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Grunngitt spørsmål fra Erna Skaugrud (Ap) - Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen/E16 - hva med innbyggerne i anleggsfasen ?  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Erna Skaugrud (Ap) mottatt 19.06.19. 
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Arkivsaksnr.: 19/2767-2   Arkiv: F17 &29  

 

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) - Miljøarbeidertjenesten  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) mottatt 17.06.19. 
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Arkivsaksnr.: 19/2798-2   Arkiv: M30 &29  

 

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Avkloakkering i Ringerike 

kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) mottatt 18.06.19. 
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Arkivsaksnr.: 19/2797-2   Arkiv: K03 &29  

 

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Ringerike vil erklære 

klima- og naturkrise ?  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) mottatt 18.06.19. 
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Arkivsaksnr.: 19/2786-2   Arkiv: H00 &29  

 

Interpellasjon fra Ole J. Andersen (FrP) - De eldre fortjener god mat i 

Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Ole J. Andersen (FrP) mottatt 17.06.19. 
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Arkivsaksnr.: 19/2773-2   Arkiv: K03 &29  

 

Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - Erklæring av klimakrise  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) mottatt 17.06.19. 
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Arkivsaksnr.: 19/2016-3   Arkiv: 210  

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.mai 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

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.: 19/2016-6   Arkiv: 210  

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 14.06.19  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 14.06.19 tas til orientering. 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll Kontrollutvalget i Ringerike kommune 14.06.2019. 
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Arkivsaksnr.: 19/2074-3   Arkiv: 210  

 

Økonomirapport 1. tertial 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

66/19 Formannskapet 18.06.2019 

78/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1) Økonomirapport 1. tertial 2019, tas til orientering. 

 

2) Statusrapportering - Mål i Handlingsprogram 2019-2022, tas til orientering. 

 

3) Status pr. 1. tertial 2019 – Politiske vedtak til oppfølging. 

 

4) Følgende endringer av driftsbudsjett vedtas: 

 

a) Frivilligsentralen 

I slutten av 2018 ble det inngått ny avtale med Frivilligsentralen. Frem til 2018 har 

årlig tilskudd fra Ringerike kommune vært 1 273 000 inkludert rammetilskudd fra 

staten. Fra 2019 er dette tilskuddet økt til 1 584 000 inkludert rammetilskudd.  

Budsjettet korrigeres tilsvarende økningen på kr. 300 000 i inneværende år. 

Kontering: 147000.400002.385 (debet), finansieres ved redusert avsetning til 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 300 000 

b)  BPA 

Ved årsskiftet 2018-19 ble det økning av antall ordninger innenfor 

den lovpålagte tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) samt økte 

vedtakstimer. I tillegg ble det økning i behov for assistanse på kveldstid og i helger. 

Økningen tilsvarer 2,4 årsverk, og regnskapsprognosen viser en 

økning tilsvarende kr. 1 500 000 

Økningen inndekkes ved tilleggsbevilgning på kr. 1 500 000  



  Sak 78/19 

 

 Side 16 av 217   

 

Kontering: 137000.430400.254 (debet), finansieres ved redusert avsetning til 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 1 500 000 

 

c) Økte vedtak for tjenesten «avlastning barn og unge» 

 

I august 2018 overtok Helse og omsorg boligen i Hvelven 87 hvor sektoren 

«spesielle tiltak barn og unge» tidligere holdt til. To av brukerne, som begge er 

under 23 år, ble boende igjen i boligen da «spesielle tiltak barn og unge» flyttet til 

ny avlastningsbolig i Færden 29.  

I 2018 fikk brukerne økte vedtakstimer. Økte utgifter til bemanning kr. 6 000 000,-  

Økningen inndekkes ved tilleggsbevilgning på kr 6 000 000,-. 

Kontering: 127000.440011.253 (debet), finansieres ved reduksjon avsetning 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 6 000 000 

 

d) Beregninger som er foretatt etter framleggingen av 

Kommuneøkonomiproposisjonen for 2020, viser at Ringerike kommune vil få økt 

rammetilskudd med kr 5 000 000 

Rammetilskudd kredit 180000.841000.840 kr 5 000 000 

Avsetning disposisjonsfond debet 154000.951000.880 kr 5 000 000 

e) Flytte gebyr- og renteinntekter fra Skatt og avgift til 7-området slik: 

 

Gebyrer 162050.200103.120 debet kr 657 000  

Purregebyrer 162051.200103.120 debet kr 1 566 284  

Renteinntekter 190000.200103.870 debet kr 459 996  

Gebyrer 162050.711008.120 debet kr 657 000  

Purregebyrer 162051.711008.120 debet kr 1 566 284  

Renteinntekter 190000.711008.870 debet kr 459 996 

 

f) Flytte Regionkoordinator ansvar 110101 til rammeområde 7 slik: 

 

Kontormateriell 110000.110101.325 kredit kr 15 000 

Annet forbruksmateriell 112000.110101.325 kredit kr 80 000 

Reisegodtgjørelse 116000.110101.325 kredit kr 30 000 

Andre tjenester 127000.110101.325 kredit kr 750 000 

Refusjon fra kommuner debet 175000.110101.325 kr 350 000 

Kontormateriell 110000.721004.325 kredit kr 15 000 

Annet forbruksmateriell 112000.721004.325 kredit kr 80 000 

Reisegodtgjørelse 116000.721004.325 kredit kr 30 000 

Andre tjenester 127000.721004.325 kredit kr 750 000 

Refusjon fra kommuner debet 175000.721004.325 kr 350 000 

 

5) Følgende endringer av investeringsbudsjett vedtas: 

 

a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 19301 Kommunale veier til prosjekt 

19302 Rehabilitering av veibruer for inndekning av merforbruk 2018 slik: 

023000.654000.332.19302 debet kr 4 283 305 

023000.654000.332.19301 kredit kr 4 283 305 
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b) Det foreslås følgende endringer i årsbudsjett 2019, som medfører økt bruk av lån og 

mva. kompensasjon på totalt 61 287 892 millioner kroner: 

Økte budsjettrammer: 

019500.656000.130.17008 debet kr 750 525 (Kjøp av Hensmoveien 19) 

Da sak om kjøp av Hensmoveien 19 ble lagt fram, ble ikke kostnaden til 

dokumentavgift inkludert. Den økte ramma er for å dekke kostnadene til 

dokumentavgift. 

 

023000.656000.130.17011 debet kr 9 920 000 (Samlokalisering Teknisk 

forvaltning og drift – sak 18/744-7 KS-sak 45/19) 

023000.651000.340.15006 debet kr 11 700 000 (Ringerike vannverk – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

023000.651000.350.15013 debet kr 42 000 000 (Monserud renseanlegg – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

 

Reduserte budsjettrammer: 

023000.657000.332.14013 kredit kr 82 633 (Forsterking Hen – Skårflogan – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

020061.656000.121.17005 kredit kr 2 000 000 (FDV-system – se kommentar på 

side 9 i rapporten) 

020000.656000.221.17009 kredit kr 1 000 000 (Dampovner barnehager- se 

kommentar på side 9 i rapporten) 

Finansiering av  

091000.690000.870.0001 kredit kr 59 987 892 (økt bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 kredit kr 1 300 000 (økt mva. kompensasjon 

investeringer) 

 

c) Det foreslås følgende endringer i kostnadsrammene: 

Hov vest omsorgsboliger: Økning med 2,5 millioner kroner til 31 millioner kroner – 

vedtatt i KS-sak 18/19 i mars 2019 

Hov øst omsorgsboliger: Økning med 23,3 millioner kroner til 133,7 millioner 

kroner – vedtatt i KS-sak 5/19 i januar 2019 

Ny legevakt: Økning med 7 millioner kroner til 106 millioner kroner – vedtatt i KS-

sak 157/18 i november 2018 

Ringerike vannverk: Økning med 11,7 millioner kroner til 112,4 millioner kroner 

Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 9,5 millioner kroner til 77,5 

millioner kroner – vedtatt i KS-sak 41/19 i april 2019 

 

Monserud renseanlegg: Økning med 42 millioner kroner til 360 millioner kroner – 

se kommentar på side 8 i rapporten 

 

e) Programvare til almen taksering - Eiendomsskatt 

Det foreslås å bevilge 1,541 mill. kr i 2019 til nytt verktøy for eiendomsskatt. 

Investeringen finansieres ved bruk av lånemidler – vedtatt i KS-sak 140/17 i 

desember 2017 
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Innledning / bakgrunn 

Tertialrapporten skal gi status over driften i Ringerike kommuen så langt i år. Den inneholder 

økonomisk årsprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, årsverk, statusrapport på mål 

vedtatt i Handlingsprogrammet for 2019 – 2022 samt status på aktuelle politiske vedtak til 

opppfølging. 

 

Beskrivelse av saken 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett, på 16,9 millioner kroner. 

 

 

 

Dersom denne prognosen holder seg ut året, vil det budsjettert «overskuddet» på 35,5 

millioner kroner bli redusert til 18,5 millioner kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes 

budsjetterte inntekter er dette 0,6 %. 

 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme - unntatt Spesielle 

tiltak og Helse og omsorg.  

 

Spesielle tiltak barn og unge forventer et avvik på 8 millioner kroner, og rådmannen kommer 

tilbake med en analyse av utviklingen innenfor spesialpedagogisk tjeneste, og avlastning for 

barn og unge i saker i juni.  

 

En stor del av merforbruket i Helse og omsorg gjelder hjemmetjenesten. Hønefoss 

hjemmetjeneste fikk ny turnus forrige år. Turnusen har høyere grunnbemanning – 

teamorganisering - og de ansatte har frie timer i turnusen som de skal benytte som vikar i 
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enheten. Vedtakstimene har økt og med stort sykefravær, har ikke turnusen fungert som 

forventet når budsjettet ble lagt. Økning i antall vedtakstimer, gjør at det må leies inn vikarer 

ved fravær, og i perioder også øke bemanningen for å kunne gi forsvarlige tjenester.  Dette 

gjør at de forventede effektene ennå ikke er oppnådd. Det er iverksatt tiltak for å bedre 

utviklingen.   

Hjemmetjenesten er fra mai samlokalisert på Follum. Det ventes en positiv effekt av dette ved 

ressursene enklere kan benyttes på tvers. Det blir igangsatt ekstra sykefraværsoppfølging via 

Stamina, for de med langvarig og mye fravær. Hjemmetjenesten Hønefoss har foreløpig meldt 

merforbruk i prognosen på 5 millioner kroner. Dersom vedtakstimer og sykefravær holder seg 

på samme høye nivå framover er risikoen stor for at avviket øker. Det er ingen demografisk 

utvikling som tilsier dette, men raskere utskrivninger fra sykehus, og det at flere ønsker å bo 

hjemme kan være en forklaring på økningen vi ser nå, som må sies å være ekstraordinær. 

Rådmannen har ikke hatt behov for å disponere økt bevilgning til kjøp av institusjonsplasser. 

Dersom det viser seg at det ikke er behov for å kjøpe institusjonsplasser vil disse midlene 

eventuelt kunne avhjelpe merforbruket i hjemmetjenesten.  Kommunen gir tjenester slik at 

brukerne kan få bo hjemme lengst mulig, slik de ønsker.  

 

I de integrerte tjenestene, er det hjemmetjenestene som har størst utfordringer med økonomien. 

Dette skyldes økt tjenestebehov. Hallingby har et høyt sykefravær. De er med i prosjekt med 

sykefraværsoppfølging fra Stamina. Tett oppfølging av drift og tilsagn om tilskuddsmidler til 

hjemmeboende demente er med på å holde budsjett. Det meldes om et prognostisert 

merforbruk på 2,7 millioner kroner for året.   

 

Det er risiko for at økonomisk sosialhjelp vil gå utover budsjetterte rammer. Utgiftene til 

økonomisk sosialhjelp i kommunen har vært høye og til dels økende over flere år. Mottakerne 

av økonomisk sosialhjelp mottar i gjennomsnitt stønad i lengre tid enn i andre sammenlignbare 

kommuner. Utgiftene økte i 2018 og har økt også i 2019. Det er to hovedårsaker til dette; 

Tiden man kan motta arbeidsavklaringspenger har blitt kortet ned fra 4 til 3 år, og flere 

flyktninger er ferdige med introduksjonsprogrammet og overføres til oppfølging i NAV dersom 

de er uten arbeid. Det sees en bedring i antall sosialhjelpsmottakere over 30 år, men samtidig 

viser gruppen sosialhjelpsmottakere under 30 år en lineær vekst fra 2018 til 2019. Dette, selv 

om flere av tiltakene retter seg mot denne gruppen. Det meldes om et prognose for merforbruk 

på 1,2 millioner kroner hittil i år. Dette fordrer ingen økte utgifter ut året, og det krever at 

igangsatte tiltak har effekt. Det er stor usikkerhet knyttet til prognosen. Budsjettet for 

utbetalinger til økonomisk sosialhjelp, inkludert flyktninger er i år på 50 millioner kroner. NAV 

har satt i gang tiltak for å unngå økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp. Blant annet økt 

tilgang til økonomisk rådgivning og psykolog, som kan avklare om mottakere bør få statlige 

ytelser som uføretrygd. Ungdommens hus, Match Box (aktivitetstiltak i regi av Menova) er 

andre tiltak.  

 

For øvrig er det meldt avvik på BPA ordningen på 1,5 millioner kroner som følge av nye 

ordninger etter at budsjett var fastsatt, og et mindre avvik i et bofellesskap. 

 

Pensjonskostnader og tilskudd til IKS 

Oppdatert budsjett for pensjonskostnadene fra KLP viser økning fra vedtatt budsjett på grunn 

av flere årsverk enn forutsatt i budsjettprosessen. Prognosen viser økte pensjonskostnader på 3 
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millioner kroner. Det er fortsatt usikkerhet i disse tallene, så endelige tall vil først være klare i 

2. tertial 2019.  

 

Ringeriksbadet IKS har søkt om driftsstøtte på en million kroner fra hver av eierkommunene. 

Bakgrunnen er krav fra Skatteetaten om at mva-kompensasjonsreglene må forstås annerledes 

enn Ringeriksbadet IKS har forstått disse tidligere. Sak om dette legges fram i juni. 

 

 

Skatteinntekter og rammetilskudd 

Innbyggertilskuddet for 2019 blir 5 millioner kroner høyere enn budsjettert i henhold til KS 

sine beregningsmodeller.  

 

Det er fortsatt usikkert hva Ringerike kommunes inntekt fra skatt på inntekt og formue blir. Vi 

har kun hatt to måneder med nytt skatteøre (mars og april), og dersom Regjeringens anslag for 

vekst i skatteinntektene på 1,2 % legges til grunn, vil vi få 21 millioner kroner lavere 

skatteinntekter enn budsjettert. Dette veies imidlertid opp av inntektsutjevningen. Det er derfor 

ikke laget ny prognose for inntektsskatt. 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i 1. kvartal har totalt sett økt sammenlignet med 2018, fra 10,7 % til 10,9 %.   

 

Sykefraværet er redusert i administrasjon og fellestjenester, spesielle tiltak barn og unge og 

samfunn. Øvrige sektorer har en økning og grunnskole øker mest med en økning fra 8 til 9,2 

%.  

Statistikken viser et mindre bruk av egenmeldinger i 1. kvartal 2019 sammenlignet med 1. 

kvartal 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 videreført 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 ordningen 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 gjennomført ved seks enheter, fire 

enheter/avdelinger fra helse- og omsorg, en skole og en barnehage. 
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Årsverk og ansatte 

Antall årsverk pr 01.04.2019 er på 1 856, det er 46,5 årsverk flere enn for april 2018.  

Antall ansatte pr 01.04.2019 er på 2 295, det er 20 flere enn for mars 2018. Dette kan indikere 

at flere har fått større stillinger. 
 

Rammeområder Årsverk Ansatte 

  2018 2019 2018 2019 

          

Folkevalgte og revisjon 2 1,5 2 2 

Administrasjon og fellesutgifter 120 119 133 132 

herav lærlinger  10,5 10 21 20 

Barnehager 166 170 195 197 

Grunnskole 441 430 509 490 

Spesielle tiltak barn og unge 149 135 202 182 

Kulturtjenesten 22 22 35 34 

Helse og omsorg 689 755 964 1024 

Samfunn 220 223 235 234 

sum 1809 1855,5 2275 2295 

 

Det er spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren at det er økt antall årsverk/ansatte. Noe av 

årsaken til dette er at det er overført tjenester fra spesielle tiltak barn og unge (Hvelven 87) til 

helse og omsorg. Dette forklarer tilsvarende nedgang i bemanning innenfor område spesielle 

tiltak barn og unge. I tillegg har hjemmetjenesten i Hønefoss oppbemannet i forbindelse med 

etablering av ny arbeidstidsordning. Det er videre solgt en plass i omsorgsbolig med 

døgnbemanning til Jevnaker som har medført behov for oppbemanning innen helse- og omsorg. 

Nedgangen på grunnskole skyldes reduksjon i velkomstklassene i grunnskolen og ved 

læringssenteret for voksne. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen arbeider med tiltak for å lukke avvikene i mellom budsjett og prognose i 

tjenestene. Noen av avvikene (BPA og økte vedtak i avlastning barn og unge) blir foreslått 

kompensert ved budsjettjustering i denne saken, ved at avsetning til disposisjonsfond 

reduseres. Dette oppveies delvis av økte inntekter fra rammetilskudd på 5 millioner kroner. 

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond svekkes med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner 

kroner. 
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Vedlegg 

1. tertialrapport økonomi 

Statusrapport – Mål i Handlingsprogram 2019-2022 

Statusrapport – Politiske vedtak til oppfølging pr. 1. tertial 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/2540-1   Arkiv: 210  

 

Finansrapport 1. tertial 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/19 Formannskapet 18.06.2019 

79/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Finansrapport 1. tertial 2019 tas til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Revidert finansreglement vil legges frem i august/september 2019. Som følge av en målsetting 

om høyere avkastning for Fossefondet, har det vært nødvendig å vurdere ny strategi for aktiva-

allokering, samt at strategi for plasseringer av overskuddslikviditet må fastsettes, da Ringerike 

kommune nå har ledige midler. 

 

I forslag til revidert finansreglement er strategien for aktivaallokering av Fossefondet endret. 

I det nye forslaget, er strategien å investere en like stor andel i egenkapitalinstrumenter som i 

renteinstrumenter. Den nye strategien innebærer en større risiko som et resultat av et høyere 

avkastningskrav. Det er viktig å se denne endringen i sammenheng med kommunens økende 

gjeldsnivå. 

 

Netto finansutgifter per 1. tertial 2019 er som forventet litt høyere enn på samme tid i fjor. 

Reelt sett er renteutgiftene per 1. tertial i år omtrent 1 million kroner høyere sammenlignet med 

fjoråret. Avdragsutgiftene er de samme som i 1. tertial i fjor. Det skyldes at låneopptakene i 

2018 ikke har terminforfall i 1. tertial. 
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Finansinntektene er 1,4 million kroner høyere enn samme periode i fjor. Noe skyldes litt høyere 

innskuddsrente. Noe skyldes også økte renteinntekter på startlån. Prognosen for startlån viser 

en merinntekt på 1 mill. kr i forhold til budsjett. 

 

Renten i Kommunalbanken er satt opp to ganger i 1. tertial, først til 1,95 prosent gjeldende fra 

20. februar, deretter til 2,15 prosent gjeldende fra 23. april i år. I KLP ble renten satt opp til 

1,95 prosent gjeldende fra 7. mars i år. 

 

Det er den økte lånegjelden som er årsaken til reduksjonen i samlet nettoverdi fra 1. tertial i 

fjor til samme periode i år. Samlet negativ nettoverdi vil bli større i takt med gjeldsøkningen. 

 

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

driftsregnskapet på 18,2 millioner kroner i løpet av et år. Dette scenarioet inntreffer dersom alt 

skjer samtidig innenfor samme år. 

 

Likviditet 

Saldo på konsernkonto er 302,7 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2019 og består av 

både fondsmidler og ubrukte lånemidler. 

 

Ubundet investeringsfond kan økes ved å avsette investeringsinntekter fra salg av f.eks. 

eiendom. Fondet kan også økes ved å vedta en avsetning når regnskapsresultatet for fjoråret 

skal disponeres, slik som i KS-sak 37/18. Ubundet investeringsfond kan brukes til å finansiere 

investeringer. De siste årene er fondet brukt til å finansiere egenkapitalinnskudd i KLP fordi 

dette ikke kan lånefinansieres. Ved utgangen av 2022 vil innestående på fondet være minimalt 

dersom det ikke tilføres nye midler. 

 

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 1. tertial 2019. 

Konsernsaldoen var på det laveste den 18. mars i år da innestående på konsernkonto var nede i 

218 millioner kroner. Ved utgangen av året er prognostisert saldo 352 millioner kroner, 132 

millioner kroner lavere enn saldo ved inngangen til 2019. 

 

Fossefondet 

Ved utgangen av april 2019 var Fossefondets markedsverdi kr 148.828.319. Hittil i år er 

avkastningen kr 9.558.851, som tilsvarer 6,86 %. Fondet skal være investert med nøytralvekt 

slik det er beskrevet i finansreglementet, og pr 30.04.2019 består porteføljen av: 

 

• 19,7 % pengemarkedsfond 

• 38,9 % obligasjonsfond 

• 41,3 % aksjefond (hvor 32,2 % i internasjonale aksjer og 9,1% i norske aksjer) 
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Avkastningen har hittil i år vært noe høyere enn tilsvarende periode i 2018. Fondet viser en 

økning i alle perioder så langt i år. Den gode stemningen og den positive kursutviklingen i 

verdens aksjemarkeder fortsatte i april. Både det norske aksjemarkedet og verdensindeksen 

viste en økning, og den norske kronen styrket seg. 

 

Hittil har de norske aksjefondene gitt en avkastning på ca 11 %, og de internasjonale 

aksjefondene ca 17 %. Det er nå en positiv utvikling hva gjelder global vekst og inntjening på 

børsene. Vi velger å opprettholde vår nøytralvekt til aksjer. 

 

Avkastningsmålet for Fossefondet er i år budsjettert til 7 mill. kroner. Det er beholdt, til tross 

for at fondet så langt i år har vist en høyere avkastning. Årsaken til dette er en urealisert 

avkastning, og vårt finansreglement kun åpner for årlig fastsetting av slik avkastning. 

 

For mer detaljer vedlegges månedsrapporten fra vår rådgiver, Industrifinans. 

 

Gjeldsforvaltningen 

I denne finansrapporten har vi laget et oppsett som viser hvordan lån til gebyrfinansierte 

investeringer fremkommer. Det er gjort noen forutsetninger for alle låneopptak før 2015. 

 

Ved utgangen av 1. tertial er lån til ikke-gebyrfinansierte investeringer 1275,6 millioner kroner. 

Denne gjelden benevnes også renteeksponert gjeld og fremkommer ved å trekke ut gjeld til 

gebyrfinansierte investeringer (767,7 millioner kroner) fra investeringsgjeld totalt (2043,3 

millioner kroner). 

 

Årets låneramme til investeringer er på 582,64 millioner kroner, herav 93,1 millioner kroner til 

gebyrfinansierte investeringer. Investeringsprognosene i 1. tertial viser samlet sett at behovet 

for låneopptak er innenfor den vedtatte rammen. Det ble ikke foretatt noen låneopptak til 

investeringsformål i 1. tertial. Ubrukte lånemidler til investeringer var på 166 millioner kroner 

ved inngangen til 2019 og er brukt til å finansiere investeringsutgiftene hittil i år. 

 

I opprinnelig budsjett for 2019 er det lagt til grunn 109,5 millioner kroner i avdrag på lån til 

investeringer. Avdragsutgiftene er budsjettert ut fra et mål om å nedbetale mer enn 

minimumsavdrag og mindre enn ordinære nedbetalingsplaner. Det budsjetterte avdragsnivået 

vurderes å ligge høyere enn minimumsnivået og opprettholdes som det beste målet på 

nedbetaling av lånegjelden. 

 

Ved inngangen til 2019 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte gjeld 65,7 prosent 

og er ved utgangen av 1. tertial 65,2 prosent. 
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Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har i 2019 god likviditet, og vi vil ikke ha behov for å benytte 

kassakreditten. 

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter var ved utgangen av 2018 80,2 %. Det samme 

nøkkeltallet vil være 111 % ved utgangen av 2019, siden det er mange store vedtatte 

investeringer som gjennomføres i løpet av 2019. 

 

 

 

Vedlegg 

Finansrapport 1. tertial 2019 

Fossefondet – porteføljerapport fra Industrifinans 30.04.2019 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 18/4535-1   Arkiv: 256  

 

Søknad om økonomisk garanti - haugsbygd Arena  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/19 Formannskapet 18.06.2019 

80/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir ikke garanti for låneopptak til bygging av Haugsbygd Arena og 

inngår ikke leieavtale for bruk av anlegget til undervisning. 

Prosjektet vil bli vurdert på et senere tidspunkt. 

 

 

Sammendrag 

Haugsbygd Idrettsforening og Vang skoles musikkorps ønsker å bygge en idrettshall til 

erstatning for de to gymsalene ved Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole. De søker 

Ringerike kommune om garanti for låneopptak på 80 millioner kroner, og at kommunen leier 

anlegget på dagtid for 3,3 millioner kroner i året. 

 

Beskrivelse av saken 

Den planlagte Haugsbygd Arena inneholder en idrettshall på størrelse med en håndballbane 

med mulighet for tredeling, tre garderobesett, vestibyle med sosiale soner, aktivitetsrom for 

andre fritidsaktiviteter og tilrettelegging for korps og kultur spesielt. Tilhørende lagerkapasitet, 

tekniske rom og forflytningsarealer er med i planløsningen. 

 

Søknad og prosjektstatus fra Haugsbygd IF og Vang skole musikkorps er vedlagt. 

 

Idrettsarenaen er kalkulert til 72,4 millioner kroner, hvorav lånebeløpet er på 36,6 millioner 

kroner. Det søkes om garanti for hele investeringsbeløpet + 10 %, totalt ca. 80 millioner 

kroner, som vil trappes ned til lånebeløpet, når andre finanskilder og tilskudd er innbetalt.                                         

Årlig leie / driftskostnader for Ringerike er beregnet til 3,3 av totalt 3,9 millioner kroner 

Byggestart er ønsket våren 2020, med ferdigstilling i 2021. 
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Anlegget er tenkt leid ut til kommunen på dagtid, slik at det kan benyttes av skolene. Ut over 

det skal anlegget brukes av idretten, korpset og andre organisasjoner på kveldstid og i helgene. 

Undervisningstiden på skolene Vang og Haugsbygd er fra kl. 08.00 - 14.00, men det vil være 

aktuelt med noe bruk etter skoletid for SFO og barnehagen. 

 

Flerbruksanlegget oppføres på kommunal tomt. Prosjektet innbefatter riving av eksisterende 

gymsaler. I dagens bygg er det tilfluktsrom, som også er planlagt revet. Det er en forutsetning 

for prosjektets gjennomføring at dette godkjennes av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 

Beredskap (DSB). 
 

Det foreligger ikke per dags dato en formell leiekontrakt for det aktuelle arealet og for den 

planlagte hallen. Forslaget er å inngå en 30-årig leieavtale på tomtearealet, med mulighet for 

forlengelse. Arealdisponering og avtale må avklares, og prosjektet vil bli ansvarlig for 

opparbeidelse og vedlikehold av både inne- og utearealer. 

 

Dagens situasjon er at skolene Vang og Haugsbygd med tilsammen 570 elever disponerer 2 

gymsaler til faget kroppsøving, til fysisk aktivitet på 6. og 7.trinn og valgfaget fysisk aktivitet 

og helse på ungdomstrinnet.  Kapasiteten på gymsalene er fullt utnyttet, og en er avhengig av 

at deler av disse timene foregår på andre arenaer utendørs eller i svømmehall. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er regulert for offentlig bebyggelse, og arealdisponeringen i dag er i tråd med 

gjeldende kommuneplan for området.   

Realiseringen av anlegget vil kunne bidra til bedre folkehelse for kommunens innbyggere og 

skape positivt omdømme, og er et av idrettsrådets prioriterte anlegg. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har vedtatt å gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening om prosjektet (K-

77/16). Formannskapet ble orientert om skisseprosjekt i 2018 og bevilget 300 000 kroner til 

videre prosjektering (F-50/18). Prosjektet er videreutviklet, blant annet i dialog med Ringerike 

kommune. 

Ringerike kommune har tidligere gitt Tyristubben IF selvskyldnergaranti på 8,5 millioner 

kroner til bygging av kunstgressbane (K-162/16), og avslått støtte og garanti til Heradsbygda 

fotballhall og snøproduksjon på Ringkollen. 

 

Økonomiske forhold 

Byggingen av Haugsbygd Arena vil bli finansiert gjennom egenkapital, tilskudd fra spillemidler 

og lån. Egenkapitalen består av kontantinnskudd fra eierne og gaver.  

En kommunal garanti er en forutsetning for realisering. En annen forutsetning er at Ringerike 

kommune leier anlegget på dagtid. 

 

Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps har utarbeidet finansieringsplan for prosjektet som 

ligger vedlagt. 
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Hva er beløpene Kostnad 

(mill. kroner) 

Finansiering 

(mill. kroner) 

Totalt investeringsbeløp eks. mva. 59,4   

Merverdiavgift 13,0   

Tilskudd spillemidler   13,0 

Prosjektgave fra stiftelse etc.     8,0 

  Egne midler 1,1 

Sponsorer, andelsbrev    0,7 

Lån   36,6 

Refusjon mva.   13,0 

Sum 72,4 72,4 

 

Finansieringsplanen viser et langsiktig lån på 36,6 millioner kroner. I tillegg skal lån 

i Kommunalbanken dekke nødvendig mellomfinansiering til spillemidler og kompensasjon for 

merverdiavgift utbetales. 

 

Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps har lagt fram likviditetsbudsjett for prosjektet, samt 

et fremtidig driftsbudsjett, hvor lån-/finanskostnader og forventning til fremtidig vedlikehold er 

tatt med. Det foreligger realistiske anslag for inntekter, som baserer seg hovedsakelig på 

kommunens leie av anlegget. 

 

Investeringen i prosjektet – garanti og risiko 

En kommunal garanti skal godkjennes av Fylkesmannen. Kommunalbanken stiller krav om at 

lånegarantien tar høyde for hele investeringsbeløpet + 10 %. Garantibeløpet blir da i underkant 

av 80 millioner kroner.  Garantien trappes ned etter hvert som gaver, spillemidler og 

merverdiavgift blir innbetalt og gjelden reduseres tilsvarende. En selvskyldnergaranti for lån i 

Kommunalbanken for å finansiere anlegget sikrer prosjektet best mulig rente.  

 

Dersom lånet misligholdes, betyr en selvskyldnergaranti at kommunen trer inn som låntaker, og 

overtar forpliktelsene og anlegget. Ettersom deler av prosjektet vil være dekket av spillemidler 

er det realistisk at kommunen får en eierandel tilsvarende de forpliktelsene kommunen overtar. 

Graden av risiko for dette, og hva dette vil kunne bety for kommunens økonomi på kort og 

lang sikt, må tas med i totalvurderingen av om det skal gis støtte til prosjektet. 

 

En forutsetning for kommunal garanti og støtte er at det drives breddeidrett i arenaen, og ikke 

økonomisk virksomhet/markedstjenester 
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Driftskostnader / leiekostnader i prosjektet. 

Driften av Haugsbygd Arena vil bli finansiert gjennom en leieavtale med Ringerike kommune, 

samt utleie av lokalene for den tid som ikke omfattes av leieavtalen. Det vil påløpe en årlig leie 

for Ringerike, som er beregnet til 3,3 millioner kroner. Et detaljert driftsbudsjett foreligger 

vedlagt.   

Samlet driftskostnader for de to skoleanleggene var i 2018 4,5 millioner kr. Mulig innsparing 

av dagens driftskostnader er anslått å være inn til 500 000 kroner i renhold, vaktmester, drift 

etc.   

Realisering av Haugsbygd Arena vil gi Ringerike kommune inntil 3 millioner kr i økte 

driftsutgifter årlig.  

 

Drift og vedlikehold i tiden fremover hvis byggene beholdes.                                                                                                                                

Gymnastikksalene ved Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole trenger ingen akutte 

bygningsmessige tiltak. Anleggene kan antakelig driftes og vedlikeholdes videre i flere år uten 

store kjente utbedringer per i dag.  

Framtidige vedlikeholdsutgifter kommer til fratrekk fra de økte driftsutgiftene. 

  

Alternativt forslag til vedtak 

1) Ringerike kommune gir garanti for låneopptak til bygging av Haugsbygd Arena og 

inngår nødvendig leieavtale i henhold til prosjektbeskrivelsen.  

2) Det må foreligge godkjenning på at tilfluktsrommene kan rives og ikke må bygges opp 

igjen, eller vil kunne påføre kommunen ekstra kostnader på et senere tidspunkt. 

 

3)  

a. Garantien gjelder for totalinvesteringen på maks.72,4 millioner kroner med 

tillegg av 10 %, totalt ca. 80 millioner kroner, av til enhver tid gjeldende 

hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige dette beløpet.   

b. Garantien må være godkjent av Fylkesmannen og i tråd med Kommunalbankens 

krav til vedtak om selvskyldnergaranti.  

c. Garantiansvaret reduseres i takt med innbetaling av gaver, spillemidler og 

nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år.  

d. Ringerike kommune gir sin tilslutning til rammene for leieavtale knyttet til 

skolenes bruk av anlegget. Årlig leie / driftskostnader på 3,3 millioner kroner, 

som innarbeides i budsjettet fra ferdigstillelse. Rådmannen gis fullmakt til å 

inngå en slik avtale. 

 

Juridiske forhold 

Ringerike kommune eier grunnen som idrettshallen er planlagt bygget på, og det forutsettes at 

bygget oppføres på kommunal grunn eller på grunn leid av Ringerike kommune. Det må inngås 

nødvendige avtaler om fremtidig leie- og eieforhold etc. 

Kontraktspart for gjennomføring er Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps, som 

gjennomfører anskaffelsen i henhold til gjeldende regelverk, og leverer revisorgodkjent 

regnskap for anlegget.  Dette er en forutsetning for søknad om spillemidler. 
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Tiltakshaver har vurdert ulike alternativ for selskapsform knyttet til eierskapet i Haugsbygd 

Arena. De aktuelle alternativene synes å være en stiftelse eller et aksjeselskap. Endelig valg av 

selskapsform vil bli gjort i samråd med de ulike interessentene før selve etableringen finner 

sted, det vil si når alle forutsetninger for gjennomføring av prosjektet er på plass.  

Det vil være enklere for kommunen å legge føringer overfor eierne av et aksjeselskap, og ved 

behov få til eventuelle endringer. Det må undersøkes hvorvidt skatte- og avgiftsforhold eller 

merverdi-problematikk vil kunne ha en betydning for valget av organisasjonsform. 

 

Folkehelse 

Ringerike kommune er opptatt av at innbyggerne får et godt aktivitetstilbud. Tiltak som bidrar 

til økt aktivitet først og fremst blant barn og unge er viktig.  Dette er viktig for å bidra til økt 

trivsel og bedre folkehelse.  Det vises også til kommunens folkehelsemelding. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen sin vurdering er at anlegget er i tråd med gjeldende kommuneplans 

satsingsområder i Ringerike kommune.  Realiseringen av anlegget vil gi et positivt bidrag til 

bedre folkehelse for kommunens innbyggere. Haugsbygd Arena vil gi skolene, musikkorps og 

idrettslag gode lokaliteter, og skape positivt omdømme.  

Prosjektet må også sees i sammenheng med skolenes behov. Dagens kapasitet i 

gymnastikksalene er helt utnyttet og det hadde vært ønskelig med en hall.  

 

Prosjektet finansieres med betydelige eksterne midler og tilskudd og lån. Det er og lagt ned en 

betydelig egeninnsats fra søkers side. De eksterne midlene som inngår, vil ikke kommunen få i 

samme grad ved utbygging i egen regi.  

 

Utfordringene for kommunen er likevel prosjektets totale størrelse, økonomi og risiko.  

Det er et betydelig beløp kommunen må garantere for, samt at det kan være usikkerhet rundt 

den øvrige innbetalingen i prosjektet som blant annet spillemidler og når de kommer. 

 

Kommunen påtar seg også en langsiktig økonomisk forpliktelse i forbindelse med det aktuelle 

leieforholdet på minst 3 millioner kroner i året. Dette presser kommunens og sektorens 

økonomi.  

 

Dersom det skulle bli budsjettoverskridelser, kan kommunen kunne bli bedt om å dekke 

ytterligere kostnader/forhøye garantien. Om lånet skulle misligholdes er det realistisk at 

kommunen overtar en eierandel tilsvarende de forpliktelsene kommunen overtar, men ikke 100 

% eierskap til arenaen. 
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Rådmannen må og peke på at det er foreløpig er en risiko for tilfluktsrommene må bygges opp 

igjen senere viss de nå rives. Dette ventes avklart i løpet av sommeren. 

 

Rådmannens anbefaling er at prosjektet slik det ligger i dag, ikke støttes, og utsettes til 

kommunen har gjennomført de store investeringene i handlingsprogrammet som avsluttes med 

ferdigstilling av Hov ungdomsskole i 2022.  Det er viktig at en realisering av denne hallen ikke 

medfører risiko for at kommunens vedtatte investeringsprogram må forskyves.  

 

Elevtallsprognosene viser ikke vekst i elevtallet de nærmeste årene i dette området av 

kommunen. 

 

Et alternativ for kommunen kan være utbygging i egen regi, men det vil avhenge av 

kommunens totale investeringer og prioriteringer i årene som kommer.  

 

 

Vedlegg: 

1) Haugsbygd Arena – prosjektstatus med søknad om garanti for låneopptak og rammer 

for leieavtale, datert 28. februar 2019.  

2) Driftsbudsjett. 

Ringerike kommune, 04.06.19 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

leder: Magnar Ågotnes  

saksbehandler: Leif-Arne Aarheim 
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Arkivsaksnr.: 19/2089-4   Arkiv: 223  

 

Søknad om økonomisk støtte - Ringeriksbadet IKS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

68/19 Formannskapet 18.06.2019 

81/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir Ringeriksbadet IKS 1 million kroner i driftsstøtte i 2019.  

Kostnaden innarbeides i 2. tertial 2019.  

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Ringeriksbadet IKS har siden 2010 drevet Ringeriksbadet. Fram til og med 2017 gikk driften i 

IKS’et i balanse. 

 

I 2018 overtok IKS’er personalansvaret for de ansatte som arbeider på Ringeriksbadet. Det 

medførte høyere kostnader i forbindelse med at de ansatte fikk lønnsbetingelser i tråd med 

gjeldende lov- og avtaleverk.  

 

De økte kostnadene medførte at IKS’et ikke lenger hadde tilstrekkelige inntekter til å dekke 

sine kostnader. 

 

For å redusere kostnadene, er det iverksatt flere tiltak som har redusert kostnadene. 

 

I 2018 mottok Ringeriksbadet IKS krav fra Skatteetaten om kontroll av mva-kompensasjon og 

ett tilbakebetalingskrav på i underkant av 12 millioner kroner.  
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Kravet ble betalt våren 2019 av Ringeriksbadet IKS.  

 

Som følge av at Ringeriksbadet IKS ikke lenger får mva-kompensasjon og økte 

personalkostnader, ber Ringeriksbadet IKS om 1 million kroner i støtte fra hver av 

eierkommunene. 

 

Tidligere behandlinger: 

Sak 18/5209 – Kausjon for kassakreditt til Ringeriksbadet IKS 

 

Notat datert 16.01.2019 lagt fram for Formannskapet for å informere om at Ringeriksbadet 

IKS ikke kan dekke kravet fra Skatteetaten om tilbakebetaling av mva-kompensasjon, og at 

Ringerike kommune må dekke 50 % av dette, som er vår eierandel. 

 

Alternativt forslag: 

Ringerike kommune gir ikke Ringeriksbadet IKS driftsstøtte nå, men avventer ytterligere tiltak 

og forslag til løsning. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringeriksbadet IKS må som en konsekvens av at de ikke lenger får mva-kompensasjon, finne 

nye løsninger for driften. 

 

Rådmannen tror det er sannsynlig at IKS’et vil bruke 2019 for å finne fram til en ny løsning 

som er økonomisk forsvarlig. 

 

Tilskuddet vil sikre driften i Ringeriksbadet IKS i 2019.  

Vedlegg 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 19/2573-1   Arkiv: C50  

 

Oppgradering og sprinkling Riddergården  - prosjekt EF 105  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

76/19 Formannskapet 18.06.2019 

82/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Oppgraderingsplanen for Riddergården tas til orientering. 

2. Tiltak som er planlagt i Fase1, gjennomføres i 2019. 

3. Ekstra kostnadene på inntil kr 1 550 000 innarbeides i investeringsbudsjettet i 2. tertial.   

 

 

Sammendrag 

Riddergårdens behov for oppgradering og brannsikringstiltak har vist seg å være mer 

omfattende enn først antatt. Arbeid med fredet bygningsmasse av Riddergårdens karakter 

innebefatter mange hensyn til hvordan arbeid utføres, hvor mange inngrep som må gjøres og 

usikkerhetsmomenter i forhold til mulige følgearbeider.  

Prosjekteringsarbeidet viser blant annet at det er behov for økt vannkapasitet til eiendommen, 

utbedring av underliggende tak og utbedring av omfattende råteskader, noe som gir økte 

kostnader. For å ferdigstille prosjektets Fase 1 i 2019, er det behov for økt budsjettramme på 

inntil 1 550 000 kroner. 

 

Bakgrunn 

I 2017 ble det avsatt 5 millioner kroner til oppgradering av Riddergården, i tillegg til 1,5 

millioner kroner til sprinkling. Fra våren 2017 til våren 2019 har det pågått en omfattende 

prosess for å få oversikt over omfanget av oppgraderingsbehov på Riddergården. I 2018 er det 

blant annet byttet tak på hovedhuset og to andre bygninger.  

I prosjektet er det fokus på å holde kostnadene nede, men arbeid med fredede bygninger er 

både tidkrevende og kostbart. Det lå ingen faglig vurdering av behov og tilstand på 

bygningsmassene til grunn for tildelingen på 5 millioner kroner i 2017, annet enn påpekt 

etterslep på vedlikeholdssiden. Det ble derfor først gjennomført en tilstandsregistrering. 
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Prosjektet har konsentrert Fase 1, som nå skal gjennomføres, til såkalt «kritisk bygningsarbeid» 

Det gjelder deler av bygningsmassen det er mest kritisk å gjøre noe med raskt, og det gjelder 

sprinkling for å hindre brann/spredning.  Prosjektet har også etterstrebet å finne eksterne 

finansieringer for deler av arbeidet gjennom stiftelser som Norsk kulturarv, 

Fortidsminneforeningen og sparebankstiftelsene. 

 

Prosjekteringsgrunnlag 

I prosjekteringsgrunnlaget som nå foreligger har det vært utstrakt involvering av 

vernemyndigheter som Riksantikvaren, vernekonsulent i Buskerud fylkeskommune og 

konsulenter ved Buskerud bygningsvernsenter, samt prosjektering- og byggetekniske 

konsulenter hos Norconsult. 

Oppgradering og sprinkling av denne type bygningsmasse innebærer en høy grad av usikkerhet. 

Det foreligger lite informasjon om tidligere utførte arbeider og tilstand på elementer som ikke 

har vært tilgjengelig for inspeksjon er ikke kjent. Det er vanskelig å anslå omfang av 

følgearbeid og eventuelle krav om spesialkompetanse.  

Behovet for oppgradering er kartlagt gjennom tilstandsregistreringer av all bygningsmasse, 

utarbeidelse av 3D –tegninger, gjennomgang av vann-  og kloakkanlegg, overvann- og 

brannvannkapasitet samt elektrisk anlegg og kostnadsberegnet deretter. 

Det er i Fase 1 av prosjekteringen lagt vekt på behov for brannsikringstiltak og sikring av 

bygningsmasse mot vanninntrenging, fuktskade og råte. Samtidig vektlegges at det skal være 

minimale inngrep på bygningsmasse og tun.  Det er krav fra vernemyndighetene om å beholde 

bygningsstruktur og tun autentisk.  

 

Prosjekteringsplan  

Prosjekteringsplanen for arbeidet i denne omgang omfatter: 

1. Sprinkling av all bygningsmasse.  

2. Nytt brannalarmanlegg (på grunn av punkt 1). 

3. Teknisk rom (sprinklersentral) og toalettanlegg laget som rom-i-rom løsning i 

låve/vedskjul.  

4. Nytt tak på vedskjul for å hindre ødeleggelser på nytt teknisk rom. 

5. Vanntilførsel for brannvann og sprinkelanlegg krever gravearbeider rundt all 

bygningsmasse. Nytt vann- og avløpsanlegg samt drenering ses i sammenheng, dette for 

å lede vekk overvann og hindre vanninntrenging i bygninger. 

6. Gravearbeidene gir tilgang til å utføre arbeid på grunnmur som har falt ut og bjelkelag 

som har råteskader under spisestue i våningshus. 

7. Jekking av stall/fjøs er anbefalt utført mens gravearbeider pågår på tunet. Omlegging av 

takstein og utbedring av undertak gjøres også, da takstein må fjernes under 

jekkearbeidene. 

 

Økonomi 

Disse tiltakene er, som konsekvens av anbefalte rekkefølgearbeider og usikkerhet rundt 

ytterligere omfang, budsjettert til å koste mer en eksisterende budsjettramme. 
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Ved oppstart av prosjektet var omfang og behov for oppgradering av langt mindre karakter.  

Brannsikringstiltak har vist seg å ha en betydelig høyere kostnad enn budsjettert på grunn av 

behov for ny vanntilførsel til eiendommen, nytt brannalarmanlegg og nytt isolert servicebygg 

for sprinklersentral. Servicebygg og toalettanlegg som rom-i-rom løsning i låve påfører 

prosjektet økte kostnader i forhold til å sette opp eksternt bygg på tunet.  

 

Tildeling oppgradering   kr 5 000 000 

Tildeling sprinkling   kr 1 500 000 

Budsjettramme totalt   kr 6 500 000 

Ny vanntilførsel, takarbeid, gjerder etc. (2017-18) kr 2 149 013   

Prosjektering, grunnundersøkelser, 

vindusrestaurering, el. oppgrad/el.skap etc. (2019) 

kr    436 421   

Gjenstående budsjettrammen pr. 30.05.2019   kr 3 914 566 

Prognose prosjektert fase 1(se vedlegg budsjett) kr 5 450 900   

Behov for utvidet budsjettramme 2019   kr 1 536 334 

 

Representanter fra Norconsult, Buskerud bygningsvernsenter, eiendomsforvaltningen og 

kulturenheten har gjennomgått prosjektet for å se på mulige løsninger for å redusere kostnader. 

Prosjektet er blitt redusert mht. drenering og gravearbeider samt et modifisert sprinkleranlegg.  

Det er vanskelig å redusere kostnader utover det ovennevnte, da arbeidet med oppgradering og 

sprinkling er avhengig av gjennomføring i gitt rekkefølge. Utelates deler av planlagt arbeid i 

Fase 1 vil det kreve utbedring og oppfølging i løpet av kort tid grunnet fare for ytterligere 

forringelse/skade på bygningsmasse. Det medfører nye inngrep på tun og i bygningsmasse, 

ekstra riggkostnader og stenging av området over en lengre periode/gjentatte perioder. 

Prosjektet varsler også ytterligere oppgraderingsbehov og spørsmål om økt fast driftsbudsjett 

til Riddergården som innspill til budsjett for 2020-2023. I Fase 2 er det behov for nytt tak til 

drengestue, som også har fått «tilstandsgrad 3» og det bør gjøres noe med så snart som mulig, 

og videre å gjennomføre punktene med «tilstandsgrad 2» i rapporten utført av Buskerud 

fylkeskommune (vedlegg).  

Det er også behov for utvendige og innvendige malearbeider som i Fase 2. Dette arbeidet er 

ikke kostnadsberegnet.  

Økt fast driftsbudsjett er og ønskelig for å få mer bruk av Riddergården. 

 

Fagkompetanse og eksterne tildelinger 

For å sikre kunnskap og innhente riktig fagkompetanse har prosjektet inngått samarbeid med 

Buskerud bygningsvernsenter. I samarbeidet inngår kunnskapsoverføring/kurs til lokale 

håndverkere og elever ved Hønefoss videregående skole. Dette har foreløpig resultert i 

vindusrestaureringskurs for profesjonelle, hobbysnekkere og lærlinger. Prosjektet fikk tilskudd 

fra Fortidsminneforeningen og Buskerud bygningsvernsenter.  

Arbeid med jekking av stall/fjøs skal også etter planen tas som kurs. Vi har fått dekket kostnad 

til fagkyndig kursholder av Fortidsminneforeningen og noe materialer av Buskerud 
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bygningsvernsenter. Flere elementer iht. tilstandsregistreringen planlegges utført som kurs i 

årene som kommer.  

Gjennom Riksantikvaren sentralt fikk prosjektet sommeren 2017 opplyst om endringer i 

reglene hos Sparebankstiftelsen DNB, som åpnet for søknader for «allment tilgjengelige tiltak 

som også ivaretar lokal historie og kulturarv» også fra kommunal eide eiendommer. Denne 

muligheten til å søke eksterne midler for kommunalt eid eiendom, tilhører sjeldenheten og 

prosjektet benyttet således muligheten til å søke midler til tiltak for økt bruk iht. 

forstudierapport.  

I mai 2019 fikk prosjektet tildelt 1 000 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Midlene er 

øremerket historisk skilting, nytt kjøkken og opparbeidelse av hage stier, hageleker og 

sittesoner. Tildelingen til prosjektet var den største tildelingen i Ringerike og er en bekreftelse 

på at arbeidet og bruken som planlegges er riktig og viktig. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

1. Prosjekteringsplanen for Riddergården tas til orientering 

2. Budsjettrammen for de tiltak som er planlagt, utsettes og innarbeides i 

investeringsbudsjettet for 2020. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Planlagte arbeider har en veloverveid og naturlig rekkefølge, som ved ferdigstillelse godt på vei 

vil ruste Riddergården for bruk i mange år fremover. Utelates deler av planlagt arbeid i fase 1, 

vil det kreve utbedring og oppfølging i løpet av kort tid grunnet fare for ytterligere 

forringelse/skade på bygningsmasse. Det medfører nye inngrep på tun og i bygningsmasse, 

ekstra riggkostnader og stenging av området over en lengre periode/gjentatte perioder.  

Nødvendige oppgraderinger, og naturlige følgearbeider av dette, medfører at det påløper 

prosjektet større kostnader på et tidligere tidspunkt enn først planlagt.  Det anbefales likevel å 

gjennomføre prosjektet i henholdt til nåværende prosjekteringsplan. Oppstykking av arbeid 

innebærer større kostander til rigg og anlegg, byggeledelse og flere inngrep på tun, samt 

mindre tilgjengelighet i lengre perioder. Totalkostnadene i prosjektet holdes således nede ved å 

gjennomføre parallelle arbeider i henholdt til plan. 

Med hensyn til naboer, beliggenhet i bynære strøk, tilgang på fagkompetanse, tildeling av 

ekstra midler fra Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen DNB samt snarlig ønsket 

gjenopptagelse av normal bruk av Riddergården, vil en kortere anleggsperiode med 

ferdigstillelse av fase 1 i 2019 ses på som svært positivt.  

Rådmannen anbefaler at budsjettrammen for prosjekt Riddergården, fase 1, utvides med inntil 

kr 1 550 000 i 2019 og at dette innarbeides i budsjettet ved 2. tertialrapport. 
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Vedlegg 

 

Prosjekthistorikk 2016-2019 

Estimert kostnadsvurdering  

Tilstandsregistrering 2017 

 

 

 Ringerike kommune, 05.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Kristine Sørsdal Fodnæss 

leder: Magnar Ågotnes 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/2737-2   Arkiv:   

 

Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune, vedtatt av kommunestyret 25. 

juni 2015 i sak 83/15 med rettelse av kommunestyret 11. oktober 2018 i sak 100/18, gjelder 

inntil videre. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det følger av godtgjøringsreglementets pkt. 11.7: 

 

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ringerike kommune vedtas av det sittende 

kommunestyret det året det avholdes kommunevalg, og gjelder for det nye 

kommunestyret.  

  

Bestemmelsen i reglementets pkt. 11.7 er bakgrunnen for at denne saken kommer opp nå. 

 

Etter kommuneloven § 42 har folkevalgte som har et kommunalt tillitsverv krav på godtgjøring 

for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. Den 

folkevalgte har også krav på å få dekket utgifter, og økonomisk tap som følge av tillitsvervet jf. 

kommuneloven § 41. 
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Beskrivelse av saken 

 

Kommunestyret nedsatte i 2015 et utvalg for å utarbeide forslag til et nytt 

godtgjøringsreglement. Utvalget ble gitt samme sammensetning som strukturutvalget og fristen 

for å utarbeide forslag til godtgjøringsreglement ble satt til 15. mai 2015. 

 

Utvalget fremmet forslag til nytt godtgjøringsreglement som ble vedtatt av kommunestyret 25. 

juni 2015 i sak 83/15. 

 

I kommunestyrets sak 32/18, Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid, 

vedtok kommunestyret at kommunen skulle ha varaordfører i 50%. Dette nødvendiggjorde en 

endring i reglementet og i kommunestyret 11. oktober 2018, KS sak 100/18, ble reglementet 

revidert. 

 

Indeksregulering av godtgjørelsen ivaretas ved at godtgjørelsen utgjør en prosentvis andel av 

ordførers godtgjøring. Ordførers godtgjøring skal være lik en stortingsrepresentants 

godtgjøring, og reguleres hvert år pr. 1. juli. 

 

Unntak for dette er reglementets pkt. 6. vedrørende faste satser for erstatning for tapt 

arbeidsfortjeneste mm.  

 

Alternative løsninger 

 

Det presisere at det er kommunestyret selv som vedtar og eventuelt gjør endringer i 

godtgjøringsreglementet. Nedenfor inntas derfor noen forslag til mulige alternative vedtak uten 

at dette på noen måte er uttømmende. 
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1. 

Som det fremgår innledningsvis gjelder godtgjøringsreglementet for inneværende valgperiode 

og at det er det sittende kommunestyret som skal vedta reglementet for det kommende 

kommunestyret. I forslag til vedtak er inntatt at reglementet gjelder inntil videre. Det gjøres 

oppmerksom på at kommunestyret står fritt til å endre godtgjøringsreglementet, men dersom 

kommunestyret ønsker at reglementet skal vedtas av sittende kommunestyret ved hvert valgår 

bør vedtaksordlyden være som følger:  

 

Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune, vedtatt av 

kommunestyret 25. juni 2015 i sak 83/15 med rettelse av kommunestyret 11. oktober 

2018 i sak 100/18, gjelder for kommunevalgperioden 2019 - 2023. 

2.  

 

All den stund dagens reglement ikke innehar en bestemmelse om indeksregulering for faste 

satser for erstatning for tapt arbeidsfortjeneste med mer, kan kommunestyret vurdere å innta en 

bestemmelse om dette. Den kan eksempelvis lyde som følger: 

 

Satsene i pkt. 6 skal årlig indeksreguleres i henhold til kommunal deflator pr 1. januar, 

første gang 1.1.2019. 
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Rådmannens vurdering 

 

Det er opp til kommunestyret selv å fastsette regler for godtgjørelse. Dette er noe rådmannen 

hverken kan, eller vil mene noe om. 

 

Vedlegg: Kopi av dagens godtgjøringsreglement (det må være en skrivefeil på forsiden 

relatert til dato for rettelse). 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/2166-2   Arkiv: A20  

 

Nes barneskole, oppgradering skolebygg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/19 Formannskapet 18.06.2019 

84/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune bygger om nåværende skolebygg på Nes til et oppvekstsenter som 

inneholder skole og barnehage. Eksisterende barnehagebygg selges.  

2. Rammen for utbyggingen i kommunens økonomiplan for 2020-2023 økes til 31 

millioner kroner. 

3. Oppvekstsenteret står ferdig til skolestart sommeren 2021. 

4. Bygdehuset benyttes til undervisning i kroppsøving og deler av kunst- og 

håndverksfaget, og folkebiblioteket blir værende i skolebygget. 

 

 

  

 

Sammendrag 

På bakgrunn av Ringerike kommunes handlingsplan har rådmannen utarbeidet alternative 

forslag til utbedring/ utbygging av Nes skole og oppvekstsenter. Det blir i denne saken 

beskrevet en oppgradering av skolen, men også sett på muligheten for å samlokalisere 

barnehage og skole i et oppvekstsenter. Dette gir faglige og driftsmessige fordeler, øker 

barnehagekapasiteten på Nes, og legger til rette for framtidig vekst. 
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Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret har i Handlingsplan 2019-2022 (K-sak 143/18) vedtatt følgende: 

 «Det avsettes 11 millioner kroner til om- og utbygging av Nes skole. Ulike alternativer 

utredes, og det avklares om barnehage skal samlokaliseres med skolen.»  

 

I kommuneplanen heter det at framtidig vekst skal knyttes til de prioriterte lokalsamfunnene: 

Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand.  Oppgradering av 

barnehage og skole, er en tilrettelegging for dette. Det kan også vurderes en utbygging av 

anlegget med gymsal eller idrettshall.  

Oppgradering av skolen og barnehagen vil kunne stimulere til økt tilflytting, samt også bidra til 

videre utvikling av Nes i Ådal som lokalsamfunn. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Skolebygget består i dag av en trebygning fra 1952 og en murbygning fra 1978. Barnehagen 

har tilhold i eget bygg som ligger ca. 100 meter fra skolebygget. 

 

Rådmannen har hatt fokus på to hovedalternativer:  

1. En fremtidig 1-10 skole uten barnehage.  

Dette alternativet belyser hvordan man kan plassere og løse ulike skolefunksjoner i 

dagens skolebygg dersom all drift samles i murbygget bygget i 1978.   

2. Et fremtidig Nes oppvekstsenter med barnehage og 1-10 skole.  

Dette alternativet belyser muligheter ved å benytte begge bygg videre og flytte 

eksisterende barnehage til dagens skolebygg.  

 

Nes barnehage er i dag lokalisert i skolens tidligere lærerbolig, ca. 100 m fra skolebygget.  

Det har vært en økning i antall søknader for barnehageplass i Nes barnehage. Til hovedopptak i 

2019 var det syv søknader. Blant søknadene er bytte av barnehage for å komme nærmere 

hjemstedet, øke plass-størrelse og nye barn med rett til plass fra august 2019. Barnehagen øker 

sin pedagogiske bemanning slik at det tilfredsstiller pedagogkravet, men har ikke areal til å ta 

inn flere barn. Hvis utviklingen fortsetter vil det ikke være mulig for foresatte å få 

barnehageplass i sitt nærområde i 2019 eller de neste årene.  

 

En samlokalisering av skole og barnehage, der barnehagen flyttes til eksisterende skolebygg, vil 

gi rom for flere barn. Dagens barnehagebygg kan da selges.  

Barnehagen er per i dag godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole, 

men har ikke fasiliteter som arbeidsplasser for de ansatte. 
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Nes skole er en 1-10 skole, med 23 elever skoleåret 2019-2020, og per 1. mars lå det an til 21 

elever neste skoleår. Skolens kapasitet er god. Klasseromskapasiteten ble vurdert til å være på 

110-140 elever i en skolebehovsanalyse utarbeidet av Norconsult i 2016. 

Ut fra kommunens elevtallsprognoser fra 2016 og 2018 vil ikke elevtallet overstige 40 elever 

fram til 2033. I den første prognosen ble det antydet i underkant av 40 elever i slutten av 

prognoseperioden, mens ut fra den siste prognosen vil ikke elevtallet overskride 25 elever i 

prognoseperioden. 

 

Nes skole består at to bygninger, som fysisk henger sammen, men uten innvendig forbindelse. 

Den eldste delen er en trebygning fra 1952, og den nyeste delen er et murbygg fra 1978. I 

tillegg benytter skolen bygdehuset, som ligger ca. 200 m fra skolebygget, til kroppsøving og 

tresløyd. 

Skolen har behov for utbedring, og en oppgradering vil gi ansatte og elever bedre 

arbeidsforhold og omgivelser som oppfyller dagens krav til en moderne og framtidsrettet skole. 

Skolen er per i dag godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole. 

Det er foretatt en teknisk gjennomgang og vurdering av både skolebygget fra 1952 og 1978, 

der det konkluderes med at begge har et potensiale for å renoveres og brukes framover.  

Byggene vil og gi muligheter om økningen i elevtall og barnetall skulle bli større enn dagens 

prognoser tilsier. 

 

Mulighetsstudien (Utarbeidet av rådgivningsfirmaet WSP, 29.3.2019) utreder hvilke tiltak som 

bør gjøres for at Nes skole skal håndtere opp til 40 elever og har utredet og vurdert begge 

alternativene ut fra en faglig og arealmessig vinkling. 

Det går her fram at skolen kan klare seg med murbygget fra 1978 til skole. Det blir likevel 

fortsatt plass til folkebiblioteket, som flyttet inn i skolen for et par år siden. 

Det lar seg også gjøre å bygge om trebygget fra 1952 til en 2-avdelings barnehage, en 

småbarnsavdeling med 6 plasser, og en avdeling for store barn med 12 plasser. Håndverk/sløyd 

kan også flyttes til skolebygget. 

 

Mulighetsstudien fra WSP konkluderer med å anbefale alternativet som i denne saken er kalt 

alternativ 2, et oppvekstsenter eller oppveksttun med barnehage og skole i den samme 

bygningsmasse. 

 

I tillegg til de to alternativene som er utredet ovenfor, pekes det også på mulig videreutvikling 

av skoleanlegget til også å inneholde gymsal/idrettshall. Da vil ikke skolen lenger ha bruk for 

bygdehuset til undervisning: 
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Alternativ 3. Bygging av gymsal, størrelse (10 x 25m) med dusjer og garderober.  

   Avhending av bygdehuset.  

   Vedlegger tinglyst dokument vedr kjøp av bygdehuset i 1975.  

 

Alternativ 4. Bygging av idrettshall i håndballstørrelse (25 x 45m) med tribuner og 

garderobeanlegg.  

Avhending av bygdehuset. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har i Handlingsplan 2019-2022 (K-sak 143/18) avsatt 11 millioner kroner til 

om- og utbygging av Nes skole: 

 «Det avsettes 11 millioner kroner til om- og utbygging av Nes skole. Ulike alternativer 

utredes, og det avklares om barnehage skal samlokaliseres med skolen.»  

 

Sør-Aurdal kommunestyre vedtok høsten 2016 å ikke inngå forpliktende avtale om 

grunnskolesamarbeid med Ringerike (K-sak 156/16, Sør-Aurdal). 

 

Økonomiske forhold 

Kostnader henger sammen med størrelsen på arealer. I vedlegg 2 er en oversikt over arealene 

som løsningene omfatter. Nedenfor oppsatt de ulike alternativers økonomi.  

Alle tall inkludert merverdiavgift. 

 

Alternativ 1: Rive bygg fra 1952. Bygge om 1978-bygget så skoledriften samles i ett bygg. 

Forhåndskalkulert oppgradering av murbygning fra 1978 - 19,9 mill. kroner 

Antatt besparelse drift av bygningsmasse pr år; ca. 500 000 kroner 

Barnehagen forblir i dagens lokaler. 
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Alternativ 2: Bygge om både 52- og 78-bygget. Skole og barnehage samles i ett bygg.  

Forhåndskalkulert oppgradering av begge bygg 31,0 mill. kroner. 

  Antatt besparelse drift av bygningsmasse pr år; ca. 250 000 kr 

  Barnehagebygg selges. (Antatt sum ikke fratrukket.)  1,0 mill. kroner 

 

Alternativ 3 og 4 inkludert kostnader til gymsal/idrettshall. 

 

Alternativ 3: Bygge om både 52- og 78-bygget. Skole og barnehage samles i ett bygg.  

Forhåndskalkulert oppgradering av begge bygg   31,0 mill. kroner 

Det bygges ny gymsal m garderober tilknyttet skolen  15,0 mill.  kroner 

  Sum ombygging skole inkludert gymnastikksal   46,0 mill. kroner 

Antatt besparelse drift pr år; ca. kr 600.000,-    

Barnehagebygg med tomt selges. Antatt salgssum    1,0 mill. kroner 

  Besparelser drift og vedlikehold er basert på at bygdehuset avhendes. 

 

Alternativ 4: Bygge om både 52- og 78-bygget. Skole og barnehage samles i ett bygg.  

Forhåndskalkulert oppgradering av begge bygg   31,0 mill. kroner 

Det bygges ny idrettshall i håndballstørrelse med tilhørende  

garderobeanlegg og tribuner.        64,0 mil. kroner 

  Sum ombygging skole inkludert idrettshall    95,0 mill. kroner 

Driftskostnad pr år for idrettshall vil være tilnærmet likt med 

driftsbesparelser fra skole, barnehage og bygdehus. 

  Barnehagebygg med tomt selges. Antatt salgssum    1,0 mill. kroner 

  Besparelser drift og vedlikehold er basert på at bygdehuset avhendes. 

   

I tillegg forutsettes spillemiddeltilskudd til alternativ 4  9,0 mill. kroner 

 

Innsparinger i drift er basert på erfaringstall fra Teknisk forvaltning for årene 2017/2018.  

Besparelser vedr vedlikehold av bygninger som oppgraderes, og avhendes kan ikke anslås da 

dette er avhengig av kommunens budsjetter for fremtidig vedlikehold.  

Teknisk forvaltning mener nødvendige vedlikehold de neste 10 år for barnehage vil være ca. 2 

mill. kroner, bygdehus ca. 6 mill. kroner og skolebygg dersom intet gjøres ca. 6,8 mill. kroner. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen har fått utredet ulike alternativer. Det viser seg at en renovering av skolen, og en 

tilpassing av skoledriften til et mindre areal er beregnet til å koste en god del mer enn 

avsetningen i kommunens handlingsprogram. 

 

Det betyr at i tillegg til de alternativene som er utredet i saken, er det og relevant å se på om en 

kan klare seg uten denne investeringen. Det vil skolen klare da de har veldig god plass. 

Barnehagen har derimot en kapasitetsutfordring, der det nå ikke er plass til flere barn, og det er 

relativ lang avstand til de nærmeste barnehagene. 

 

Rådmannen tilrår derfor alternativ 2, der dagens skolebygg renoveres, skolen får hovedbase i 

mur-bygget og trebygget gir rom for en 2-avdelings barnehage.  

 

Da er barn og voksne samlet på ett sted, under en felles ledelse, og det kan legges til rette for 

et skapende og utviklende fagmiljø, og en parallell kontinuerlig kvalitetsoppfølging i barnehage 

og skole. 

Dette vil og gi økte antall barnehageplasser og tilstrekkelig areal til skole, og kan bidra til å 

gjøre Nes attraktiv for bosetting. 

Arealer vil kunne sambrukes i noen grad og bruksfrekvensen for hvert rom vil øke. Dagens 

barnehage kan selges og samlet driftsareal vil bli mindre. 

 

På sikt kan det også vurderes om en ønsker å investere i gymsal eller en idrettshall i denne 

delen av kommunen også. 
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Vedlegg 

1. Mulighetsstudie utarbeidet av WSP 

2. Tilleggsopplysninger 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Arne Andersen 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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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 

85/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

  

 

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.  
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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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Arkivsaksnr.: 19/2386-3   Arkiv: 243 D10  

 

Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

86/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 12,43 millioner 

kroner som Hønefoss Tennisklubb tar opp til bygging av tennishall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 11,3 millioner kroner med tillegg av 

10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 

 

  

 

Sammendrag 

Hønefoss Tennisklubb ønsker å bygge en ny og større tennishall til erstatning for den som raste 

sammen sist vinter. Klubben søker Ringerike kommune om en selvskyldnergaranti for lån på 

inn til 11,3 millioner kroner pluss 10 prosent, for å sikre en god finansiering av prosjektet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hønefoss tennishall raste sammen 8. mars i år. Hallen er eid av Hønefoss Tennisklubb og er 

oppført på en tomt som er bygslet fra Ringerike kommune. 

Tennisklubben ønsker å bygge opp igjen hallen så fort som mulig og gjør dette i samarbeid med 

forsikringsselskapet. 
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Beskrivelse av saken 

Hønefoss tennisklubb planlegger nå, i samarbeid med forsikrings selskapet Gjensidige og 

ingeniørfirmaet Roar Jørgensen AS, å oppføre et vesentlig oppgradert og utvidet anlegg. 

 

Det nye anlegget består av  

- et service-bygg i 3 etasjer 

- en tennishall med 3 baner (2 baner i den tidligere hallen) 

- 3 utebaner på taket 

- utebod til redskap og et oppgradert uteområde 

 

Hallen er tenkt gjenreist på egen tomt ved Ringerikshallen 

 

Klubben planlegger byggestart snarest mulig under forutsetning av at alle godkjenninger er på 

plass og at finansiering er ordnet.  Ringerike idrettsråd støtter både prosjektet og søknaden om 

garanti. Det er gitt idrettsfunksjonell godkjenning av den nye hallen og byggesaksavdelingen i 

Ringerike kommune har gitt rammetillatelse til oppføring av ny hall. 

 

Prosjektet er har en kalkyle på 35,28 millioner kroner.  

Dette søkes Ringerike kommune om en selvskyldnergaranti på opptil 11,3 millioner kroner 

frem til utbetaling av spillemidler og momskompensasjon, deretter redusert til et langsiktig lån 

klubben regner med å ta opp på 3,9 millioner kroner. 

Kostnadsestimatene er laget av Norges Tennisforbund og rådgivende ingeniører. 

Driftsbudsjettet er lagt opp med et årlig netto driftsresultat fra 2020 på 325 000 kroner. 

Budsjettet baserer deg på en moderat vekst i medlemsmassen. Grunnlaget for dette er at 

kapasiteten i den gamle hallen var sprengt, og at en ny ekstra bane vi gi muligheter for vekst og 

økt inntjening på kurs og utleie av baner. 

Klubben viser og til erfaringene med driften av den gamle hallen fra 1991. Den hadde i alle år 

en sunn økonomi.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Tennishallen er et anlegg som har bestått siden 1991, og gjenoppbygging påvirker ikke den 

pågående revisjon av kommunedelplan for idretts- og friluftsliv.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I 2016 fikk Tyristubben IF Klubben en garanti for låneopptak på kr 8,5 millioner kroner til 

momsrefusjon, spillemidler og et langsiktig lån. Klubben fikk og kommunal støtte på 3,5 

millioner kroner til kunstgressbane som de bygde selv.  

Søknader om økonomisk støtte og kommunal garanti til fotballhall i Heradsbygda og 

snøproduksjonsanlegg på Ringkollen er avslått. 
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Økonomiske forhold 

Klubben samarbeider med ingeniørfirmaet Roar Jørgensen AS om planlegging og 

gjennomføring av byggingen, og har denne finansieringsplanen: 

 

Forsikringsoppgjør             24,0 millioner kroner 

Spillemidler    4,6 millioner kroner 

Momsrefusjon    2,8 millioner kroner  

Lån     3,9 millioner kroner 

SUM              35,3 millioner kroner 

 

 

Ved å stille selvskyldnergaranti for lån som Hønefoss Tennisklubb tar opp i Kommunalbanken 

for å finansiere byggekostnadene fram til spillemidler og momskompensasjon blir utbetalt, 

sikres det at klubben får lavest mulig rente, og med det reduseres risikoen for at lånet 

misligholdes. 

Dersom lånet likevel skulle misligholdes, betyr en selvskyldnergaranti at kommunen trer inn 

som låntager, og da også som eier eller deleier av hallen. 

Kommunale garantier må godkjennes av Fylkesmannen. 

 

Alternativt vedtak: 

- Søknad om kommunal garanti til bygging av tennishall avslås. 

  

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på initiativet til å bygge opp igjen tennishallen i Hovsmarka og på 

klubbens vilje til å gjennomføre dette prosjektet. Planene er gjennomarbeidet i samarbeid med 

tennisforbundet og rådgivende ingeniører. 

 

Tennisklubben har god erfaring med drift av hall, og har både reist og drevet den hallen som 

raste sammen i en årrekke på egen hånd, uten annen offentlig støtte enn spillemidler. 

 

Tennishallen ligger svært nær kommunens egen virksomhet med den midlertidige Ullerål skole 

og Ringerikshallen på samme området. Det er en forutsetning at bygging av ny hall skjer i 

forståelse og i samarbeid med disse, og at sikkerheten til elever og andre som har sin daglige 

skolegang blir ivaretatt.   

 

Det er og selvsagt en forutsetning for kommunal garanti at tennisklubben har alle de 

nødvendige godkjenninger og avklaringer før oppstart. 
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Det er likevel en risiko forbundet med kalkylene, og om prosjektet lat seg realisere innenfor 

budsjettrammen. Men det positive er at søknaden kun gjelder en garanti og ikke tilskudd til 

investeringen eller til drift. 

 

Ut fra en helhetsvurdering der garantiansvaret ut over spillemidler og momsrefusjon relativt 

liten, finner rådmannen å kunne tilrå denne garantisøknaden. 

 

Vedlegg 

Søknad om kommunal garanti, Hønefoss Tennisklubb 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 19/2517-1   Arkiv: 614 &47  

 

Kartlegging og kostnadsoveslag rehabelitering  Hønefoss skole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

87/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kartlegging og kostnadsoverslag, rehabilitering Hønefoss skole tas til orientering. 

 

  

Sammendrag 

 

Sak om teknisk tilstandsvurdering og rehabilitering av Hønefoss skole fremmes til politisk 

behhandling som en orienteringssak. 

 

Prosjekteringsfirmaet Rambøll er engasjert til å kartlegge/utrede muligheter og kostnader slik 

at Hønefoss skole kan bli en fremtidsrettet 2-parallell byskole. Med ny sidebygning hvor det er 

tenkt gymsal, klasserom og evt tilfluktsrom i samme bygg, Oppgradering av uteområdet er 

også en del av rapporten. 

 

En 2- paralellskole med et elevtall på opptil 392 elever, pr i dag er det ca 270 elever inkludert 

velkomstklasse på Hønefoss skole. 

  

Rapporten teknisk tilstandsvurdering Hønefoss skole fra Rambøll ble endelig mottatt den 17 

juni 2019. Tidligere har vi mottatt en vurdering av bærekonstruksjonene på Hønefoss skole, 

denne er datert 08.05.19. 

 

Rapporten viser at de ikke kan klare alle krav i Byggtekniskforskrift (TEK17) i et slikt bygg fra 

1891/1924 uten vesentlige endringer av den utvendige fasaden. Se vedlegg 2, Riksantikvarens 

uttalelse vedrørende innvendig isolering av murvegger. 
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Bærekonstruksjon i bygningsmassen er kartlagt og er tilfredsstillende for videre drift, men 

endring av konstruksjon og gulv vil kunne bli både dyrt og omfattende. Alle gamle tregulv har 

nedbøyning i senter av gulv, utbedring av dette har ikke Rambøll tatt stilling til. De mener det 

må nøyere undersøkelser til før man kan kostnadsberegne dette. Rivning av sidebygning fra 

1971 er estimert til kr 700 000,- inkl mva. Omfanget av miljøavfall er ikke kartlagt og kan bli 

kostnadskrevende.  

 

Uteområdet er i utgangspunktet lite til en 2- parallell barneskole (1-7). 

 

Kommunestyret inviteres til å ta saken til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret ønsker en oversikt over kostnader og muligheter for å oppgradere Hønefoss 

skole til en 2 -parallell skole. En fremtidsrettet 2- parallell skole etter dagens krav og standard.  

 

Hønefoss skoles eldste del er fra 1891, og den nyeste delen av gamle skolen er fra 1924. 

Hovedbygget er på ca. 3 500 m².  

 

Sidebygningen med gymsal og tilfluktsrom er fra 1971 og er i dårlig forfatning. Bygningen 

anbefales å rives for evt å kunne oppgradere til 2 -parallell barneskole.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Rambøll har utarbeidet en vurdering av skolens bygning og bærekonstruksjoner. De har befart 

bygget og gått igjennom skolen visuelt for å se hvordan bygget er pr. dags dato, og 

muligheter/utfordringer ved oppgradering. Se vedlegg 1.  

 

Skal kommunen oppgradere skolen bør den holde i 40-50 år fremover.  

Den må da oppgraderes til en fullverdig 2- parallell skole med fasiliteter etter dagens krav.  

 

Rambøll sier i sin rapport at TEK 17 ikke kan oppnås uten å gjøre omfattende endringer på 

bl.a. fasaden på skolebygningen. Skal skolebygget rehabiliteres må det undersøkes om vi kan 

forandre utvendig fasade. Bygget er ikke verneverdig men i henhold til SEFRAK-registrert 

(landsdekkende register for eldre bygninger) må kommunen sende søknaden til 

fylkeskommunen, som skal uttale seg om søknaden FØR kommunen fatter vedtak.  
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Fjerning eller endring av delvegger og gulv vil kunne bli meget omfattende. Gulvbjelker er ikke 

kontrollert for råteskader. For å avdekke evt råteskader må dette undersøkes nærmere. 

 

 

Rehabilitering av eksisterende bygg fra 1891/1924 

Rambøll har foreløpig anslått rehabiliteringen til ca kr 33 000 pr kvm², noe som totalt er 

estimert til kr 121 300 000,- inkl mva. for eksisterende bygg. 

 

Dette er kun foreløpige estimat og det kan bli dyrere som følge av eventuelle råteskader og 

flytting/endring av vegger og gulv. Rambøll har ikke utarbeidet estimater på dette pga.at det er 

for mange usikkerheter rundt bæring og stivhet i bygget.  

 

Vårt estimat på flytting/endring av vegger og golv basert på erfaring, anslås til kr 10-

15 000 000,-   

 

Arealeffektiviteten vil ikke bli optimal i et rehabilitert bygg. Når det gjelder klasserommene er 

de litt små, så Rambøll beregner et maksimalt elevtall på 25-27 elever pr klasse, noe mindre 

enn det man legger til grunn på nye skoler i dag.  

Bæresystem og byggningskroppens utforming gjør det svært kostbart og teknisk komplisert å 

øke størrelsen på klasserommene, da yttervegger og korridorvegger må bestå. 

 

Ved oppgradering av eksisternede bygninsmasse vil en del av arealet som i dag benyttes til 

undervisning måtte vike plass for ventilasjonstekniske rom og sjakter, økt garderobe – og 

taoalettkapasitet, flere grupperom, økt antall kontorplasser til lærere etc. 

 

Dette gjør at eksisternde bygg vil ha plass til 5 klassetrinn (10 klasser), det må da bygges nye 

klasserom til resten av klassene. I dag har skolen plass til 14 klasser i hovedbygget. 

  

Driftsutgiftene vil bli noe høyere med hensyn til lærere (færre barn pr lærer), arealeffektivitet 

(får ikke utnyttet kvm² fullt ut) og energieffektivitet i et rehabilitert bygg i forhold til et 

nybygg.    

 

Rive eksisterende bygg fra 1971. 

For å bygge ut Hønefoss skole til en 2 -parallell barneskole må eksisterende bygg fra 1971 

rives.  

Rivningskostnader for sidebygning er innhentet pris fra Øst-Riv AS og er estimert til kr 

700 000,- inkl mva.  

 

Dette er kostnadsberegnet til 700 000kr inkl.mva. 
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Nytt bygg 

For å få en 2- parallell barneskole har Rambøll beregnet at det må bygges 2600 m² nybygg. 

Dette blir da en 2- parallell skole med en beregnet kapasitet på 360- 380 elever som er noe 

mindre enn det som beregnes for en ny skole. Dette gir noe mindre arealeffektivitet enn en helt 

ny skole. 

 

Tilbygg med gymsal er estimert til kr 93 500 000,- inkl mva.  

 

Oppgradering av uteområder 

Uteområdet med hensyn til en 2- parallell skole skal etter miljørettet helse i skoler § 9 være: 

100-300 elever 10 000 m² og over 300 elever 15 000 m². for hver elev over 300 skal det 

legges til 25 m². totalt uteareal asfaltert skoleplass friområdet.   

Gladtvedt er ca. 11 500 m² inklusiv parkeringsplass. Det må vurderes alternativer med hensyn 

til bruk av nærområder som har trafikksikker tilkomst. Dette må utredes nærmere.  

 

Rambøll har estimert en pris på oppgradering av utomhusanlegg til kr 18 800 000,- inkl 

mva. 

 

 

Totalkostnad ny skole inkl opparbeidet uteareal er estimert til kr 233 600 000,- inkl mva. 

I tillegg kommer rivekostnaden beregnet til 700 000kr inkl.mva. 

 

I sin vurdering har Rambøll kun beregnet 14 mill. i usikkerhetsavsettning. Vi mener dette er 

svært lavt beregnet, normalt antatt 30 mill.  

 

Det må vurderes om det da skal være gymsal eller flerbrukshall på en evt sentrumsskole, en 

hall vil ta kvadratmeter av utearealet som er lite i utgangspunktet for en 2- parallell skole. 

I kostnadsoverslaget som fremlegges er det estimert med gymsal. 

 

Dersom tilfluktsrom må rives kreves søknad til Direktoratet for samfunnsikkerhet og 

beredskap(DSB) om tillatelse. Direktoratet har gitt tilbakemelding om at det er nye regler i dag 

enn for bare få år siden, og ikke alle tilfluktsrom blir godkjent revet. Hvis det er slik at vi ikke 

kan rive tilfluktsrommet i Hønefoss skole må dette inkluderes i det nye bygget og oppgraderes 

eller bygges nytt. 

 

Skal det bygges nytt tilfluktsrom til det antall elever og lærere som skolen er beregnet for er 

dette estimert til 10 000 000kr 
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Oppsummert kostnadsoverslag. 

 

Tiltak Kostnadsberegnet til 

Oppgradere hovedbygget 121 300 000,- inkl mva 

Tilbygg  93 500 000,- inkl.mva 

Uteområder 18 800 000,- inkl.mva 

Rambøll har estimert 

totalkostnad ny skole inkl 

opparbeidet uteareal   

  

  

233 600 000,- 

 

I tillegg er følgende kostnader estimert, disse er ikke medregnet i totalkostnaden til Rambøll. 

 

Rivekostnader      700 000,- 

Estimat på flytting/endring av 

vegger og golv basert på 

erfaring, anslås til kr 10-

15 000 000,-   

 

10-15 000 000,- 

Nytt tilfluktsrom 10 000 000,- 

Rambøll har beregnet 14 mill. 

i usikkerhetsavsettning. Vi 

mener dette er svært lavt 

beregnet, normalt antatt 30 

mill.  

 

16 000 000,- 

 

Rådmannens vurdering 

Foreløpig kartlegging viser kostnadene og mulighetene ved å rehabilitere og bygge ut Hønefoss 

skole til videre bruk. Det blir en litt redusert 2-parallell skole, da klasserommene i rehabilitert 

bygg er noe mindre enn det man legger til grunn ved nybygg av skoler i dag. 

 

Det er utarbeidet et foreløpig estimat på rehabilitering av Hønefoss skole med tilknyttet nybygg 

og uteområde. Det er fortsatt stor usikkerhet med hensyn til gulvbjelkene i skolbygget i forhold 

til råte. 

 

Det vil ha store økonomiske konsekvenser hvis det skulle avdekkes råteskader i bjelkelaget og 

dette må kartlegges nærmere.  
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Vi ser at rehabilitering av Hønefoss skole og etablere fullverdig 2- parallell skole vil bli relativt 

kostbart i tillegg er det en del usikkerhet som kan øke kostnadene betydelig.  

 

Gjennomgangen over gir et kostnadsoverslag som viser at en rehabilitering av Hønefoss skole 

sansynligvis blir like dyr eller dyrere enn å bygge en helt ny 2- parallell barneskole på ny tomt. 

 

Rådmannen anbefaler at saken tas til orientering.  

 

 

Vedlegg 

Rapport Rambøll 

Riksantikvarens råd om isolering. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst.kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

leder: Per Christian Frøislie 

 

saksbehandler: Stig Høyvik 
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Arkivsaksnr.: 19/2310-1   Arkiv: 239 &00  

 

Utleiereglement og satser for utleie - kommunale haller, gymsaler og 

skolelokaler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019 

75/19 Formannskapet 18.06.2019 

88/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Utleiereglementet for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler vedtas. 

2. Endring i Betalingsreglement 2019 punkt 9.1. «Leie av lokaler» vedtas.  

3. Betalingsreglement 2019 punkt 4.3. «Hall-leie» utgår.  

 

 

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune leier ut idrettshaller, gymsaler og skolelokaler til lag, foreninger og private 

aktører.  

Kommunen legger til rette for lokale møter, kultur- og fritidsaktiviteter i nærmiljøene, og ser 

skoleanleggene som naturlige lokaliteter for slike formål. Bruken baserer seg på tillit og eget 

vakthold. Idrettshallene leies i hovedsak ut til lokale idrettslag for trening og kamper. Hallene 

leies også ut til større enkeltstående arrangementer.  

I betalingssregulativet for 2019 omtales utleie av idrettshaller i punkt 4.3 og gymsaler og andre 

skolelokaler i punkt. 9.1. Når nytt bookingsystem innføres foreslås det at disse kapitlene 

samordnes og slås sammmen og at leiesatsene justeres ut fra størrelse på leieobjektene og 

utøvernes alder. 

Bakgrunn 

Praksis for utleie av kommunale lokaler har til nå vært at Kulturenheten håndterer booking av 

idrettshaller og fast treningstid for allidrett i gymsalene. Skolene håndterer utleie for egne 

lokaler. Egnede lokaler skal være enkelt tilgjengelig for lokale foreninger og andre aktuelle 

lokale formål så langt det er mulig.  
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Det er et ønske om å gjøre bookingprosessen enklere og kunne gi mulige leietakere mulighet til 

enkelt å få oversikt over når lokaler er ledig, og dette gjøres nå via et brukervennlig digitalt 

utleiesystem. Ringerike kommune tok i bruk utleiesystemet BookUp i mai 2019. 

For å sikre like vilkår for leietakere er det utarbeidet et felles utleiereglement for idrettshallene, 

gymsaler og skolelokaler. Utleiereglementet er vedlagt.  

 

Rutiner for utleie 

Utleie av haller og gymsaler til trening o.a.  

Fra og med høsten 2019 disponerer Ringerike kommune fire idrettshaller: Ringerikshallen, 

Tyristrandhallen, Hønefoss Arena og Benterudhallen. Benterudhallen vil være tilgjengelig for 

utleie fra og med skoleåret 2019-2020. Hallflater og gymsaler er tilgjengelig for sesongleie. 

Gymsalene leies først og fremst ut til allidrett for barn og unge. Skolen fastsetter hvilke 

ukedager gymsalene kan leies ut.  

Idrettslagene melder inn sine ønsker om treningstider/halleie via det digitale utleiesystemet 

BookUp.  Idrettskonsulenten foreslår en fordeling av treningstider, tildelingen gjøres i 

samarbeide med Ringerike idrettsråd. 

Utleie av skolelokaler 

Den enkelte skole leier ut lokaler til møter, øvinger og fritidsaktiviteter for ulike lag og 

foreninger. Det kan leies fast for et skoleår eller for enkeltstående møter eller øvinger. 

Lokalene er i utgangspunktet tilgjengelige på ettermiddager/kvelder etter skole/SFO-tid. Noen 

skoler leier også ut i helgene etter avtale. 

Skolens inventar og læremidler kan ikke disponeres i forbindelse med utleie uten at det 

foreligger avtale om dette. Fra høsten 2019 brukes det digitale utleiesystemet BookUp. 

Rengjøring, avfallshåndtering og tilsyn 

Teknisk forvaltning har forvaltningsansvaret for de kommunale byggene. Kommunalt personell 

besørger daglig ettersyn, renhold og vedlikehold. Det utføres normalt ikke ekstra 

driftsoppgaver i forbindelse med utleie av lokalene. Ved økt utleie vil det bli økt behov for 

renhold, vedlikehold og forbruksmateriell.  

Ved større arrangementer gjelder egne regler. Leietaker betaler for rengjøring og tilsyn etter 

gjeldende satser. Ved overtredelse av utleiereglementet kan leietaker ilegges tilleggsgebyrer. 

Digitalt utleiesystem - BookUp 

Våren 2019 anskaffet Ringerike kommune det digitale utleiesystemet BookUp, som er 

tilgjengelig via kommunes nettside.  I første fase er idrettshaller og gymsaler tilgjengelig for 

reservasjon. Fra høsten 2019 vil også skolelokaler kunne leies via BookUp. På sikt vil alle 

kommunale lokaler kunne bookes via dette systemet i tillegg til torgplass og leie av Søndre 

Park.  

Utleiesystemet er enkelt å bruke for de som ønsker å leie et kommunalt lokale, enten for en 

enkelt anledning eller for gjentagende for en periode. BookUp gir god oversikt over bruk av 

lokalene, og det er enkelt å reservere ledig tid.  
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Systemet krever at leietaker logger på via ID-porten, noe som legger til rette for enkel 

håndtering av godkjenninger. Kontrakt med leiepriser vil foreligge når kommunens 

representant har godkjent utleie. I tillegg må leietaker få den nødvendige opplæring for bruk av 

bygget, jf Utleiereglementet.  

Økonomi  

Ringerike kommune v/ kulturenheten betaler årlig 5,5 millioner kroner i leie for Hønefoss 

Arena. Kulturenheten fakturerer all leie av hallflater. Leieinntekter for sesongen 2017-2018 var 

ca 1,7 millioner kroner, ca 743 000 kroner var leie av hallflate for lag opp til 19 år. 

Det er betydelige driftskostnader ved utleie. Driftskostnadene omfatter strøm, vann, varme, 

ventilasjon, renhold, forbruksmateriell og administrasjon. Utleie fører til generell slitasje på 

byggene, og det forekommer noe hærverk.  

Skolene fakturerer leie av egne lokaler. Pr i dag er det aller meste av utleie av skolens lokaler 

knyttet til barn og unge eller lag/foreninger under lov om voksenopplæring, noe det ikke 

betales leie for.  

Leiepriser og gebyrer finnes i Ringerike kommunes betalingsreglement, som fastsettes av 

kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.  

I betalingssregulativet for 2019 omtales utleie av idrettshaller i punkt 4.3 og gymsaler og andre 

skolelokaler i punkt. 9.1. Når nytt bookingsystem innføres foreslås det at disse kapitlene 

samordnes og slås sammmen og at leiesatsene justeres ut fra størrelse på leieobjektene og 

utøvernes alder. 

Forslag til nye retningslinjer:  

 Gruppen barn/unge følger aldersklasse for junior, det vil si opp til 19 år.  

 Leie av hallflate og gymsal/skolelokaler harmoneres ut fra størrelsen på lokalet. Leiepris på 

gymsal og klasserom/møterom reduseres.  

 Leie av møterom for foreninger med hovedvekt av medlemmer under 19 år er gratis, selv om 

det er kun voksne møtedeltakere. 

 Punkt 4.3 «Hall-leie» utgår og satser for hall-leie settes inn i punkt 9.1 «Leie av lokaler».  

På sikt bør leie av hallflater bli gratis for alle under 19 år. Dette fordi lagene mister gymsaler 

etter hvert som nye skoler med idrettshall blir ferdigstilt. Når lagene må leie idrettshall i stedet 

for gymsal vil utgiftene øke kraftig, fra å være gratis til en kostnad på 205 kroner pr time. 

Dette vil igjen føre til økt medlemskontingent. Gratis hallflater for alle under 19 år er også et 

ønske fra Ringerike idrettsråd. 

Økte medlemskontingenter er ikke ønskelig ut fra flere perspektiver. Folkehelsemeldingen viser 

at frafall fra organiserte aktiviteter starter i alderen 13-15 år. Ringerike kommune har høyere 

andel barn i familier med lav inntekt enn landsgjennomsnittet, og med høye kontingenter i 

lagene vil barn fra lavintektsfamilier ikke kunne delta i organsert idrett. Ved å tilby gratis 

hallflater til alle under 19 år vil Ringerike kommune være med på å hindre utenforskap. 

Det forventes at effekten av digitalt utleiesystem vil føre til økte leieinntekter. Kommunens 

lokaler blir mer tilgjengelig for alle fordi: 

 det er enkelt å se når lokalet er ledig 

 det er enkelt å leie lokale 

 enkel god oversikt og enkel booking gir økt bruk av lokalene  

 og dermed økte inntekter.   
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Høsten 2019 vil skolelokalene legges inn i bookup-systemet, og det blir enkelt å følge lik 

rutinetildeling og fakturering. Ringerike kommune skal sikre gode rutiner for fakturering av 

utleielokaler, og det digitale utleiesystemer understøtter rutinene.  

Endring av betalingsreglement 2019 

Ut fra forslag til nye retningslinjer for utleie endres betalingsreglementet for 2019, punkt 9.1. 

Punkt 4.3 utgår. De nye satsene gjøres gjeldende fra og med sesongen 2019-2020.  

Innføring av Bookup kan føre til økt utleie av kommunaler lokaler, og dermed økt behov for 

renhold og tilsyn. Økt utleie kan og gi økte innteketer, som bidrar til å dekke de økte 

kostnader. 

Leiepriser gjeldende fra august 2019 

Idrettshallene  
Leiepris per time, 

lag opp til 19 år 

Leiepris per time, 

lag over 19 år 

Hallflate  205,- 410,- 

Kamppris 410,- 410,- 

Ringerikshallens spesialrom     

Kampsportrom 75,- 155,- 

Skytebane 75,- 155,- 

Skolelokaler Leiepris per time  

Møtelokaler/klasserom 250,- 

Gymnastikksal 350,- 

Gymnastikksal med garderobe 460,- 

Garderober 300,- 

Spesialrom 550,- 

 

Årsleie av skolelokaler prises etter avtale.  

Ved bruk av skolelokaler betales ikke leie for:  

 Politiske partiers virksomhet 

 Virksomhet under lov om voksenopplæring 

 Virksomhet rettet mot barn under 19 år, herunder også møter hvor hovedvekten av 

foreningens medlemmer er under 19 år. 

 Arrangement i skolens ordinære drift 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen skal legge til rette for lokale møter, kultur- og fritidsaktiviteter i nærmiljøene, og 

rådmannen ser skoleanleggene som naturlige lokaliteter for slike formål. I idrettshallene 

prioriteres utleie til lokale idrettslag for trening og kamper.  

For å sikre like vilkår for leietakere er det nødvendig med et felles utleiereglement for 

idrettshaller, gymsaler og skolelokaler. 
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Ved å ta i bruk et brukervennlig digitalt utleiesystem, vil egnede lokaler være enkelt tilgjengelig 

for lokale foreninger og andre aktuelle lokale formål. 

I betalingssregulativet for 2019 omtales utleie av idrettshaller i punkt 4.3 og gymsaler og andre 

skolelokaler i punkt. 9.1. Når nytt bookingsystem innføres foreslås det at disse kapitlene 

samordnes og slås sammmen, og at leiesatsene justeres ut fra størrelse på leieobjektene og 

utøvernes alder. 

Dersom utleiereglementet vedtas vil det i etterkant utarbeides helhetlige rutiner for utleie av 

kommunale lokaler. Rutinene vil omfatte administrative rutiner og rolleavklaringer, 

kostnadsfordeling, leieavtaler, sjekkliste for leietaker, ordensreglement for hallene, regler for 

klister og skiltprogram. 

 

 

Vedlegg 

1. Utleiereglement for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Arkivsaksnr.: 19/1273-1   Arkiv: M41  

 

Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private 

stikkledninger  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019 

72/19 Formannskapet 18.06.2019 

89/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken oversendes Kommunestyret uten innstilling. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har gjennom de siste handlingsprogrammene investert store beløp i 

offentlige vann og avløpsprosjekter.  Samtidig er det en pågående prosess med utskiftning av 

dårlig offentlig ledningsnett og tilknytning av boliger til offentlige vann- og avløpsnett med 

stikkledninger.   

 

Kommunen har som hovedmål (fra gjeldende hovedplan avløp) at: 

 

«På lang sikt skal alle boliger i Ringerike kommune ha en avløpssituasjon som er i tråd med 

gjeldende forurensningslovverk og rensekrav. Det må alltid gjøres en avveining om dette er 

en opprydding som kommunen skal stå for eller om det skal gjennomføres i privat regi.» 
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I hvert eneste vann- og avløpsprosjekt havner kommunen i en diskusjon rundt stikkledninger, 

det være seg, kostnader, avstand til hovedledning og type løsninger (selvfallsledninger eller 

trykkledninger). 

Saken omhandler hvilken maks grense (kroner) man må kunne forvente at en huseier må kunne 

forvente å betale for etablering av privat stikkledning for tilknytning til offentlig vann- og 

avløpsledning. Det foreslås en maks grense på 3G (3*grunnbeløpet). Denne kostnaden vil da 

innbefatte prosjektering, gebyrer og anleggskostnader ved tilknytning til offentlig 

hovedledningsnett.  

 

Den andre delen går ut på om kommunen skal involvere seg og tilby tjenester for etablering av 

private stikkledninger til offentlig ledningsnett. Dette utredes nærmere nedenfor men man 

anbefaler at kommunen kun etablerer kommunale hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av private stikkledninger. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I forbindelse med sanering av offentlig vann og avløpsnett og etablering av nyanlegg er 

kommunen stadig borti problemstillinger knyttet til pålegg og etablering av private 

stikkledninger. Dette går stort sett på hva en privat gårdeier må kunne å forvente å betale for 

sin(e) stikkledning(er).    

  

Kommunen eier og drifter hovedledningsnettet med tilhørende installasjoner for vann og avløp.  

Private grunneiere / huseiere har ansvar for egne vann- og avløpsledninger fra sin bolig / 

bygninger til kommunal hovedledning.   

  

Dagens praksis med stikkledninger: 

 

Dagens praksis i Ringerike kommune er at når kommunen utfører sanering av eldre 

ledningsnett, eller legger nye kommunale ledninger i nye områder, så forsøker kommunen å 

inngå stikkledningsavtaler med grunneiere, for å sikre tilknytning til offentlig ledningsnett.  

Videre tilbyr kommunen gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør stikkledningene 

utført mot refundering av kostnadene.  

  

Den andre muligheten som ikke har blitt fulgt, er at kommunen legger frem offentlig 

ledningsnett og tilrettelegger for tilknytningspunkt utenfor offentlig vei. Hus/grunneiere må 

selv planlegge, ordne avtaler og bekoste stikkledningene.  

  

Det har ikke tidligere vært fattet politisk vedtak i Ringerike kommune på hva maks kostnad på 

stikkledninger kan være, før man definerer det som uforholdsmessige kostnader. Kommunen 
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har fulgt en praksis på at tilknytningen ikke skal overstige kostnadene ved å etablere private 

løsninger som infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg. 

 

Kostnader ved stikkledninger: 

 

Kostnaden med et minirenseanlegg fra en enkel enebolig med gunstige forhold kan koste fra 80 

000 – 110 000 kr eks mva. Her vil også kostnader med prosjektering, søknadsprosesser og 

ugunstige forhold som fjell/høy grunnvannstand komme i tillegg.  Maks investeringskostnad 

kan fort beløpe seg opp mot og over kr 200 000,-  og mer for å få etablert private anlegg.   

Kommunen har fulgt en praksis på 2G (grunnbeløpet 1G er ca. 90 000) og har ment at dette er 

en kostnad som en huseier / grunneier må kunne forvente som en maks kostnad før man 

vurderer private løsninger.  

  

Rådmannen har undersøkt med andre kommuner rundt Ringerike som har gått inn for følgende 

løsninger:  

  

 Vestre Toten kommune, Maksgrense på 120 000 kr. (60 000 kr for avløp, og 60 000 kr 

for vann) 

 Jevnaker kommune, Jevnaker har et vedtak på totalt 150 000 kr (100 000 på vann og 

50 000 på avløp, dette er et gammelt vedtak fra 2003.) 

 Gjøvik kommune, Forslo kr 150 000,- som maks grense, men kr 100 000,- ble vedtatt i 

kommunestyret.  

 Lunner kommune, ikke politisk vedtak, men har praksis mellom kr 100 000,- til    kr 

150 000,-  som maks kostnad. 

 Nordre Land kommune, Ikke politisk vedtak, men operer med en praksis på rundt kr 

100 000,- per anlegg.  

 Søndre Land kommune, Opererer med 1G for både vann og avløp samlet.  

 Gran kommune, Operer med avstand og ikke beløp. Hvis det ikke er andre hensyn så 

skal alle innenfor en avstand på 100 m tilkobles. Saksbehandler opplyser at det 

sannsynligvis er et politisk vedtak fra år 2000, men er noe usikker.  

  

Drammen kommune operer med 2G og gjelder da kun offentlig tilknytning av eksisterende 

bebyggelse for avløp (i utgangspunktet ikke vann). Drammen kommune har under vurdering å 

øke fra 2G til 4G da de ser at den økonomiske smertegrensen for om offentlig tilknytning er 

samfunnsmessig lønnsom går ved ca. kr 600 000,- og kr 700 000,- 
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Erfaringer/konsekvenser ved dagens ordning med stikkledninger  

  

  

Private stikkledninger er grunneiers eiendom og ansvar, frem til tilkoblingspunkt på offentlig 

hovedledning. I tilfellene hvor kommunen har påtatt seg oppgaven med å anlegge stikkledning 

fra offentlig hovedledning til tilkoblingspunkt på bygning på privat grunn, forutsettes det at 

eierskapet til stikkledningen går over til grunneier når anlegget ferdigstilles.  

  

En ordning hvor kommunen påtar seg oppgaven med omlegging, nyetablering eller utbedring 

av privat stikkledning, vil imidlertid innebære at kommunen påtar seg en større risiko og 

kostnad. En nærmere redegjørelse for disse forholdene følger nedenfor.  

  

   

Risiko og kostnad i for – og detaljprosjektering  

 

I de tilfellene hvor kommunen har påtatt seg ansvaret for å legge om, nyetablere eller utbedre 

private stikkledninger, vil det være behov for prosjektering i forbindelse med dette.  

Erfaringer viser også at det oppstår behov for omprosjekteringer, da det fremkommer ulike 

behov (traseer, hekker, beplantning, gatestein etc.) og ønsker på de enkelte eiendommene. 

Kostnader knyttet til bruk av konsulenter eller egentid i forbindelse med prosjekteringer og 

eventuelle omprosjekteringer bæres av kommunen. Dette inkluderer også ekstrakostnadene i 

forbindelse med prosjektering og omprosjekteringer av private stikkledninger på de enkelte 

eiendommen langs hovedledningstraseene.  

  

Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger for husstander langs 

hovedledningstraseene, innebærer altså en betydelig ekstrakostnad for kommunen i 

prosjektering ved mange husstander.  

  

Kommunens rolle som mellomledd  

 

I og med at kommunen påtar seg å anskaffe og kontrahere entreprenør, som blir benyttet i 

arbeidet med å anlegge private stikkledninger, innebærer dette en merkostnad for kommunen. 

Det er kommunen som må forestå kontraktsoppfølging mot entreprenør. Dette innebærer blant 

annet møtevirksomhet, eventuelle endringsmeldinger og generell dialog med entreprenøren. 

Videre innebærer en ordning hvor kommunen påtar seg ansvaret for å anlegge private 

stikkledninger at kommunen opptrer som et mellomledd mellom huseier og entreprenør. 

Kommunen har da et kontrakts- og ansvarsforhold både mot huseier på den ene siden, og 

utførende entreprenør på den andre.   

  

En konsekvens av dette, er at eventuelle erstatningskrav fra huseier vil rettes mot kommunen. 

Erfaringsmessig forekommer dette, og i de tilfeller kommunen ikke kan rette sitt krav til 
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utførende entreprenør, vil kommunen kunne bli stilt ansvarlig dersom vilkårene for det er 

oppfylt. Man har hatt en sak, hvor en huseier har rettet et økonomisk krav mot kommunen som 

følge av at vi har vært inne på eiendommen og skiftet ut en stikkledning. At slike krav rettes 

mot kommunen på grunn av at man har tatt på seg en oppgave for huseier, medfører derfor 

bruk av tid og ressurser som kunne vært unngått dersom kommunen ikke hadde gjort det. 

Videre vil dette utgjøre en økonomisk risiko dersom huseier skulle få medhold i sitt 

økonomiske krav mot kommunen.  

  

Kommunens rolle som mellomledd mellom entreprenør og huseier innebærer derfor en ekstra 

økonomisk risiko.  

  

Stikkledningsavtale og avtaleinngåelse  

 

Omlegging, nyetablering eller utbedring av privat stikkledning skjer med grunnlag i skriftlig 

avtale mellom huseier og kommunen. Før man kan starte opp arbeidet med å anlegge de 

private stikkledningene, er man derfor avhengig av å ha fått inn stikkledningsavtalene i signert 

form.  

 

Dette er imidlertid en oppgave som koster kommunen både tid og penger i form av kontakt, 

informasjon og oppfølging i forbindelse med kontraktsinngåelse av hver enkelt 

stikkledningsavtale. Det er i hovedsak ansvarlig prosjektleder som står for denne oppfølgingen, 

i noen tilfeller med bistand fra jurist. Det dreier seg ofte om et betydelig antall 

stikkledningsavtaler som skal følges opp og inngås.  Til eksempel ble det i forbindelse med 

prosjekt på Nymoen-Hen inngått 91 stikkledningsavtaler med et tidsforbruk for prosjektleder 

på ca 300 timer.  

  

Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger innebærer betydelig merarbeid for 

kommunen.    

 

Krav til presist avtaleverk  

 

Ved at kommunen tar på seg oppdraget med å anlegge private stikkledninger, vil dette ha 

grunnlag i en privatrettslig avtale mellom huseier og kommunen. Kommunen engasjerer 

entreprenør som gjennomfører oppdraget på vegne av kommunen. I de enkelte 

stikkledningsavtalene, blir det angitt en omtrentlig kostnadspris for arbeidet i forbindelse med 

omlegging, etablering eller utbedring av stikkledning(er).  

 

I og med at kommunen forskutterer de faktiske kostnadene overfor utførende entreprenør, er 

det derfor viktig at stikkledningsavtalen er utformet på en måte som gjør at man også fanger 

opp eventuelle uforutsette merkostnader. Erfaringer med stikkledningsavtalene som er benyttet 

i gjennomførte prosjekter, er at de ikke nødvendigvis gjør det.   
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Dersom man ønsker å videreføre en ordning hvor kommunen påtar seg å anlegge private 

stikkledninger, er det derfor viktig at man kvalitetssikrer avtaleverket som danner grunnlag for 

arbeidene.  

  

Utfordringer knyttet til innfordring av kostnader:  

  

Kostnadene knyttet til omlegging, nyetablering eller utbedring av privat stikkledning kan 

utgjøre relativt betydelige beløp. I enkelt tilfeller kan huseiere, til tross for inngått skriftlig 

avtale med kommunen, oppleve vanskeligheter med å betale sluttsummen for arbeidet.  

 

Årsakene til dette kan være mange, men vi har til eksempel erfaring med at huseiere har frafalt 

i tiden mellom kontraktsinngåelse og ferdigstillelse. I slike tilfeller kan vi i verste konsekvens 

ikke få dekket kostnadene vi har forskuttert. Manglende betalingsevne og vilje skaper også 

utfordringer knyttet til å drive inn igjen beløp vi har forskuttert. Vi har også mottatt 

henvendelser vedørende betalingsutsettelse mot pant i eiendommene.  

 

Bakgrunnen for henvendelsene, er formannskapets vedtak av 20, januar 1992, hvor man gir 

anledning til å fatte vedtak om betalingsutsettelse for tilkoblingsavgift og anleggsbidrag for 

pensjonister og trygdede. Kommunen har derfor blitt nødt til å bruke tid og ressurser på 

oppfølging av disse sakene.  Det er fremmet en egen sak til kommunestyret hvor det forelås å 

oppheve vedtaket fra 1992. Saken ble behandlet i kommunestyret sak 63/17 01.juni 2017 hvor 

det ble fattet følgende vedtak:  

  

1. Vedtak av 20.januar 1992 av Ringerike formannskap om utsettelse med betaling av 

anleggsbidrag og tilkoblingsavgifter – renteberegning / indeksregulering oppheves  

2. Kommunestyret ber om at rådmannen fremmer sak som belyser hvilke muligheter / 

handlingsrom kommunen har for å etablere sosiale ordninger ved innkreving av 

gebyr/tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk.  

  

Punkt 2. i vedtaket følges opp av skatt og avgiftskontoret.  

  

  

Alternative løsninger med stikkledninger:  

  

Erfaringsmessig er ordningen Ringerike kommune praktiserer, med å påta seg å anlegge 

private stikkledninger, ikke særlig utbredt i andre kommuner. En tilsynelatende vanlig praksis, 

er å overlate anlegg og tilkobling av de private stikkledningene til huseierne selv.  
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Dersom dette ikke gjøres frivillig, vil man i medhold av forurensingsloven kunne ha anledning 

til å pålegge huseier å koble seg på offentlig hovedledning for egen regning. Dette blir i enkelte 

tilfeller praktisert i kommunen i dag, i de tilfeller man ikke har kommet til enighet om en 

stikkledningsavtale mellom kommunen og huseier.  

  

En ordning hvor ansvaret for å gjennomføre de nødvendige tiltakene på private stikkledninger 

beholdes hos den enkelte huseier, vil definitivt redusere risikoen, merarbeidet og kostnader for 

kommunen.  

  

Manglende vilje til å etterfølge anmodning om å koble seg til hovedledning, vil som nevnt 

kunne følges opp av kommunens forurensningsmyndighet. Dersom man ønsker å videreføre 

dagens praksis, anbefales det å revurdere hvorvidt kommunen skal forskuttere kostnader.  

  

Rådmannens vurdering: 

  

Rådmannen ser at dagens praksis hvor kommunen bistår og forskutterer arbeidene med 

etablering av private stikkledninger, fører til betydelig merarbeid og innebærer en økt risiko i 

forhold til avtaleverket. Rådmannen vil derfor anbefale at Ringerike kommune fremover kun 

forholder seg til etablering av kommunale hovedledninger og legger til rette for 

tilknytningspunkt for private stikkledninger for vann og avløp. Huseiere bekoster og sørger 

selv for etablering av stikkledninger til offentlig vann- og avløpsledning. 

  

I de tilfeller hvor kommunen selv rehabiliterer / sanerer eksisterende stikkledninger som er 

tilknyttet offentlig nett må kommunen koste ny tilknytning slik som praksis er i dag.  
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Rådmannen vil viderer anbefale at kommunen blir forutsigbar i forhold til kostnad som en 

huseier normalt må påregne å bruke på stikkledninger. Det anbefales at maks grensen for 

kostnader som en huseier må påregne å dekke settes til 3G. Dette skal dekke 

entreprenørkostnader og prosjektering. Ved uforholdsmessige kostnader over 3G, kan gis 

fritak for tilknytning til offentlig vann og avløpsnett etter søknad. Dette bør hjemles i 

gebyrreglementet for vann og avløp.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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Arkivsaksnr.: 19/1476-2   Arkiv: U74 &50  

 

Salg av gnr. 86, bnr. 251 teig nr 3 til Hov borettslag  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/19 Formannskapet 18.06.2019 

90/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune selger gnr. 86, bnr. 251 teig nr 3 (regulert garasjeanlegg for 

boligbebyggelse BG1) til Hov borettslag pålydende kr 250 pr kvm.  

 

Ringerike kommune overdrar vederlagsfritt lekeplassen mot at Hov borettslag opparbeider, 

drifter og vedlikeholder lekeplassen.  

 

Alle kostnader med etablering av avtalen dekkes av kjøper. 

 

 

  

Sammendrag 

Hov borettslag har siden 2006 prøvd å kjøpe tilleggsareal for å etablere biloppstillingsplass for 

Hønen alle 1A. Det har vært en lang prosess for å kunne kjøpe eiendommen fra Ringerike 

kommune. Området er nå blitt detaljregulert og gnr. 86, bnr. 251 er regulert til 

biloppstillingsplass (BG1), lekeplass (f_BLK) og energianlegg (BE). Hov borettslag ønsker å 

kjøpe biloppstillingsplassen (BG1) til kr 250,- pr kvm iht. tilbud fra Ringerike kommune den 

26.3.2009 og overdra lekeplassen (f_BLK) vederlagsfritt mot at lekeplassen skal være offentlig 

tilgjengelig. Lekeplassen skal opparbeides, driftes og vedlikeholdes av Hov borettslag.  

 

Innledning / bakgrunn 

Hov borettslag søkte i 2006 om å kjøpe tilleggsareal til gnr. 86, bnr. 433 i Hønen alle 1A for å 

etablere bilopstillingsplass, men fått avslag siden dette var i strid meg gjeldende 

reguleringsplan. I hovekomitéen for miljø- og arealforvaltning ble det i møte den 30.6.2008 

stilt spørsmål om gnr. 86, bnr. 251 kunne benyttes til parkering for Hov borettslag. 
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 Miljø- og arealforvaltningen utarbeidet notat den 15.10.2008 hvor deler av gnr. 86, bnr. 251 

kunne benyttes som parkering forutsatt flere forutsetninger.  Hovekomitéen for miljø- og 

arealforvaltning notatet til orientering den 27.10.2008. Hov borettslag søkte den 24.2.2009 om 

å kjøpe tilleggsareal til gnr. 86, bnr. 433. Den 26.3.2009 bekreftet Ringerike kommune 

v/eiendomsforvaltningen at de ønsket å selge ca. 1 420 kvm under forbehold av betingelse gitt i 

notat til Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Eiendommen ble søkt fradelt den 

2.6.2009, men ikke gjennomført da det var behov for å gjennomføre deltaljreguering for å 

kunne bygge garasjeanlegg.  

 

Beskrivelse av saken 

Detaljregulering for kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate – Dronning 

Ragnhilds vei er vedtatt og det er ikke kommet inn klager på vedtaket innen fristen 13.1.2019.  

 

Eiendommen gnr. 86, bnr. 251 er fordelt på fire teiger. Av den teigen som er i den 

detaljregulerte planen utgjør ca. 2 100 kvm areal som eies av Ringerike kommune. 

Biloppstillingsplassen (BG1) er på ca. 1 500 kvm, lekeplass (f_BLK) er på ca. 500 kvm og 

energianlegg (BE) på 100 kvm. 

  

Hov borettslag ønsker å kjøpe eiendommen som er regulert til biloppstillingsplass til kr 250,-. 

Dette er samme prisen som Hov barnehage fikk kjøpt sin eiendom i samme periode og er slik vi 

oppfatter det markedsprisen i 2009.  

 

Det ble i februar 2016 avhold møte med Hov borettslag hvor eiendomsforvaltningen i 

Ringerike kommune vedsto seg tilbudet til kr 250,- pr kvm og at Hov borettslag overtar 

lekearealet vederlagsfritt. Lekeplassen skal være offentlig tilgjengelig, men at Hov borettslag 

opparbeider, drifter og vedlikeholder lekeplassen, se vedlagt avtale.  

 

Kostnader i sammenheng med etablering av avtalen herunder opparbeidelse, fradeling og 

tinglysning dekkes av Hov borettslag.   

 

Forholdet til overordnede planer 

Detaljregulering for Kvartalet Hønegata-Hønen Alle-Halvdan Svartes gate-Dronning Ragnhilds 

vei plan id 0605_393 regulerer området. Det omsøkte er regulert til biloppstillingsplass og 

lekeplass. Detaljreguleringskartet er vedlagt saken. 

 

Juridiske forhold  

Avtalen er vurdert juridisk av Ringerike kommune hvor det anbefales å gjennomføres salget og 

at dette vedtas politisk. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Orienteringssak 106/08 Hovedkomiteen miljø og arealforvaltning. 1. gangs behandling i HMA 

saksnr 105/14 den 13.10.2014. Vedtak kommunestyret saksnr 153/18 den 30.11.2018. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler biloppstillingsplassen solgt og lekeplassen overdratt vederlagsfritt til Hov 

borettslag. 

 

Vedlegg 

Salg av kommunal tomt 2009 

Notat hovedkomiteen miljø og arealforvaltnig 2008 

Avtale om overdragelse av lekeplass 2016 

plankart detaljregulering 393 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Konst.kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Per Christian  Frøislie 

 

saksbehandler: Per Christian  Frøislie 
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Arkivsaksnr.: 19/2701-1   Arkiv:   

 

Vedrørende: Husleie fra Ringerike Boligstiftelse, - oppfølging av 

kommunestyresak 143/18  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

91/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Alternativ 1. 

Kommunestyret opprettholder forventningen om at Ringerike Boligstiftelse tilpasser sitt 

husleiekrav til den rammen kommunestyret har vedtatt. 

 

Alternativ 2. 

Differansen mellom Ringerike Boligstiftelses tilbud og kommunestyrets forventninger nedfelt i 

vedtak, tilleggsbevilges i forbindelse med 2. tertial. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok den 29.11.2018 i sak 143/18 Budsjett 2019 – Handlingsprogram 2019-

2022 en reduksjon av kommunens husleie til Ringerike Boligstiftelse med 5 mill. kroner, i 

tillegg til de 0,9 mill. kroner som var foreslått fra rådmannens side. Samlet budsjettreduksjon 

ble derfor på kr. 5,9 mill. kroner. 

Rådmannen kalte inn Ringerike Boligstiftelse til et møte i januar 2019 for å orientere om 

vedtakets innhold og sondere hvilken tiltak og muligheter Ringerike Boligstiftelse kunne 

vurdere. 

Møte med Ringerike Boligstiftelse ble avholdt 6. februar, og Ringerike Boligstiftelse skulle 

komme tilbake med et forslag til hvordan stiftelsen kunne realisere kommunestyrets vedtak. 

Ringerike kommune mottok ved rådmannen en tilbakemelding sendt pr mail datert 22.4.2019 

fra Ringerike Boligstiftelse m/kopi til ordfører (vedlagt). 
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Beskrivelse av saken 

Tilbakemeldingen fra Ringerike Boligstiftelse går i korte trekk ut på at man kan realisere en 

årlig husleiereduksjon på 4,5 mill. kroner, med en ikrafttredelse pr. 1.7.2019. dette innebærer 

kun 50% reduksjon i 2019. Dette gjøres ved å redusere planlagt vedlikehold av 

eiendomsmassen med 2,0 mill. kroner/år, samt ved å refinansiere løpende lån slik at årlige 

avdrag reduseres med 2,5 mill. kroner.  

Resterende krav til reduksjon foreslår Ringerike Boligstiftelse realiseres ved at Ringerike 

kommune overtar brukerrelaterte kostnader stipulert til ca. kr. 1,3 mill. Dette er kostnader 

kommunen bør kunne fakturere ut på sine leietakere så som TV abonnement, fjernvarme- og 

strømkostnader tilknyttet eiendommene som kommunen leier.  

Kommunen blir i samme skriv presentert en rekke forutsetninger for at dette skal gjøres: 

 Aksept av over nevnte tilbud innen 01.06.2019  

 Ikrafttredelse pr. 01.07.2019 – dvs. kun 50% reduksjon i 2019.  

 Det inngås en avtale om at husleien KPI justeres 100% hvert år de neste 5 år – 2020- 

2024 Nye prosjekter bestilt av Ringerike kommune belastes med fast %-vis avkastning 

på investert kapital – 5% som tidligere. Bestillingen skal være skriftlig og signert av 

begge parter.  

 Kostnadskonsekvenser som følge av endret bruk av de leide lokaler og derigjennom 

endret fradragsrett for merverdiavgift skal betales fortløpende gjennom husleien. 

Kontrakten mellom partene for øvrig opprettholdes.  

 

I skrivet fra Ringerike Boligstiftelse av 22.4.2019 presiseres det at Ringerike Boligstiftelse ble 

opprettet av Ringerike kommune og Ringerike Boligbyggelag AL den 5. februar 1970. 

Stiftelsen ble etablert for å stille til rådighet en selvstendig og politisk uavhengig 

eiendomsenhet for ivaretakelse av stiftelsens formål. Ringerike Boligstiftelse er underlagt Lov 

om stiftelser og er registrert i Stiftelsestilsynet som fører tilsyn med stiftelser.  

I det ligger at stiftelsen ikke skal eller kan styres av sin stifter, men at det er styret for stiftelsen 

(valgt av kommunestyret) som er tillagt all myndighet innenfor loven og vedtekter. 

Rådmannen vil få gjøre oppmerksom på det for tiden pågår et arbeid for å få endret «Lov om 

stiftelser». KS skriver:  

«Stiftelsesloven er nå under revisjon og KS har bedt departementet om å legge til rette for at 

kommunene får unntak fra de generelle bestemmelsene i lovverket. Dette som en løsning på 

den fastlåste situasjonen mange kommuner opplever når det gjelder forvaltning av 

boligstiftelsene. 

KS ønsker at kapital og verdier som er bundet opp i boligstiftelser opprettet av en kommune 

kan frigjøres og øremerkes boligsosiale formål eller et beslektet formål. Verdiene må stilles til 

disposisjon for kommunen som opprettet \stiftelsen, slik at de kan brukes som virkemiddel i 

kommunen boligpolitikk og for å løse kommunens lovpålagte oppgaver. 

Alternativt kan oppløsning begrenses til slike stiftelser som er opprettet før ny lov om sosiale 

tjenester trådte i kraft (før 1991) og før gjeldende stiftelseslov trådte i kraft (før 2001). I 

begge tilfelle ønsker KS at stiftelsesloven endres slik at verdiene kan overføres med 

boligsosial forvaltning som spesifikt formål. Overføring av stiftelsens boligmasse må kunne 

skje uten at det utløser dokumentavgift». 
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Saken ligger nå hos Nærings- og fiskeridepartementet. KS har utarbeidet et vedlegg som 

forklarer bakgrunnen for og nødvendigheten av dette arbeidet (vedlegg 2). 

 

Rådmannens vurdering 

Den husleiereduksjon som foreslås fra Ringerike Boligstiftelse, ligger så langt under 

kommunestyrets vedtatte forventninger at rådmannen ikke har fullmakt til å akseptere denne. 

Ringerike Boligstiftelse framfører videre en rekke forutsetninger/krav for å imøtekomme 

kommunestyrets pålegg, noe heller ikke rådmannen har fullmakt til å sanksjonere disse positivt. 

Kommunestyret har stilt en ramme til rådmannens disposisjon for å betale husleier til Ringerike 

Boligstiftelse. Utbetalinger i 2019 vil samlet måtte ligge innenfor denne rammen. Ringerike 

kommune er Ringerike Boligstiftelses eneste leietaker, og leietaker er så langt ikke villig til å 

betale mer enn avsatt ramme for de boenhetene som er stilt til disposisjon. Rådmannen må 

derfor avvise tilbudet m/betingelser, og legge saken fram for politisk behandling. 

Ringerike Boligstiftelse foreslår også at kommunen overtar brukerrelaterte kostnader stipulert 

til ca. kr. 1,3 mill. Dette er kostnader boligstiftelsen mener kommunen bør kunne fakturere ut 

på sine leietakere så som TV abonnement, fjernvarme- og strømkostnader tilknyttet 

eiendommene som kommunen leier. Rådmannen har vært av den oppfatning at alle leietakerne i 

kommunale boliger har sine egne strømabonnement m/måler og egne TV-abonnement. Å velte 

ytterligere kostnader over på leietakerne, vil få store følger for minstepensjonistgruppen. 

Minste pensjonsnivå i Norge gjør at en «minstepensjonist» har netto disponibelt kr. 188 900,-

/mnd. eller kr. 15 742,-/mnd. For å belyse hvor høy husleie en alderspensjonist på minste 

pensjonsnivå kan tåle, her rådmannen fått utarbeidet et nøkternt, men realistisk budsjett for en 

enslig minstepensjonist, inkl. innvilget bostøtte på kr. 1 802,-/mnd. (se vedlegg 3). 

Ut i fra tilgjengelige regnskapstall framstår Ringerike Boligstiftelse som en veldrevet og solid 

stiftelse. Driftsinntektene er gode, og utgjorde i 59,29 mill. kroner i 2018. Egenkapitalen er 

økende, og ble i 2018 bokført til hele 105,54 mill. kroner. Gjeldsbyrden ble samme året 

redusert/nedbetalt med 32 mill. kroner.  

Stiftelsen framstilles som en ikke kommersiell stiftelse og får i utgangspunktet alle sine 

inntekter fra Ringerike kommune. Likeens har stiftelsens utleieobjekter hatt en stor verdiøkning 

i dagens situasjon, noe som vil ytterligere forsterkes i framtiden. Store deler av 

eiendomsporteføljen er fra før 1980, og må betraktes som nedbetalt. Det er derfor lite som 

indikerer at Ringerike Boligstiftelse skulle ha nevneverdige problemer med å redusere husleiene 

i tråd med kommunestyrets vedtak. Det skulle ikke være nødvendig at Ringerike kommune har 

så store kostnader som tilsynelatende bygger opp egenkapital i stiftelsen i denne 

størrelsesorden. 

I dag har Ringerike kommune etablert et system for «Gjengs husleie» basert på et 

kommunestyrevedtak fra 2009, sak 69/09 som sier:  

«Kommunestyret vedtar at prinsippet om gjengs husleie i.h.h.t. Husleieloven skal gjelde for 

kommunens utleieboliger». 

Utleiemarkedet har ikke økt gjengs husleie de siste 4 årene, og kommunen kan hverken øke 

denne eller KPI-justere denne i forhold til leietagerne. Gjengs husleie er en 

gjennomsnittsberegning av husleiene for en viss type bolig innenfor et visst område.  

Husbanken har egne tilskudd som skal hjelpe kommunene med å etablere flere utleieboliger for 

personer som ikke har mulighet til å skaffe seg, eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold. 
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Kommunen kan kjøpe, bygge nytt eller bygge om eiendomsmasse. Det kan kommunen gjøre i 

egen regi, eller ved å inngå avtaler med private aktører eller stiftelser, der kommunen får rett til 

å tildele boligene til sine leietakere. For utleieboliger i Ringerike kommune utbetaler husbanken 

et investeringstilskudd på kr. 7 400,-/m2. Dette betyr at Ringerike boligstiftelse får et 

investeringstilskudd på kr. 450 000,- for en leilighet på 61m2. For en leilighet på 80 m2 

utbetales et tilskudd på kr. 592 000,-, som er maksimal uttelling for tilskudd til utleieboliger. 

Til tross for slik tilskuddsutmåling til leiligheter som bygges for å stilles til disposisjon for 

kommunen, viser det seg nå at det ikke er mulig å finansiere nye bygg gjennom Ringerike 

Boligstiftelse dersom kommunen skal få dekket sine leiekostnader ovenfor boligstiftelsen 

dersom leietaker skal betale gjengs husleie. 

Ringerike Boligstiftelses vedtekter presisere i §8 at: 

Eventuelt overskudd på drift av stiftelsen eiendommer skal disponeres på følgende måte: 

a. Nedbetaling av gjeld 

b. Reparasjon og vedlikehold og/eller forbedring av boligene 

c. Tas til inntekt i Ringerike Boligstiftelses budsjett/regnskap 

Styret avgjør prioriteringen i årets budsjettforslag. 

Kommunestyret, som Ringerike Boligstiftelses eneste leietaker og hovedinntektskilde, har satt 

et øvre tak i budsjettet for hva stiftelsen kan hente ut i leieinntekter. En naturlig konsekvens av 

dette er at stiftelsen må håndtere dette innenfor vedtektenes §8 ved en annen diponering av 

overskuddet. Enten ved: 

a. Redusere nedbetalingene av gjeld 

b. Redusere Reparasjon og vedlikehold og/eller forbedring av boligene 

c. Redusere bokført overskudd 

Inntektene til stiftelen er begrenset til overskudd ved eiendomsoverdragelser, renteinntekter av 

bokført egenkapital, investeringstilskudd fra husbanken og husleieinnbetalinger fra Ringerike 

kommune. Med den verdistigning som i dag ligger i boligmarkedet vil det ikke være 

problematisk for styret å reforhandle avdragstid slik at kommunens budsjettvedtak kan 

imøtekommes. 

Dersom så ikke skjer, vil den ramme som står til rådmannens disposisjon heller ikke tillate 

iverksettelse av nye nødvendige utbygginger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Rådmannen 

vil da måtte fremme sak om hvorvidt Ringerike Boligstiftelse fortsatt vil være en 

hensiktsmessig samarbeidspartner i så henseende. 

Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret å fatte vedtak i henhold til forslagets alternativ 1. 
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Vedlegg 

 Vedlegg 1: Tilbakemelding fra Ringerike Boligstiftelse av 22.4.2019. 

 Vedlegg 2: Bakgrunnen for og nødvendigheten av forslaget om å endre «Lov om 

stiftelser». 

 Vedlegg 3: Hvor høy husleie kan en minstepensjonist «tåle»? 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 19/2441-1   Arkiv: A20  

 

10002 Hov Ungdomsskole - BP1  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

90/19 Formannskapet 18.06.2019 

92/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar bygging, når kommunens økonomiske situasjon og 

handlingsevne gir rom for dette, av ny Hov ungdomsskole i henhold til rom- og 

funksjonsprogram med nødvendig kapasitet. 

2. Skolen skal også inneholde en avdeling for elever med spesielle behov.  

3. Uteområde planlegges og bygges slik at det stimulerer til fysisk aktivitet. En fotballbane 

(7-erbane) innarbeides i uteområdet. 

4. Eksisterende bygningsmasse rives og saneres.  

5. Det bygges gymsal/flerbrukshall knyttet sammen med skolen.  

6. Skolen med hall tar sikte på skolestart tidligst 2022. 

7. Prosjektet fullfinansieres av kommunen. Hallen vil kunne gi spillemidler fra 

departementet. 

8. Kostnadsrammen, kalkulert til 346 MNOK, indeksreguleres frem til ferdigstillelse og 

innarbeides/videreføres i kommunens handlingsprogram.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune er det satt av midler til bygging av ny 

ungdomsskole på Hov. De første tekniske vurderingene ble utført i 2015. Det ble da utarbeidet 

en tilstandsrapport for eksisterende skolebygg. Denne er revidert i 2019. 

 



  Sak 92/19 

 

 Side 87 av 217   

 

I 2019 er det også utarbeidet en tilstandsrapport for Ringerikshallen med tanke på om denne 

kan brukes som gymsal for Hov ungdomsskole i en begrenset periode. 

 

Arbeidet med rom og funksjonsprogram ble påbegynt i januar 2019 med bred 

brukermedvirkning på samme måte som barneskolene på Benterud og Ullerål, vedlagt er 

foreløpig utkast. Arealbehovet er avklart, men detaljer rundt rommenes innhold er fremdeles til 

gjennomgang. Teknisk program er påbegynt og pågår denne våren. 

 

Alle overnevnte dokumenter er vedlagt saken. 

 

Ved vedtak om gjennomføring (beslutningspunkt 1 - BP1) er planen videre å benytte 

programmene inn i en plan- og design konkurranse høsten/vinteren 2019/2020. Vinneren av 

konkurransen vil sammen med kommunen gjennomføre et samspill frem til ferdig forprosjekt 

høsten 2020. Endelige planer, løsninger og budsjett blir så fremlagt som politisk sak 

(beslutningspunkt 2 - BP2). 

 

Rivning og sanering av eksisterende bygningsmasse på Hov vil kunne starte august 2020 og 

byggingen begynner så snart sanering er gjennomført. Ferdigstillelse er planlagt i 2022 og 

bygget er planlagt tatt i bruk til skolestart 2022. Elevene på Hov ungdomsskole må i rive-

/byggeperioden ha tilhold i paviljonger ved Ringerikshallen. 

 

Som grunnlag for denne saken er det gjennomført en økonomisk kalkyle. Denne er basert på 

arealer fremkommet i programmene og kvadratmeterpriser for sammenlignbare skoler. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Generell vurdering 

 

Teknisk tilstandsrapport for Hov ungdomsskole, anbefaler rivning/sanering av bygningsmassen 

og at ny skole etableres på tomten. Skolen er fra 1972 og bærer preg av å være nedslitt. 

Tekniske anlegg er i all hovedsak fra byggeåret og har for lengst passert sin tekniske levetid. 

 

Deler av bygget er avstengt grunnet radon og/eller fukt/sopp. Eksisterende bygg er stort men 

har begrenset kapasitet for elever og ansatte. Byggets utforming gir veldig begrensede 

muligheter til god arealutnyttelse. Bygget er i plass støpt betong med mye korridor. Det er 

flere nivåer og mellomnivåer som gjør at universell utforming ikke er fullt ut tilfredsstilt. 

 

Rapporten konkluderer med at det er lite effektivt å skulle prøve å rehabilitere eksiterende 

bygg. Endelig løsning vil aldri kunne bli fullverdig med tanke på universell utforming, lys og 
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ventilasjon. Det er også høyst usikkert om sanering av radon/fukt lar seg gjennomføre uten 

likevel å rive store deler av kjernen i bygget.  

 

Skolens primæroppgave er å gi elevene de beste betingelser for læring og utvikling. Det er et 

mål å utvikle læringsmiljøer som inkluderer, aktiviserer og bidrar til økt læringsutbytte. 

Skolebygget skal støtte opp om en pedagogisk praksis der fleksibilitet og variasjon av 

læringsformer og læringsaktiviteter skal råde. Lærere skal i samarbeid organisere elever og 

tilrettelegge for elevaktiv, variert og tilpasset opplæring innenfor trinnfellesskapet. Nye Hov 

ungdomsskole vil gi gode betingelser for at en slik praksis kan finne sted. 

 

I fremtidens skole er digitale og teknologiske løsninger like selvsagte som bok og papir har 

vært tidligere. Det arbeides allerede med å heve den digitale kompetansen både blant lærere og 

elever i norsk skole. Det vil være en styrke for skolen om elevene møter et større mangfold i 

læringsaktivitetene. Skolebygg med fleksibel utforming vil gi det beste utgangspunkt for variert 

undervisning. Bruk av digitale løsninger og teknologiske verktøy stiller også utstrakt krav til 

oppheng, opplegg og strømtilgang. Nye Hov ungdomsskole vil gi optimale rammebetingelser 

for utforming av rom, funksjoner og tekniske løsninger. 

 

Utstrakt samarbeid og samhandling på leder- og lærernivå, samt mellom disse, er vesentlig, og 

bør være overordnede prinsipper i en modell som skal ivareta elevenes varierte læringsbehov. 

På en skole der det voksne personalet samarbeider tett om elevenes læring, vil man bedre 

kunne utnytte den enkelte leders eller lærers spesielle evner og ressurser. Man vil også kunne 

oppnå en tettere oppfølging av elever som trenger det, i tillegg til at man vil være flere som 

sammen har ansvar for god læringsledelse og å skape gode læringsbetingelser for elevene. Nye 

Hov ungdomsskole vil gi administrasjon og ledelse en sentral plassering som gir ledelsen 

mulighet til å være synlig og til stede for både elevene og skolens ansatte, og slik ha det beste 

utgangspunkt for å drive et profesjonelt lederskap som arbeider i lederteam. 

 

Nye Hov ungdomsskole vil kunne gi kommunens elever og ansatte de beste forutsetninger for 

at skolen kan drive en framtidsrettet praksis som understøtter nye mål og visjoner i 

læreplanverket. 

 

Anbefalingen er at den økonomisk og pedagogisk mest fordelaktige løsningen er å rive 

bygningsmassen og etablere nytt skolebygg. 

 

Generelt legges Ringerike kommune sin energi- og klimaplan til grunn for gjennomføringen av 

prosjektet. Sertifiseringsystemet BREEAM vil bli brukt som verktøy for dokumentasjon. 

Eksisterende bygg er allerede tilknyttet fjernvarme og dette vil bli benyttet til oppvarming. 

Foreløpige vurderinger viser at det er hensiktsmessig å bygge den nye skolen og eventuell hall i 

massivtre. 
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Løsning gymsal/idrettshall 

 

For å løse skolens behov for gymsal er det to hovedmuligheter.  

 

1. Bygge flerbrukshall som en integrert del av ny skole 

2. Bygge en frittstående flerbrukshall i fremtiden og benytte Ringerikshallen frem til den 

nye hallen blir etablert. 

Begge muligheter er gjennomførbare, men alternativ 1 skiller seg ut som det mest fordelaktige, 

både økonomisk og praktisk. 

 

Ved alternativ 1. Vil skolen få en gymsal knyttet til resten av bygget. Dette betyr at logistikk 

utfordringer med å få tilgang til Ringerikshallen på riktige tidspunkt samt det å skulle flytte alle 

elever og lærere fra skole til hall ikke oppstår. Det at hallen kan bygges som en integrert del av 

skolen gjør at den blir mere energieffektiv ved at den kan dele ventilasjon og 

oppvarmingssystemer med resten av bygget. Dersom skolen bygges med hall vil anlegget ved 

oppstart 2022 fremstå som et komplett anlegg, som ikke trenger å bygges ut på senere 

tidspunkt. Konsekvensen av alternativ 1 er at investeringen i hall kommer samtidig med 

skolebyggingen. 

 

Ved alternativ 2, kan investeringen i hall utsettes i tid. Hallen må da bygges frittstående og på 

et senere tidspunkt med skole i drift og alle de utfordringene dette medfører. Selv om 

investeringen utsettes i tid vil kostnaden isolert for hall bli større. Det viktigeste grunnene til 

dette er at ny entreprenør må kontraheres og man får ny tilrigging. En får økte kostnader til 

sikring mot skole i drift mens hall bygges samt at det vil gå bort midler til midlertidige tiltak for 

Ringerikshallen i perioden frem til ny hall bygges. 

 

Vedlagt er teknisk vurdering av Ringerikshallen. Denne tar for seg de nødvendige 

oppgraderinger som trengs for å benytte denne til gymsal for Hov ungdomsskole i et 

perspektiv på 5 år og 10 år. Den inneholder også en skolefaglig vurdering der konsekvenser for 

skolens drift ved å ha en gymsal beliggende utenfor tomten er belyst. 

 

Utsettelse av bygging av idrettshall gir en gangavstand for skolens elever og lærere på 1 km 

hver vei. Skolen påpeker at dette innebærer praktiske utfordringer i skolehverdagen. Det tar 

minimum 10 min å gå hver vei. Deler av undervisningstimene vil kunne gå bort til forflytning.  

Elevene i den spesialpedagogiske avdelingen vil kunne forventes å ha en lavere mobilitet enn 

ordinære elever og en forflytning for disse vil ta enda lenger tid, eller kreve transport. 

 

For elever eller ansatte som permanent eller periodevis bruker rullestol, vil også transport bli 

en problemstilling i tillegg til den tiden det tar.  
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Skolen ønsker seg at hallen benyttet som nærmiljøsenter er viktig, og det blir den i større grad 

med en idrettshall enn uten. Skolens beliggenhet er meget god med hensyn til nærhet til 

sentrum og samtidig skjermet i skoletiden. Etter skoletid er det ønskelig at skolens område 

brukes aktivt i nærmiljøet, med positive aktiviteter. Det opparbeides en fotballbane (7-erbane) 

som en del av uteanlegget til trening og kamper etter innspill og ønske fra Ringerike Idrettsråd. 

 

Ledig kapasitet i hallen ved Ullerål skole er vurdert. Ut fra grunnskolens fag- og timefordeling, 

skal elevene på 1.-7 trinn i gjennomsnitt ha vel 2 klokketimer kroppsøving og fysisk aktivitet i 

uken. Det innebærer at hvis hallen benyttes i alle ukens skoletimer til kroppsøving og fysisk 

aktivitet vil det på en skole med 600 elever i gjennomsnitt være 63 elever i hallen. Det er med 

andre ord liten ledig kapasitet i Ullerål skole sin hall. 

 

Ut fra grunnskolens fag- og timefordeling har elevene på ungdomstrinnet i overkant av 2 

klokketimer kroppsøving per uke. I tillegg har ca. 1/3 av elevene valgfag 1,5 timer per uke der 

hallen benyttes. Viss skolen har 360 elever og timene til kroppsøving og valgfaget fysisk 

aktivitet gjennomføres innendørs, vil det i gjennomsnitt være 39 elever i en hall per skoletime. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Gjeldende plan for området er: plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler, vedtatt i 

kommunestyret den 31.5.2018. 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke inngått noen kontrakter utover avtalen med WSP Norge om bistand til 

programmering og konkurransegjennomføring. 
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Økonomiske forhold 

 

 

Kostnadskalkyler for bygging av skole og hall 

 

Summene fremkommer ut fra arealene i rom- og funksjonsprogram og kvadratmeterpriser på 

skoler med tilsvarende teknisk kvalitet. I tillegg er det lagt inn kostnader til paviljong og andel 

av fortau langs Hovsmarkveien.  

 

Hallen bygges slik at det kan søkes spillemidler, dette utgjør med dagens ordning ca. 10 

millioner kroner inklusiv merverdiavgift. Disse er ikke lagt til fradrag. 

 

I en tidlig fase kalkyle som denne, legges det inn høye verdier for forventet tillegg og 

usikkerhetsavsetning.  

 

Investeringsbehov 

 

Alternativ 1: Skole med integrert idrettshall:     346 MNOK  

Alternativ 2: Skole inkludert oppgradering Ringerikshallen   300 MNOK  

  

Ny frittstående frittstående idrettshall på skoletomten etter 10 år   72M NOK  

 

 

Alternativt vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar bygging av ny ungdomsskole på Hov i henhold til rom- og 

funksjonsprogram med kapasitet til ca. 360 elever. 

2. Skolen skal også inneholde en avdeling for elever med spesielle behov.  

3. Uteområde planlegges og bygges slik at det stimulerer til fysisk aktivitet. En fotballbane 

(7-erbane) innarbeides i uteområdet. 

4. Eksisterende bygningsmasse rives og saneres.  

5. Ny hall planlegges bygget innenfor et tidsperspektiv på 5-10 år. I denne perioden 

bruker skolen Ringerikshallen som gymsal. Denne oppgraderes med 8 MNOK. 

6. Skolen ferdigstilles til skolestart høsten 2022.  

7. Prosjektet fullfinansieres av kommunen. 

8. Kostnadsrammen, kalkulert til 300 MNOK, indeksreguleres frem til ferdigstillelse 

innarbeides/videreføres i kommunens handlingsprogram.  
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Rådmannens vurdering 

 

Hov ungdomsskole har i mange tiår blitt benyttet til skoledrift. Tomten er regulert til formålet, 

har en unik beliggenhet og er svært godt egnet til formålet. Tomten er stor og gir muligheten 

for et godt tilpasset uteområde. 

 

Rådmannens vurdering er at bygningsmassen er i en slik forfatning og er av en slik karakter at 

det økonomisk mest fordelaktige er å rive og bygge ny skole fra grunnen. Vedlegg 1. «Teknisk 

tilstandsvurdering Hov ungdomsskole» samt de pedagogiske vurderingene underbygger dette. 

 

Rådmannen vurderer videre at det å bygge en enkel flerbrukshall på tomten sammen med 

skolebygget er den beste løsningen. Bygningsmessig, energiøkonomisk og sikkerhetsmessig er 

dette den beste løsningen. De ulike problemer som bruk av Ringerikshallen medfører for skolen 

vil ikke oppstå og anlegget vil fremstå som komplett fra den dagen det tas i bruk. Løsningen 

medfører imidlertid en større investering nå, siden ny hall bygges, på 46 MNOK. Det vil kunne 

gis inntil 10 MNOK i spillemidler med denne løsningen.  

 

Alternativ vurdering fra rådmannen er at eksisterende bygningsmasse rives og ny skole 

planlegges og bygges med avsatt areal utomhus til å bygge en frittstående hall i fremtiden. 

Dette vil medføre betydelige økte kostnader for hallen isolert sett og et sikkerhetsmessig og 

praktisk utfordring knyttet til å bygge hallen med skole i drift på samme tomten. Dette vil også 

innebære at det må avsettes midler til oppgradering av Ringerikshallen. 
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Vedlegg 

 

- Teknisk tilstandsvurdering Hov Ungdomsskole  

- Teknisk tilstands- og egnethetsvurdering Ringerikshallen 

- Utkast: Rom- og funksjonsprogram. Hov ungdomsskole med idrettsanlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Arild Magnus Rønnestad 
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Arkivsaksnr.: 16/5551-5   Arkiv:   

 

Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, Jevnaker og 

Ringerike kommune  
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Forslag til vedtak: 

 

Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de opnådde resultater og måten det er organisert på. Forventningene videre er høye, og det 

forutsettes at man politisk holdes orientert i forhold til videre framdrift og oppnådde resultater. 

 

 

 

Innledning 

Hole-, Jevnaker- og Ringerike kommune startet sitt samarbeid angående velferdsteknologi i 

prosjektform høsten 2017. Prosjektet ledes av en prosjektleder samt tre delprosjektledere, 

frikjøpt i samlet 80% stilling.  

I 2019 ble det interkommunale prosjektet med Hole, Jevnaker og Ringerike tatt inn i Nasjonalt 

Velferdsteknologi Program (NVP) og ble tildelt kr. 100 000,- i prosjektmidler.  Samarbeidet er 

forankret i en avtale, undertegnet av rådmennene (vedlagt). Avtalen omfatter anskaffelse av 

digitale trygghetsalarmer (2018), utprøvning og implementering av sensorteknologi, 

utprøvning og implementering av digital samhandling, automatisering (ikke i 2019), gjensidig 

erfaringsutveksling og kompetansetiltak. Kommunene forplikter seg til å følge nasjonale 

anbefalinger for innføring av velferdsteknologi, og til å bruke KS veikart for innovasjon som 

verktøy i tjenesteinnovasjon. Kommunene forplikter seg videre til å stille ressurser og personer 

til rådighet til arbeidsgrupper, og i fellesskap søke midler til utviklingen.» 
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Det interkommunale velferdsteknologiprosjektet har også søkt kompetansemidler hos 

Fylkesmannen i Oslo/Viken og Innlandet. 

Beskrivelse av saken 

Mer enn 340 kommuner har vært eller er med i det Nasjonalt Velferdsteknologi Programmet 

(NVP). Disse kommunene forplikter seg til å følge nasjonalt anbefalte prosesser og verktøy, 

benytte tildelt prosessveileder, inngå i erfaringsutveksling samt rapportere kvartalvis etter 

oppsatt mal. Deltagelse i samlinger og gjennomføring av lokale av workshops er også en del av 

forpliktelsene.  

Å følge «Veikart for tjenesteinnovasjon» gjør at kommunene lykkes med å ta 

velferdsteknologiske løsninger i bruk og sikrer at gevinster realiseres. Kommuner som har fulgt 

programmets anbefalte prosesser gir entydige tilbakemeldinger om at de har lykkes med 

implementering av velferdsteknologi. Kommuner som har kjøpt inn teknologi uten solid 

forankring, uten behovskartlegging, uten design av ny tjeneste og uten dedikering av ressurser 

før implementering, har ikke lykkes. 

Det er viktig å sikre vellykkede implementeringer av nye velferdsteknologiske løsninger. 

Ansatte må settes i stand til å forstå og absorbere ny teknologi gjennom gode 

opplæringsplaner. Gjennomføring av opplæringen må tilrettelegges av den enkelte leder, og 

som dermed har et stort ansvar som må prioriteres i en hektisk hverdag.   

 

Legekonsultasjoner og kommunikasjonsverktøy 

Det interkommunale prosjektet skal videreføre bruk av videokonferanse for fastlegene. 

Vesterntangen Medisinske senter tok video i bruk i april 2018. Sundvoldenlegene undertegnet 

kontrakten i juli 2018 og Hole medisinske senter i januar 2019. Både på Jevnaker og i 

Ringerike planlegges det etablering av legekonsultasjoner på video for flere legekontorer.  

«Komp pro» er et nytt kommunikasjonsverktøy. Det er en skjerm med bare en knapp for de 

som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett. Familie og venner kan sende bilder, meldinger og 

ha en gratis videosamtale. Kommunikasjonsverktøyet er utprøvd i alle kommunene, og i mai 

startet testperioden for «Komp Pro» i alle de tre kommunene. Verktøyet skal benyttes mellom 

pasient og hjemmetjenestene.  

Elektronisk medisineringsstøtte  

Medisindispensere er i bruk i alle de tre kommunene. Jevanker har 9 dispensere i bruk, Hole 

har 6 og Ringerike kommune har 47 dispensere. Målgruppen er i stor grad eldre 

hjemmeboende. Andre kommuner bruker medisindispensere til personer med utfordringer 

innen rus og psykiatri og til psykisk utviklingshemmede. Prosjektet arbeider nå med en 

behovskartlegging for å se på ytterligere bruk av dispensere i forhold til vedtak gitt til bistand 

for medsinutlevering. De to nevnte brukergruppene inngår foreløpig ikke i kartleggingen.  

 

Design av ny tjenestereise er utført i Ringerike kommune med tilhørende arbeids-og 

oppgavebeskrivelser. De to andre kommunen vil kunne tilpasse disse beskrivelsene til egen 

virksomhet og eget erfaringsgrunnlag. 

Resultater fra andre kommuner bekrefter at det er store potesielle gevinster med elekotronisk 

medisineringsstøtte. Disse består av redusert tidsbruk og unngåtte kostander, i tillegg til økt 

kvalitet for tjenestemottakeren. Bergen kommune har redusert antall hjemmebesøk med 38% 

og total vedtakstid med 59% pr. uke for 18 hjemmeboende etter at de tok i bruk elektronisk 
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medisineringsstøtte. I følge Helsedirektoratets gevinstrealiseringsrapporteringer øker kvaliteten 

på tjenesten med en rekke postitive effekter for tjenestemottakeren. Dette gjelder i hovedsak 

økt mestringsfølelse, økt aktivitetsnivå og innhold i hverdagen, økt verdighet og riktig 

medisinering til riktig tid.  

Digital tilsyn 

Ringerike kommune benytter anonymisert digitalt tilsyn hos 15 pasienter i institusjon ved hjelp 

av «RoomMate». Pasienten slipper å bli vekket om nettene når ansatte ellers hadde kommet inn 

for tilsyn. Søvnkvaliteten blir således langt bedre.  

Det finnes også ulike sensorer som sengematter/sengelaken som registrerer fravær fra seng, 

bevegelsessensorer i rom og døralarmer. Trygghetsalarmene som nå monteres i de tre 

kommunene gir mulighet for tilkobling av disse ulike typene for sensorteknologi. Jevnaker har 

en og Hole har tre sengealarmer. Ringerike kommune har en epilepsialarm. 

En stor andel av pasienter i målgruppen for digitalt tilsyn er ikke samtykkekompetente og 

sensorteknologi med varsling regnes som «inngripende teknologi». Det må derfor foreligge 

hjemmel i lovverket og det må fattes vedtak for å bruke teknologien. For pasienter som ikke 

motsetter seg tiltaket, fattes vedtak etter pasient - og brukerrettighetsloven § 4-6a. Hvis 

pasienten motsetter seg tiltaket, må bruken av tiltaket derimot vurderes og besluttes etter 

reglene i pasient - og brukerrettighetsloven kapittel 4a, og vil dermed defineres som tvang. Har 

personen diagnosen psykisk utviklingshemming er det i alle tilfeller helse- og 

omsorgstjenesteloven kapittel 9 (tvang og makt) som gjelder for «inngripende teknologi». 

Varslings- og lokaliseringstjeneste (GPS) 

GPS testes i alle de tre kommunene. Hole har en GPS-enhet, Jevnaker har en og Ringerike har 

seks. Løsningen gjør det mulig å lokalisere bærer av GPS-enheten ved behov. 

Lokaliseringsteknologien er tatt i bruk for personer med kognitiv svikt i omsorgsbolig, 

sykehjem og hos hjemmeboende. På et visst stadium i demensforløpet vil kvalitative gevinster 

som økt trygghets- og frihetsfølelse være rersultatat. Dette har positive effekter både for 

tjenestemottaker, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten.   

For pårørende og ansatte knyttes trygghet til visshet om at bruker kan lokaliseres hvis 

vedkommende ikke finner veien tilbake. De viktigste gevinstene fra Drammen kommune 

raporteres å være økt livskvalitet for bruker og pårørende gjennom at bruker får en tryggere og 

mer aktiv hverdag, styrket sosial og mental stimulering og at brukeren kan bo lenger hjemme.  

Både Bærum og Larvik kommune rapporterer om brukere som har kunnet flytte hjem fra 

institusjon ved hjelp av lokaliseringsteknologi. Flere kommuner har merket seg en nedgang på 

utløste leteaksjoner etter pasienter med kognitiv svikt når disse er tildelt GPS. Det finnes ikke 

statistikk, men det er en erkjennelse at når nødetater og frivillige rykker ut, betyr det vesentlige 

kostnader. Drammen kommune har estimert en besparelse på 0,32 årsverk i 2016. 

Prosjektet har foreløpig ikke testet GPS hos personer som har en psykisk utviklingshemming. 

Søndre Land kommune rapportere at GPS har bidratt til økt aktivisering, mindre utagering, 

færre konflikter med personalet og større mestring på andre områder.  

Egenandel tilknyttet GPS. 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastslår at kommunen kan 

kreve egenandel for ulike tjenester. Bruk av trygghetsalarm er en slik tjeneste som alle de tre 

kommunen innkrever egenandel for.  
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Kongsberg kommune benytter ikke egenandelfor GPS, og begrunner sitt fritak med at bruk av 

GPS er et tilbud fra kommunen for å legge til rette for at bruker kan bo hjemme og ha et 

mindre behov f. eks. avlastningstilbud eller annen praktisk bistand. Det er klart at bruk av dette 

hjelpemiddelet kan ha store positive synergieffekter når det gjelder økonomi, både for 

kommunen og ikke minst for samfunnet som helhet. Vurdering av egenandel vil også avhenge 

av om kommunen velger å definere dette som en helsetjeneste eller som forebyggende 

helsearbeid.  

Rådmannen vil komme tilbake til eventuell bruk av egenandeler noe senere i prosjektet når man 

får noe bedre oversikt over volum, behov, kostnader (innkjøp og drift) og dokumenterte 

innsparinger. 

Digital modenhet 

Konsulentrapporter anbefaler å «gjennomføre tiltak som vil øke modenhetsnivået for styring og 

utnyttelse av teknologi. I samarbeid med HR-avdelingen i kommunen arbeides det nå med et 

tiltak for at en ressursperson skal gi grunnleggende IKT- opplæring ut året til ansatte som 

vegrer seg for å ta teknologi i bruk. Økt forståelse og mestring på IKT- området vil minske 

barrieren med å ta teknologien i bruk.  

Den ansatte skal ikke lenger kunne velge bort IKT eller bruk av velferdsteknologisk utstyr. 

Helsepersonell skal ivareta sin dokumentasjonsplikt i vår elektroniske pasientjournal- avvikene 

viser at dette ikke etterleves i stor nok grad. Det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge for god 

praksis og ved å la engasjerte fagfolk fortelle de gode historiene og ikke minst ufarliggjøre 

bruk av teknologien. Den ansatte må få et eierforhold til at bruk av teknologi er en del av 

tjenesten og bli trygg på hvordan feilsituasjoner håndteres. En kultur for vilje og endring blant 

ansatte kan være avgjørende for å lykkes. En slik kultur finnes ikke, - den må skapes. 

 

Rådmannens vurdering: 

Tjenesteleveranser ved bruk av velferdsteknologiske løsninger er 20% teknologi, resten 

organisasjonsutvikling. Endringsledelse er et av de sentrale områdene når ny kurs skal stakes 

opp og nye holdninger skal skapes. For å lykkes må endring i tankesett om hva kommunale 

helse - og omsorgstjenester er, og skal være. Det er brukerens behov som er styrende; ikke hva 

slags teknologi som kan implementeres. 

Rådmannen priorieter dette, og det er i Ringerike opprettet og utlyst en 100% stilling som 

velferdsteknologikoordinator. Noen eksempler på arbeidsoppgaver for den nye koordinatoren 

vil være montering av utstyr, leverandørdialog, oppgradering og vedlikehold av utstyr, 

opplæring av pasienter, pårørende, ledere, superbrukere, samt delta i arbeidet med utarbeidelse 

av aktuelle prosedyrer og dokumentflyt. 

Videre er det frikjøpt en ressurs fra IT-avdelingen i 50% stilling de neste to årene som skal bidra inn i 

det tverrfaglige arbeidet i helse og omsorgssektoren i Ringerike. Disse ressursene vil samarbeide tett 

med prosjektleder både innad i og parallelt med prosjektet. En god strategi og et planverk vil sikre 

kontinuerlig kommunikasjon og informasjon underveis mot gevinstrealisering. 

Rådmannen er kjent med at Nasjonalt velferdsteknologiprogram har etablere et teknologisk 

knutepunkt for å utveksle data mellom velferdsteknologi og elektronisk pasientjournal (EPJ).  

I mai fikk Ringerike kommune integrasjon mellom Gerica (elektronisk pasientjournalsystem) 

og RoomMate (anonymisert digitalt tilsyn). Til høsten vil medisindispenseren Evondos 

integreres.  
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Rådmannen mener at det er avgjørende at de nasjonale anbefalingene og forpliktelsene fra NVP 

følges, og at anbefalt behovskartlegging, tjenestebeskrivelser, implementering og evaluering av 

prosjektresultatene gjennomføres. Hovedutvalget vil holdes fortløpende orientert om den 

videre utvikling av velferdsteknologien i kommunen, som antagelig vil vise seg som en kritisk 

suksessfaktor når det gjelder å oppretthold kvalitet og volum på omsorgstjenestene i den 

utfordrende tiden vi nå går inn i. 

 

Vedlegg: 

 

 Avtale velferdsteknologi mellom Hole, Jevnaker og Ringerike 

 

 

 

Ringerike kommune, 22.05.19. 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 
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Forslag til vedtak: 

 

Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet ved Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner, tilfredsstiller de krav som krisesenterlovgivningen 

setter til individuell tilpasning av tjenestetilbudet.  

1. Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner etablerer et leieforhold 

til en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, slik at et adekvat krisesentertilbud kan 

tilbys alle med behov, så sant vedkommende er i en slik tilstand at faglig forsvarlig 

håndtering må skje i 1.-linjetjenesten. 

2. Nødvendige ombygningskostnader beregnet til kr. 774 000,- belastes oppsparte 

fondsmidler avsatt til videreutvikling av tjenestetilbudet. Driftsmessige merkostnader en 

slik nødvendig utvidelse av tilbudet genererer, søkes innarbeidet i budsjett 2020, 

Handlingsplan 2020-2023. For Ringerike kommunes del innebærer dette kr. 316 500,-

/år. 

3. Dog å etablere et godt erfaringsgrunnlag når det gjelder behov og kostnader driftes et 

slikt konsept som en prøveperiode i to år. Ordningen evalueres etter en prøveperiode 

på to år før endelig innpasning i senterets budsjett. 
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Innledning / bakgrunn 

Erfaring viser at en del voldsutsatte ikke får tilbud om hjelp knyttet til volden de utsettes for, 

hverken fra krisesenter eller andre tjenester, fordi de er for syke til å oppholde seg på 

krisesenteret og for friske til å tvangsinnlegges. I hovedsak dreier dette seg om mennesker som 

er ruset eller er i psykisk ubalanse, og som i forhold til adekvate tilbud «faller mellom stoler». 

Disse menneskene trenger et trygt og midlertidig botilbud der de får kompetent hjelp til å 

stabilisere sine tilleggsutfordringer slik at de kan nyttiggjøre seg det etablerte ordinære 

krisesentertilbudet.  

Et krisesenter er ikke nødvendigvis et godt tilbud for alle. Personer som henvender seg, skal få 

sine hjelpebehov og sin situasjon vurdert. Kartleggingen kan imidlertid avdekke at tilbudet ikke 

er egnet til å imøtekomme den utsattes behov, manglende boevne eller utagerende atferd eller 

at vedkommende kan utgjøre en fare for andre brukere eller ansatte. I slike tilfeller er 

kommunen pliktig til å finne et tilsvarende og likeverdig tilbud (jf. Krisesenterlova § 2) eller 

sørge for at vedkommende vises videre til instanser som kan gi relevant oppfølging eller 

behandling.  

Disse utfordringer har vært drøftet på flere samarbeidsmøter i det interkommunale 

krisesentersamarbeidet, der Ringerike har fått i oppdrag å utrede et slikt tilbud. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen skal i henhold til krisesenterlovens §1 gi et godt og helhetlig krisesentertilbud til 

mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. Per i dag har ikke mennesker i aktiv rus og 

en del mennesker med psykiske lidelser et helhetlig krisesentertilbud i det interkommunale 

krisesentersamarbeidet.  

Kommunen skal sørge for at krisesentertilbudet så langt råd er tilrettelegges for brukerens 

individuelle behov (krisesenterloven § 3). Slik tilrettelegging kan være nødvendig for at 

tilbudet skal oppleves som et likeverdig tilbud. Hvis det ikke er mulig å gi et tilbud innenfor det 

ordinære krisesenteret, forutsetter loven (krisesenterloven § 2) at et «tilsvarende tilbud» 

etableres. Å være utsatt for vold kan i seg selv føre til skader som gir funksjonsnedsettelser 

eller bidrar til å utvikle psykiske problemer eller rusmisbruk. Personer med slike utfordringer 

kan samtidig ha en særlig risiko for å utsettes for vold i nære relasjoner. Dette understreker det 

særlige behovet for tilrettelegging av krisesentertilbudet. 

Slik tilrettelegging kan gjøres i forbindelse med bygningsmassen til et eksisterende krisesenter. 

Dette vil nødvendigvis påføre de andre beboerne ulemper og uheldige opplevelser fra 

bistandstrengende som er beruset eller i psykisk ubalanse som genererer utagerende adferd, 

bråk og lignende. Dette er forhold eksisterende brukere av senteret bør være forskånet for. 

Ofte er dette kvinner som også har barn med seg. 

En annen måte å tilrettelegge for de med spesielle behov, vil være å etablere et eget tilrettelagt 

krisesentertilbud innenfor allerede etablerte hjelpetilbud innen den kommunale rusomsorgen 

eller innenfor psykisk helsevern. Her vil de bistandstrengende kunne få kompetent hjelp inntil 

det vil være faglig forsvarlig å flytte vedkommende over til det ordinære krisesentertilbudet. 

Bemanningen vil måtte få tilbud om opplæring for på den måten å komplementere sine 

kunnskaper ut over rus og psykiatri til også å gjelde mer spesifikke kunnskaper innen 

krisehåndtering og voldsproblematikk i nære relasjoner. 

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner foreslår å søke å leie en 

leilighet i Slettåkerveien 28 i Hønefoss som ligger i nærheten av krisesenteret, og som drives av 
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enhet for Psykisk helse og rus. Denne har faglig oppdatert døgnbemanning, og består av et 

større bygg med selvstendige leiligheter. Skal en slik leilighet fungere, er det en forutsetning at 

denne tilfredsstiller kravene til fysisk sikring for å unngå at uvedkommende kan nå beboeren. 

Voldsutsatte med alvorlige utfordringer knyttet til psykiske lidelser eller rusmisbruk kan ha 

særlige vanskeligheter med å ivareta sin egen sikkerhet og nyttiggjøre seg individuelle 

sikkerhetstiltak. Fysisk sikring av lokalene er dermed desto viktigere. 

Rådmannen har fått vurdert hvilke endringer som skal til for å opprette et tilrettelagt tilbud til 

voldsutsatte med en rus/psykiatriutfordring som gjør at de ikke uten videre kan benytte seg av 

det ordinære krisesentertilbudet. Med en mindre ombygging (herunder egen sluse, egen 

inngang, callingssystem, overvåkning, ansattstyrt låssystem, sikkerhetsglass på vinduer, 

klatresikring opp/ned fra terrasse, generell oppussing av leiligheten, møblering, fullstendig 

kjøkken og vaskemaskin på badet), vil en endeleilighet i 2. etg. kunne benyttes på en god og 

tilfredsstillende måte. Ombyggingen er foreløpig beregnet av til kr 774 000,-. Slik 

ombyggingen er tenkt gjennomført høsten 2019. Når ombygging er gjennomført vil oppstart av 

tilbudet kunne iverksettes. 

Dette tilrettelagte krisesentertilbudet i Slettåkerveien 28 er kun ment som et midlertidig bosted 

for å stabilisere rus og/eller psykiatriproblematikken, slik at beboer kan flyttes over til det 

ordinære krisesentertilbudet for ivaretakelse av voldsproblematikken. Samarbeidet mellom 

Krise- og kompetansesenteret og Psykisk helse og rus vil kreve gode rutiner, 

kompetanseheving på vold i nære relasjoner hos samarbeidspartneren og et godt samarbeid 

enhetene imellom. Dette vil reguleres av egen samarbeidsavtale.  

Økonomi: 

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner vil foruten 

ombyggingskostnader som dekkes av tidligere fondsavsetning, måtte betale årlig husleie og 

driftskostnader for leiligheten. Disse kostnadene vil framkomme i Krise- og 

kompetansesenterets budsjett, og regnskapsmessig fordeles på de 14 kommunene som deltar i 

vertskommunesamarbeidet i tråd med gjeldende vertskommunesamarbeidsavtale. 

Driftskostnadene for Slettåkerveien i dagens konsept ligger på i kr.1 060 000,-/år/leilighet. En 

oversikt som viser fordelingen til den enkelte deltakerkommune følger vedlagt. 

«Vårmøtet» i det interkommunale krisesentersamarbeidet er berammet den 6.6.2019. Denne 

saken tas opp der etter at saken har vært politisk behandlet i Hovedutvalget for helse, omsorg 

og velferd i Ringerike den 4.6.2019.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at dagens tilbud innen det interkommunale krisesentertilbudet ikke tilfredsstiller 

lovkrav om tilrettelegging for mennesker i aktiv rus og en del mennesker med psykiske lidelser. 

Disse har per i dag ikke et godt og helhetlig krisesentertilbud i det interkommunale 

krisesentersamarbeidet. Tiltaket forutsetter politisk tilslutning fra alle de 14 kommunene som 

er med i vertskommunesamarbeidet. 

Et samarbeid slik beskrevet i saken, virker som et konstruktivt og kostnadseffektivt forslag for 

å bringe virksomheten i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og anbefaler at forslaget 

vedtas. 
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Vedlegg 

 Fordeling av beregnede merkostnader for å tilfredsstille lovverkets krav om 

tilrettelegging. 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Miriam Rasch 
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Framtidig driftform for "Aurora" Felles organisering og drift av 

"Aurora" og "Menova as" 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/19 Formannskapet 18.06.2019 

95/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Dagens organisering av Aurora videreføres. Rådmannen fremmer egen sak om hvordan 

tilbudet bør videreutvikles innenfor kommunal organisering. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Tilrettelagt arbeidstilbud, enten i en etablert arbeidsmarkedsbedrift eller innen det ordinære 

arbeidsliv, til psykisk utviklingshemmede er et statlig ansvar. Kommunene har ansvar for et 

godt aktivitstilbud. Helt siden HVPU-reformen har Ringerike kommune gitt et arbeidstilbud til 

psykisk utviklingshemmede utover det som er forventet og som lovpålagt oppgave for en 

kommune. 

I forbindelse med at Ringerike kommune forberedte overgang til andre lokaler for Aurora, 

mottok kommunen en henvendelse fra styret i Menova AS hvor de ønsker å utvide sin 

produksjon til å omfatte et arbeids- og aktivitetstilbud for brukere ved Aurora. De har lokaler, 

kapital og disponible arealer for eventuelle utvidelser ved behov. 

Kommunestyret vedtok i sak 23/19 den 7/4 at Rådmannen bes, i forbindelse med at 

kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» vurderes revurdert fra 31.12.2020, å 

utrede forskjellige typer samarbeid med kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert 

til Kilemoen, i tråd med de ønsker som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 

24.1.2019. 

Det er viktig at psykisk utviklingshemmede på lik linje med andre får gjennomført en grundig 

arbeidsevnevurdering og valg av arbeidsønsker. En slik vurdering må gjøres ut i fra diagnoser 

og helsemessige begrensninger i tillegg til den enkeltes ressurser og muligheter for arbeid. 
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Dette er arbeidsmarkedsbedriftens arena i samarbeid med NAV, og vi for å vri utviklingen i 

riktig retning, må de psykisk utviklingshemmede vurderes med flere av de tiltak som i dag 

ligger under arbeidsmarkedsbedriftens ansvarsområde.  

Ved å overføre Aurora til Menova AS vil dette kunne gi en effektiv og helhetlig løsning med 

flere valg for brukerne. Felles lokalisering og organisering under samme ledelse gjennom en 

virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Ringerike kommune, vil gi muligheter for å samle 

tverrfagglig kompetanse og ressurser hos en arbeidsgiver. Det er et ønske fra Menova at de 

ansatte ved Aurora overføres til Menova som ny arbeidsgiver. Dette vil blant annet sikre felles 

ledelse, personalpolitikk og et bedre arbeidsmiljø hvor ansatte jobber under like forhold. 

Fagforeningene er uenige i at ansatte skal virksomhetsoverdras til ny arbeidsgiver og mener at 

dette vil gi en usikker arbeidssituasjon.  

Rådmannen presiserer at forslaget om å overføre disse tjeneste fra Ringerike kommune til 

Menova AS ikke er økonomisk motivert, men for å bedre mulighetene til en profesjonell 

integrasjon i ordinært arbeidsliv. Det er nødvendig å etablere god overgang fra aktivitet til 

arbeid, i tillegg til å videreføre et framtidig og godt aktivitetstilbud til de svakeste. Kommunen 

er majoritetseier i Menova AS, og det er naturlig å benytte egen kapasitet til formålet, når dette 

er tilgjengelig. 

 

Innledning / bakgrunn 

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

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet (Aurora, - tidligere Ringerike 

arbeidssenter).  

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

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

kommunen, næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedrift. Dermed har de i stor grad vært 

skjermet for statlig finansiering, og kun fått tilbud om kommunalt finansierte tiltak. 

I løpet av de siste 30 årene har det skjedd store endringer i samfunnet og næringsliv, både 

holdningsmessig og når det gjelder lover og forskrifter. Arbeidstiltaksbedriftene har ekspandert 

og en rekke ordninger har utviklet VTA-tilbudene og finansieringen av disse. Vi har også fått 

slike ordninger innen næringslivet og det ordinære arbeidsliv (VTAOi). Likeens har 

kompetansen økt, og vi har i dag flere profesjoner som bidrar med den målsetting å kvalifisere 

psykisk utviklingshemmede samt tilrettelegging og oppfølging slik at de kan integreres i det 

ordinære arbeidsliv. Denne utviklingen har dessverre ikke skjedd i stor nok grad innen tiltakene 

i Ringerike kommune. 

Aurora har byttet lokaler flere ganger. Likevel er aktivitetene lett gjenkjennelige. Produksjonen 

består av; strikking, lysstøping, snekring og produksjon av ved. Dette er aktiviteter for å 

ivareta daglig aktivitet og opplevelsen av å «det å ha det trygt og godt». I løpet av 30 år (siden 

HVPU-reformen) har ingen brukere av Aurora kvalifisert seg til et arbeidsforhold innen det 

ordinære arbeidsliv, og med en videreføring av dagens drift, målsettinger og kompetanse, 

kommer heller ingen til å gjøre dette i framtiden.  

                                                

i Fra januar 2006 ble det innført en ordning med Varig tilrettelagt arbeid innenfor ordinær virksomhet (VTAO). VTAO kan 

opprettes enkeltvis eller som flere plasser i samme bedrift. VTAO-plassene er knyttet til den enkelte tiltaksdeltaker. Det er 

den enkeltes ønsker, behov og forutsetninger som er avgjørende for om det skal opprettes VTAO-plasser i en kommune. 

Plassene er med andre ord knyttet til den enkelte tiltaksdeltaker, hvor NAV er ansvarlig for opprettelse og oppfølging 

(Reinertsen 2015). 
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Rådmannen har vurdert om dette tilbudet bør organiseres annerledes. Gjennom sitt eierskap i 

Menova ASii sikrer Ringerike kommune befolkningen et tilbud i forhold til skjermede VTA-

plasser, arbeidstrening, kartlegging, funksjonsvurdering, veiledning, arbeid med bistand, 

arbeidsutprøving, opplæring og kvalifiserende tiltak for ordinært arbeid av ulike typer. 

Menova AS har samlet virksomheten på Kilemoen, og drifter arbeidsplasser for personer med 

uføretrygd som ønsker å arbeide (VTA). Menova AS har betydelige likhetspunkter og 

synergier med deler av Aurora sin virksomhet, og virksomheten er i dag en stor leverandør på 

sentralvaskerifunsjoner og «Jobbfrukt».  

Ringerike kommune har signalisert nødvendigheten av at Aurora bør etableres i andre lokaler. 

Aurora leier i dag relativt kostbare lokaliteter på Hensmoen, og Ringerike kommune betaler en 

årlig husleie til Hensmoveien 26 AS på kr. 1 100 000,-. for lokaler og tomtearealer. I tillegg 

påløper det årlig driftskostnader til strøm, renovasjon etc. Dagens lokaler er utformet som 

industrilokaler. Rommene er store og det er stor takhøyde. Arealene er derfor 

kostnadsintensive å drifte. Dette inntrykket forsterkes ved at senteret i dag ikke klarer å utnytte 

arealene optimalt. Lokalene er ikke universelt utformet og er i liten grad tilpasset mennesker 

med funksjonshemminger. En vurdering av annen lokasjon er derfor både hensiktsmessig og 

påkrevd. Fristen for å si opp dagens leieavtale er 31/12-2019, og kommunen vil trenge nye 

lokaler innen 31/12-2020.  

Styret i Menova AS mener, med bakgrunn i disse signalene, at det kan være et naturlig og 

riktig tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre, samlokalisere og organisere dagens tilbud 

om arbeid og aktivitet for voksne funksjonshemmede, herunder psykisk utviklingshemmede, og 

har foreslått en slik løsning for kommunen (vedlagt).  

Styret for Menova AS presiserer i sitt forslag at de er i ferd med å avslutte sin ut- og 

ombygging av eiendommen på Kilemoen. En del av arbeids- og treningsarenaene på Kilemoen 

vil kunne representere et godt tilbud til de sterkeste av brukerne på Aurora. På Kilemoen eier 

Menova AS også ledig areal egnet til utbygging av den delen av «Aurora» som ikke naturlig vil 

være en del av dagens virksomhet i Menova AS. Dette gjelder i hovedsak aktivitetstilbud til de 

svakeste som ikke kan benytte VTA eller VTO plasser, og hvor fokus er trivsel. Det vil også 

være plass til arealer til den delen av dagens virksomhet som Menova AS oppfatter er 

nødvendig for å gi et trygt, variert og godt tilbud. Menova AS signaliserer at de har både vilje 

og økonomi til å foreta nødvendige investeringer i denne sammenheng. 

Ved en lokalisering på Kilemoen vil det enklere kunne praktiseres «sømløse overganger» etter 

hvert som den enkelte bruker utvikler nye ferdigheter. Overganger som gjelder fra enklere 

produksjonsoppgaver til den mer krevende i VTA-delen, og for noen mulighet til overgang til 

varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift. For andre, basert på endringer i 

helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste løsningen, noe som også kan 

være utfordrende og kreve solid veilederkompetanse. 

Ved å samlokalisere og koordinere virksomhetene vil man også kunne bruke spisskompetanse, 

f.eks. spesial- pedagogisk kompetanse, ergoterapeut og aktivitør fleksibelt. Grunnlaget for 

ansettelse av denne type spisskompetanse vil da også kunne være økonomisk tilstede. Dette vil 

kunne gi bedre og mer individuelt tilpassede tilbud. 

I den situasjon tjenesten i dag befinner seg i har rådmannen lagt forespørselen fram for 

kommunestyre, som 7.3.2019 i sak 23/19 fattet slikt vedtak:  

                                                

ii Menova AS er en arbeidsinkluderingsbedrift, eid av Ringerike kommune (93,6 %) og Hole kommune (6,7 %).  
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1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for 

«Aurora» vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid 

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

ønsker som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019. 

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

 

Beskrivelse av saken 

Økonomi og VTA-plasser 

Kunnskap om bruk av varige tilrettelagte arbeid (VTA/VTAO) er et område det er relativt lite 

allmenn kunnskap om. Det er beskrevet hvordan dette historisk sett er utviklet og hvordan det 

har vært anvendt i Ringerike kommune (se vedlegg). 

 

Ifølge Engeland og Langballe (2017) har 21,7 % av alle voksne personer i Norge i alderen 20 

til 69 år som har diagnosen utviklingshemming, et VTA-tilbud. I Ringerike har vi 85 personer 

med slik diagnose innen denne aldersgruppen, men kun 11 har VTA-tilbud, dvs. 12,9 %.  

Nyere forskning opererer med noe ulike tall når det gjelder andelen med utviklingshemming i 

Norge som har VTA-tilbud. Andelen varierer mye fra fylke til fylke. Ringerike kommune har 

tilgang på 30 VTA-plasser på «Menova AS». Kun 9 av disse er besatt av psykisk 

utviklingshemmede. To plasser på «Adaptor as» har psykisk utviklingshemmede fra Ringerike 

kommune. 

Arbeidsforholdene for de som arbeider på Aurora og de som arbeider på VTA-plasser innen 

arbeidstiltaksbedriften Menova AS og VTAO-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser i 

ordinær virksomhet) er svært forskjellige, selv om arbeidsoppgavene og innsatsen er lik.  

Alle som deltar i VTA/VTAO skal ha innvilget uførepensjoniii. I tillegg mottar arbeidstakeren 

på Menova AS en tilleggslønn som begynner på kr. 27,10/time, økende til kr. 48,85/time. 

Deltakerne mottar reisepenger som tilsvarer bussbillett for uføre hver dag de er på jobben. 

Noen av deltakerne er organisert i Fellesforbundet med egen VTA avtale. De har blant annet 

anledning til å skrive egenmelding og ha sykmeldinger der Menova AS betaler for 

arbeidsgiverperioden (16 dager). De får ikke sykepenger fra NAV (er uføre). Bedriften har 

statlige tilskudd, og vertskommunen er forpliktet til å betale minst 25% av det statlige 

tilskuddet, som et kommunalt bidrag. 

I et opplegg relatert til VTAO får bedriften et statlig tilskudd på kr. 5 711,-/mnd., uavhengig 

av hvor stor stillingsprosent arbeidstakeren har. Arbeidstaker beholder sin uføretrygd, og får 

innvilget høyere inntektstak enn andre som mottar uføretrygd (1G istedenfor 1/2G). Ordningen 

er i sin helhet statlig finansiert. 

På Aurora får arbeidstakeren «arbeidsoppmuntringspenger» på kr. 32,-/dag, finansiert over 

kommunens budsjett. 

                                                

iii I rammene for VTA er det ikke noe krav til lønning, det er imidlertid en overenskomst mellom NHO og LO som fastsetter 

en minimum timelønn (p.t. kr. 20,-/time) som da kommer i tillegg til uføretrygden. I tillegg har VTA-brukere en rekke 

tillegg som kan søkes, spesielt på reiser dersom avstanden til arbeidsplassen er stor, samt ordninger dersom man har 

forsørgeransvar. 
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Kvaliteten på dagens aktivitets- og arbeidstilbud for psykisk utviklingshemmede i Ringerike 

kommune - Aurora 

Når det gjelder kvaliteten på arbeidstilbud/tiltak til psykisk utviklingshemmede i Ringerike 

kommune, må denne vurderes opp imot hva som er vedtatt målsetting med tilbudet. Dersom 

målsettingen er å bidra/sørge for at de psykisk utviklingshemmede har en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter, vil tilbudet kunne vurderes som svært 

godt. 

Dersom målsettingen har basis i at virksomheten skal kvalifisere, gi arbeidstrening og 

klargjøre/kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet, er tilbudet ikke godt. Ingen går over i annet 

arbeid innenfor det ordinære arbeidsliv. Dette skyldes antagelig en selvforsterkende mekanisme 

basert på at deltakerne ikke betraktes som reelle arbeidssøkere, og at deltakelse i seg selv 

fremstår som et bevis på at man ikke passer inn andre steder. Istedenfor å tilegne seg kunnskap 

og ferdigheter for å komme inn i andre og betalte jobber, lærer deltakerne seg å gjøre oppgaver 

som beholder dem i dette systemet. Virksomheten bidrar ikke til yrkeskvalifisering eller 

økonomisk selvstendighet for deltakerne, og blir en institusjon som skaper sin egen 

arbeidsstokk som dermed forblir utenfor det ordinære arbeidslivet. 

Auroras formulerte målsettingiv er å skape en trygg meningsfull hverdag basert på aktivitet og 

arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk utviklingshemmede og ansatte 

miljøarbeidere/terapeuter.  

Brukerne i tiltaket frekventerer ikke VTA-plassene i kommunen og de blir ikke gjenstand for 

profesjonell arbeidsutprøving og/eller kartlegging av arbeidsevne. Slik blir Aurora den eneste 

aktøren som har muligheter til å forsøke å bidra til kvalifisering for annet arbeid. Samtidig må 

virksomheten håndtere budsjettkrav. Dette dilemma gjør at man forsøker å framstå som en 

vanlig konkurranseorientert bedrift, eksempelvis med kjøp/salg av sluttprodukter, eget 

butikkutsalg, vedproduksjon, tilvirkning av hagemøbler og produksjon av gaveartikler 

(strikkevarer og lysstøping).  

 

Dagens arbeids- og aktivitetstilbud til psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune 

Tilbudene er i dag organisert gjennom en kommunal driftsenhet (Aurora) og et interkommunalt 

aksjeselskap (Menova AS), samt VTAO-plasser innen det eksisterende/ordinære arbeidsliv. 

Plassene innenfor arbeidsmarkedsbedrift er finansiert av stat og kommune (75/25 %) og plasser 

innenfor ordinært arbeidsliv er finansiert av staten.  

Det samlede tilbud til brukergruppen er i dag godt. Kommunen har god kompetanse innen de 

fleste områder, fokus på boforhold, sammensetning og bygningsmassens kvalitet, tilbudene til 

de yngste, behovet for avlastning, skoletilbud og aktivitetstilbud.  

                                                

iv Aurora har formulert følgende målsetning sin virksomhet: 

1) Skape trygghet og trivsel slik at alle får muligheter til å opprettholde og utvikle nye ferdigheter. Øke selvbilde 

gjennom positive holdninger. 

2) Tilrettelegge et tilbud ut fra den enkeltes ferdigheter og interesser og stimulere til økt selvstendighet, slik at den 

enkelte får en meningsfull hverdag.  
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Det er allikevel et faktum at kommunen ikke har et samlet tilbud som harmoniserer med 

Rettighetsutvalgets innstilling om hvilke endringer som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av 

grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming, og avvikene lokaliseres først og 

fremst til målsettingene med aktivitetstilbudet og ansvarsforholdet opp i mot 

arbeidsmarkedsbedriftene og Nav.  

 

Dagens lokaler og mulige nye lokaler 

I dag leier kommunen lokaler på Hensmoen. Leieavtalen gir Ringerike kommunen opsjon for 

leie fram til og med 2023. Dersom siste opsjon skal utløses, må kommunen varsle utleier senest 

desember 2019. Lokaliseringen på Hensmoen er relativ kostbar, og genererer også noe 

transportproblemer, da brukergruppen av avhengig av offentlig transport eller kollektivtilbud. 

Dette problemet vil forsterkes når Menova AS har flyttet til Kilemoen, og det samlede 

transportgrunnlaget til Hensmoen reduseres. 

Dersom kommunen skulle velge å fortsette som nå, vil det være behov for nye arealer til 

Aurora. Rådmannen har gått igjennom kommunens ledig bygningsmasse for å se om det finnes 

lokaler som kunne være hensiktsmessige dersom man velger slik løsning. Tidligere Kirkeskolen 

kan være et mulig alternativ, og dette ble foreslått for kommunestyret. 

Kommunestyret vedtok i møte 31.1.2019, sak 1019/109: 

Etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen pkt. 2, følgende: «Rådmannen bes utrede alternative 

løsninger for etterbruk av Kirkeskolen, herunder salg». 

Rådmannen oppfatter ikke vedtaket slik at Kirkeskolen ekskluderes som nye lokaler til Aurora, 

men være et mulig alternativ til etterbruk dersom skolen ikke vedtas solgt eller defineres som 

uhensiktsmessig.  

Rådmannen har sammen med representanter for ansatte ved Aurora gått igjennom 

bygningsmassen ved Kirkeskolen. Et foreløpig inntrykk viser at: 

 Lokalene kan være egnet for store deler av dagens produksjon ved Aurora, men 

volumet på bygningsmassen er langt større enn det tiltaket har bruk for. 

 Deler av undervisningsrommene innbyr til utvidelse av virksomheten. Mange rom er 

gode som undervisningsrom, gymnastikksalen innbyr til fysisk aktivitet og tilstelninger. 

 Det er stor tomt, med plass til ny hall (både for produksjon og lagring av ved). Det 

finnes ikke muligheter for innendørs produksjon i eksisterende lokaler. Aktiviteten er 

støyintensiv (bl.a. kappsag som er aktiv store deler av arbeidsdagen), og denne 

aktiviteten må derfor antagelig utgå. Dette vil være svært ugunstig, da denne 

sysselsetter et 20-talls utviklingshemmede som vanskelig kan fungere opp imot annen 

aktivitet. 

 Beliggenheten er god med hyppige bussavganger og gangvei fra skolen til sentrum 

 Parkeringsmuligheter for ansatte er gode. 

 Arealene er nedslitt, og vil kreve oppgradering og tilpasninger for å kunne benyttes til 

dette formål. 

En slik løsning vil videreføre dagens situasjon i nye lokaler.  

 

Prosessen med utredning av samarbeid med Menova AS 



  Sak 95/19 

 

 Side 109 av 217   

 

I forbindelse med utredningen av forskjellig typer samarbeid med Menova ble det opprettet en 

arbeidsgruppe med representanter fra fagforeningene, strategisk ledelse, juridisk ressurs og 

rådgiver. Dette for å sikre en god involvering og prosess i utredningsarbeidet. Arbeidsgruppen 

har hatt tre møter.  

Representanter fra arbeidsgiver har i tillegg har eget møte med Menova AS hvor Menova AS 

utdypet muligheter for å overta tjenester og ble kjent med dagens drift og brukergruppe på 

Aurora. I tillegg var det viktig å avklare personalforhold som lønns- og tariffforhold og 

pensjonsordninger. I møtet skisserte Menova tanker på hvordan de kan ivareta behov og 

ønsker fra kommunen for å sikre dagens drift i tillegg til muligheter for utvikling av tjenestene.  

Gjennom prosessen har fagforeningene hele tiden vært klare på at de er kritiske til en 

virksomhetsoverdragelse av de ansatte til Menova. De har hatt et ønske om at ved en eventuell 

overføring av tjenester til Menova får de ansatte mulighet til å velge å bli med over eller ikke. 

Eventuelt at de leies ut til Menova og opprettholder ansettelsesforholdet til Ringerike 

kommune. Arbeidsgiver på sin side har vært skeptisk til frivillige ordninger fordi dette vil 

kunne medføre en splittelse av personalgruppen, hvor en del har sitt ansettelseforhold i 

Ringerike kommune, mens en annen del er ansatt i Menova og hvor lønns- og tarifforhold er 

forskjellige.  

Underveis har det vært nødvendig å informere brukerne og deres pårørende om pågående 

utredning. Det har blant annet vært et eget informasjonsmøte med pårørende hvor 

kommunalsjef helse og omsorg orienterte om status og svarte på spørsmål. Tilbakemeldinger 

fra de pårørende er at de er bekymret for mulige endringer for brukerne, spesielt gjelder dette 

de svakeste brukerne som trenger et trivselstilbud og dagtilbud uten produksjon. De er videre 

opptatt av at det skal være gode og involverede prosesser. De mener det er viktig at ansatte 

følger brukerne. Det er pekt på en egen pårørenderepresentant som vil følge prosessen videre. 

 

Dagens bemanning og konsekvenser ved virksomhetsoverdragelse 

Dagens personalgruppe ved Aurora består av 17,45 årsverk fordelt på 22 ansatte. De ansatte 

arbeider som miljøarbeider og miljøterapeuter, sammensatt av assistenter, fagarbeidere og 

vernepleier. Det er en avdelingsleder som har det operative fag- og personalansvar.  

Felles for de ansatte ved Aurora er at de har lang ansiennitet og det er relativt høy 

gjennomsnittsalder. De har god erfaring og kompetanse om arbeidsoppgaver og brukerne. 

Flere av de ansatte har blitt overført til Aurora fra andre arbeidsplasser internt i kommunen på 

grunn av behov for tilrettelagt arbeid av helsemessige årsaker.  

Arbeidsgiver er kjent med at de ansatte gir uttrykk for at de ikke ønsker å bytte arbeidsgiver.  

I administrasjonens møte med Menova AS uttrykker de at det er ønskelig å ha felles 

personalgruppe under felles ledelse. De mener det vil være en fordel at de ansatte 

virksomhetsoverdras til Menova AS. 

En virksomhetsoverdragelse vil innebære at ansatte ved Aurora overføres til Menova AS med 

de rettigheter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt 

overdragelsen finner sted (AML kap 16.). De ansatte vil ikke har rett til å overføre den 

offentlige pensjonsordningen, men vil inngå i en ny privat pensjonsordning.  

Menova AS har tariffavtaler med FLT, Fellesforbundet og Parat. De avlønner ansatte likt, 

uavhengig av ansennitet og utdanning. 
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 Det er kun ansatte i lederstillinger som avlønnes høyere. Alle våre ansatte vil ved en 

virksomhetsoverdragelse bli ansatt i arbeidslederstillinger, som avlønnes pt. med kr. 477 040,-v. 

Dersom våre fagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter blir ansatt i Menova AS, vil disse i snitt 

oppleve en lønnsøkning i årslønn på inntil 18%. For en assistent utgjør slik økning ca. kr. 

70 000,-/år. 

I Menova AS har de en innskuddsbasert pensjonsordning. Om dette er til gunst eller ugunst for 

den enkelte ansatt vil kunne variere. Menova AS har opplyst til kommunen at de har den beste 

innskuddsbaserte ordningen som gjelder for privat sektor med den høyeste prosentsats. De har 

personforsikring med utvidet ulykke, yrkesskade og gruppeliv. Menova AS har også en AFP-

ordning. For våre ansatte som er født i 1963 eller tidligere (gjelder ca ti ansatte) vil de ikke ha 

mulighet til å opparbeide seg rett til AFP, fordi de må ha vært i ordning i 7 av de siste 9 årene. 

Dette medfører i realiteten at de ikke vil ha mulighet til å benytte seg av en AFP-ordning. Tre 

av de ti ansatte vil mest sannsynlig allerede ha gått av med pensjon før en eventuell 

virksomhetsoverdragelse realiseres.  

Ved en eventuell virksomhetsoverdragelse vil ansatte ha rett til å motsette seg at 

arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver (AML §16-3 – reservasjonsrett). 

 

Mulige samarbeidsformer med Menova AS 

Rådmannen mener det er flere mulige samarbeidsformer med Menova AS i tillegg til dagens 

løsning. De mest aktuelle samarbeidsformer er: 

1. Overføring av tjenester og oppgaveportefølje med virksomhetsoverdragelse av ansatte 

ved Aurora. 

2. Overføring av tjenester og oppgaveportefølje hvor ansatte leies ut til Menova AS. 

Denne løsningen vil innebære at ansatte beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike 

kommune og leies ut til Menova AS. Dersom en slik løsning med utleie av personal 

velges, vil ansatte som slutter bli erstattet av personell som ansettes i Menova AS i 

henhold til bedriftens avtaleverk. Dette har fagforeningene signalisert kan være en 

mulig løsning fordi det innebærer at de ansatte beholder rettigheter og ansettelse i 

kommunen. I løpet av noen år vil dette innebære at alle er ansatt i Menova AS. 

 

Hvilke positive synergieffekter vil en overtakelse kunne medføre? 

 

For 

brukerne 
 Brukerne vil få tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS 

presenterer, samt det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt 

samarbeidspartnere. 

 Det vil ligge til rette for «sømløse» overganger fra et lavere funksjonsnivå til 

et høyere, - og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle 

tilsi dette. 

 Brukerne vil ha en vesentlig bedre økonomi når man frekventerer 

                                                

v Da er virkningen av lønnsoppgjøret 2019 lagt til. 
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VTA/VTAO ordningen framfor sysselsetting i dagens Aurora. 

 Brukerne vil ha en reell mulighet for kvalifikasjon mot det ordinære 

arbeidsmarkedet. Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den «varige 

tilrettelagte arbeidsplassen» gi trygghet i livssituasjon. Aktivitetstilbudet vil 

videreføres i Menova AS for de som ikke kvalifiserer til tilrettelagt arbeid. 

 Den enkelte vil kunne trekke større veksler på et langt større fagmiljø med 

bredere kompetanse. 

 Samkjøring av transport vil bli lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. Menova AS har allerede fått etablert svært gode 

transportordninger til Kilemoen, mens transportgrunnlaget til Hensmoen har 

blitt tilsvarende redusert. 

For 

ansatte 
 Større og mer tverrfaglig arbeidsmiljø og deling av kompetanse.  

 Arbeidsmessige utfordringer ved endrede roller (veiledning/tilrettelegging).  

 Bedre muligheter for oppfølging og utvikling av den enkelte bruker. 

 Muligheter for å arbeide etter målsettinger og faglige kriterier som 

fagmiljøet og samfunnet etterlyser.  

For 

kommunen 
 Muligheter for gjøre noe aktivt i forhold til de utfordringer som 

Rettighetsutvalget belyser og som understøttes av en rekke 

forskningsrapporter. 

 Muligheter for å trekke veksler på Menova AS sine ressurser/kompetanse 

og nettverk til næringsliv og markedsføring/salg. 

 Felles bruk av lokaler 

 

Rådmannens vurdering 

Nasjonalt er dagens situasjon slik at kun et mindretall av de psykisk utviklingshemmede fanges 

opp av tiltak som integrerer yrkesvalghemmede inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Det er 

svært få personer med utviklingshemming som jobber i ordinær bedrift, og psykisk 

utviklingshemmede opptar i stadig mindre grad plassene i VTA til tross for en økning i antall 

plasser.  

Ringerike kommune er majoritetseier i arbeidsmarkedsbedriften Menova AS, og driver i tillegg 

sitt eget arbeids- og aktivitetstiltak Aurora. Arbeidsmarkedsbedriften er operatør for NAV, og 

er avhengig av at NAV henviser og bestiller tiltak ovenfor psykisk utviklingshemmede. Skal 

disse nyte godt av bedriftens kompetanse, arbeid med bistand, VTA-plasser, opplæring, 

arbeidsutprøving og tiltak rettet mot bedriftens relativt store nettverk innen eksisterende 

næringsliv og potensielle arbeidsgivere.  

Målsettingen ved Aurora har ikke generert nødvendig kapasitet eller kompetanse til å sørge for 

at psykisk utviklingshemmede posisjoneres i forhold til det ordinære arbeidsliv. Målrettet 

kvalifisering for dette med påfølgende integrering, er derfor i stor grad fraværende.  

Ringerike kommune er den eneste kommune i Buskerud som var vertskommune for en 

sentralinstitusjon under helsevern for psykisk utviklingshemmede (HVPU), og fikk av den 

grunn flere innbyggere med diagnosen psykisk utviklingshemming under HVPU-reformen. 
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Samtidig hadde og fikk kommunen god kompetanse innen området. Både forskningstall og 

Rettighetsutvalgets funn viser derimot at innen integrering mot ordinært arbeidsliv og innen 

kvalifisering for dette, har kommunen forbedringspotensiale. 

Rådmannen vil presisere at forslaget om å overføre disse tjeneste fra Ringerike kommune til 

Menova AS ikke er motivert ut ifra ønsket om å spare penger, men ut i fra et behov for å bedre 

mulighetene for denne målgruppen til en profesjonell integrasjon i ordinært arbeidsliv, etablere 

gode overganger fra aktivitet til arbeid og å sikre et framtidig aktivitetstilbud til de svakeste. 

Kommunen er majoritetseier i Menova AS, og det er naturlig å benytte egen kapasitet til 

formålet, når dette er tilgjengelig. 

Rådmannen anbefaler at overføring av tjenester og oppgaveportefølge innen dette området 

overføres til Menova AS. Dette for å utvikle en målrettet tjeneste for brukerne av Aurora, og 

sikre prioritering av statlige arbeidsmarkedstiltak. I tillegg er det nødvendig at brukerne i større 

grad blir vurdert for arbeidsforhold i det ordinære arbeidsmarkedet. Rådmannen anbefaler 

videre at ansatte overføres til Menova AS gjennom en virksomhetsoverdragelse. Dette vil sikre 

felles ledelse og gir Menova AS i større grad mulighet til å styre ressursene på en 

hensiktsmessig og helhetlig måte uten å måtte involvere en annen arbeidsgiver. Det er, etter 

rådmannes vurdering, gode lønns- og arbeidsvillkår i Menova AS. Skal man etablere en felles 

driftsenhet og lykkes med dette, vil det være viktig at driftsenheten framstår som en autonom 

enhet med felles policy og målsettinger.  

Rådmannen er klar over at fagforeningene er kritiske til en løsning med 

virksomhetsoverdragelse av de ansatte. Fagforbundet er usikre på at tilbudet til de svakeste vil 

bli like godt som i dag.  Videre mener de at arbeidsforhold og pensjonsforhold for dagens 

ansatte blir dårligere. Et annet moment fagforeningene er opptatt av, er at ansatte ved en 

overføring til Menova AS kan være mer utsatt ved eventuelle endringer i drift som innebærer 

nedtak i bemanning.  

Brukergruppen er i utgangspunktet sårbar ovenfor endringer, og det vil være en kritisk 

suksessfaktor at flest mulig av ansatte følger med brukerne over til ny aktør. Rådmannen legger 

derfor stor vekt på de innspill organisasjonene har kommet med, og ser da også en alternativ 

mulighet for en oppgaveoverføring fra Aurora til Menova AS. Ansatte forblir da ansatte i 

Ringerike kommune, og vil bli leid ut til Menova AS. Ved ledighet kan Menova AS tilsette nye 

i egen virksomhet. 

Det er ikke gjennomført økonomiske vurderinger og beregninger knyttet til overføring av 

tjenester til Menova. Dette vil komme i gang dersom kommunestyret vedtar at en overføring 

skal gjennomføres. I såfall vil det gjennomføres forhandlinger med Menova.  

Kommunestyret vil bli holdt løpende orientert i en eventuell videre prosess.  
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Vedlegg 

 Anmodning fra styret i Menova AS om å vurdere felles organisering av arbeidssenteret 

Aurora og arbeidsinkluderingsbedriften Menova AS. 

 Merknader og innspill fra tillitsvagte. 

 Beskrivelse av VTA/VTO-plasser. 

 Rettighetsutvalget (NOU 2016:17) På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende 

rettigheter for personer med utviklingshemming. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-17/id2513222/ 

 

Referanser: 

 Wendelborg, C., Kittelsaa, A. M. og Wik, S., E. (2017) Overgang skole arbeidsliv for 

elever med utviklingshemming. NTNU samfunnsforskning.  

 Engeland, J. og Langballe, E., M. (2017) Voksne og eldre med utviklingshemming og 

dagens bruk av samarbeidsfora i kommunene. Aldring og helse.  

 Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (2016-06-17) (tiltaksforskriften) 

 Reinertsen, S. (2015). Arbeid, dagaktivitet, livskvalitet og utviklingshemming. NTNU, Phd-

avhandling 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 5.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR og Sveinung Homme, seniorrådgiver  
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Arkivsaksnr.: 19/2284-1   Arkiv: A00  

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019 

81/19 Formannskapet 18.06.2019 

96/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vil påpeke at det er en forventning til at kommunen leverer resultater i henhold 

til vedtak som er gjort. Ringerikeskolen skal være en skole som utjevner sosiale forskjeller og 

løfter alle.  

  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 

Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak med forslag til tiltak som løfter 

resultatene i henhold til vedtatte målsetninger og hovedutvalget ser det som naturlig at dette 

blir en del av arbeidet med budsjett og handlingsplan høsten 2019. 

 

 

  

Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2018 - 2019.  

Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på gjennomsnittet for fylket. 

Elevundersøkelsen måler blant annet klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende handlinger 

som mobbing. Når det gjelder tallene for mobbing, er resultatet vanskelig å sammenligne med 

tidligere år på grunn av endring i undersøkelsen. Nesten 5 % av elevene i Ringeriksskolen opplever 

mobbing av andre elever, voksne eller digital mobbing. Dette er som i landet forøvrig. 

De faglige resultatene for skoleåret viser resultater på eller litt under gjennomsnittet for fylket og 

landet. Det er positivt at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i lesing, og at 9. trinn er på 

landsgjennomsnittet både i lesing og regning. Grunnskolepoengene for elever som avla 

grunnskoleeksamen i 2018 var høyere enn tidligere, men er fortsatt under landsgjennomsnittet. 

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.  

Elevtallet har gått noe ned, det samme har antall undervisningsstillinger.   
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Det er gjennomført kompetanseutviklende tiltak for både skoleledere og pedagoger. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Elever og lærertetthet:  

Det har vært en nedgang på 55 elever i forhold til forrige skoleår. Lærertettheten på barnetrinnet er 

14,0 og på ungdomstrinnet 15,5, som er litt under landsgjennomsnittet. 

Læringsmiljø:  

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for å skape et godt 

læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever mestring, at de 

har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene positive tilbakemeldinger.  

Tallene på mobbing viser at snaut 5 % av elevene opplever mobbing. Dette er som i Buskerud 

fylke, men kommunen har et mål om at elevene ikke skal oppleve krenkelser som mobbing. 

Læringsresultater:  

For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. Resultatene viser at 5. trinn 

skårer litt under landsgjennomsnittet i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. Her 

er det positive resultater. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn og fra hele 

barnetrinnet. 8. trinn presterer i år nesten på nivå med landsgjennomsnittet i både lesing, engelsk og 

regning.  9. trinn har samme prøve som 8. trinn, og presterer 3-4 poeng bedre enn 8. trinn. Det viser 

god utvikling av disse ferdighetene på 8.trinn. 

Når det gjelder grunnskolepoeng, oppnådde Ringerikselevene 40,9 i 2018. Det er under de nasjonal 

tallene som er 41,4, men det er en god økning fra 2017.  

Gjennomføring:  

Både ved Ringerike videregående skole og Hønefoss videregående skole har 

gjennomføringsprosenten økt gradvis de siste årene.  

Ved Hønefoss videregående var gjennomføringsprosenten 78,4 %, mens Ringerike videregående 

skole hadde et resultat på 85,7 % gjennomført i 2018.   

Spesialundervisning:  

I Ringerikeskolen er det 8,0 % av elevene som får spesialundervisning. Dette er tett ved 

landsgjennomsnittet på 7,8 %. Ringerike har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å 

redusere andelen av elever som mottar spesialundervisning.  

Voksenopplæring: Det vesentlige tilbudet ved Læringssenteret for voksne retter seg mot 

minoritetsspråklige voksne. Det har vært en nedgang i antall deltakere, noe som forventes å 

fortsette. Læringssenteret gir også tilbud innen grunnskoleopplæring, norsk og 

samfunnskunnskap og spesialundervisning. 

Samarbeidsavtalene med Hole og Jevnaker kommuner om voksenopplæringen er sagt opp. 

Som følge av elevtallnedgangen, har Læringssenteret nå færre ansatte enn tidligere.  

Skoleavdelingen har tilhold i Hønefoss Arena. Ny rektor tiltrådte høsten 2018.   

Kompetanseutvikling 

I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen er det satset mye på kompetanseutvikling for 

både skoleledere og ansatte ved skolene i 2018. Dette videreføres i 2019, også i et samarbeid 
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med andre kommuner. Stikkord her er kompetansegivende videreutdanning i norsk og andre 

fag, regionale nettverk og etterutdanning i flere fag, lederutdanning, internt arbeid med lesing 

og skriving gjennom programmet Språkløyper, og oppdatering innnen IKT i forbindelse med 

kommunens handlingsplan på området. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Målene i tilstandsrapporten er hentet Handlingsprogrammet 2018 – 2021, og handlingsplan for 

Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport som 

ble behandlet, var K-sak 84/18.  

 

Rådmannens vurdering 

Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at elevene gir gode tilbakemeldinger om arbeidet på 

skolene. Til tross for dette, er det for mange elever som sier at de blir mobbet i undersøkelsen. Det 

understreker at det er viktig å fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i 

årene som kommer.  

De neste årene må en i tillegg ha sterkt fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å forbedre 

både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene har ligget nær 

landsgjennomsnittet, men det er for ujevne resultater fra skole til skole.  

Gjennom den systematiske kompetansehevingen som gjennomføres i skolesektoren, med kurs, 

nettverksjobbing, arbeid med Språkløyper og tidlig innsats, forventes det en forbedring og utjevning 

av resultatene mellom skolene i årene som kommer. Elevenes resultater må etterspørres i det 

daglige arbeidet i skolene.  
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Vedlegg 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2018-2019 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Nytt sak arkivsystem - ACOS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

92/19 Formannskapet 18.06.2019 

97/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Dagens sak- og arkivsystem (ESA) erstattes av nytt sak- og arkivsystem (Acos). 

2. Kostnader som påløper i 2019 dekkes over driften. 

3. Kostnader som påløper i 2020 innarbeides i budsjett 2020. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har siden 1999 benyttet ESA som elektronisk sak- og arkivsystem, i 

oppstarten het produktet kontor 2000. ESA leveres av Evry.  

 

Ringerike kommune har fått melding fra Evry at ESA skal fases ut og derfor ikke vil bli 

videreutviklet. Dette innebærer at ESA kun vil vedlikeholdes på et minimun fremover og 

leverandøren vil ikke prioritere utvikling av systemet. Det er bare lovpålagte oppgraderinger 

som vil gjennomføres.  

 

Evry har i stedet valgt å lansere et nytt sak- og arkivsystem (Elements). Dette er et sak- og 

arkivsystem fra leverandøren som ikke kan betraktes som en oppgradering, men som en 

nyanskaffelse.  

 

Siden kommunen uansett måtte gå til en nyanskaffelse av sak- og arkivsystem ble det våren 

2018 besluttet å gjennomføre en anbudskonkurranse. Det ble samtidig sendt ut en forespørsel 

til våre nabokommuner om de ønsket å delta i en felles anbudsprosess. Jevnaker, Lunner, 

Sigdal, Modum og Krødsherad ble med i prosessen. 
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Anbudskonkurransen ble gjennomført høsten 2018 med frist i 23.oktober, deretter 

forhandlinger frem til 13. desember 2018.  

 

Beskrivelse av saken 

Anbudskonkurransen er gjennomført i tråd med regler for offentlig anskaffelser. Det har vært 

en tidkrevende og omstendelig prosess hvor det er lagt vekt på å ivareta brukeres behov til et 

sak- og arkivsystem. Brukere i denne sammenheng er saksbehandlere, ledere, arkivpersonale, 

politisk sekretariat og politikere.  

 

Det er i dag 3 store leverandører i Norge som har systemer som tilfredsstiller de krav 

kommunen har til et sak- og arkivsystem. I vår anbudskonkurranse var det to leverandører som 

leverte tilbud, men en av leverandørene ble forkastet av formelle årsaker og det var derfor kun 

en aktuell leverandør. Kommunene gikk i forhandlinger med denne leverandøren og det har 

kommet enighet om en avtale. Hver av kommunene inngår egne selvstendige avtaler med 

leverandøren. Ny leverandør av sak- og arkivsystem er Acos. Dette er en leverandør som 

leverer til mange norske kommuner, for eksempel Oslo kommune, og som har fått svært gode 

referanser. 

 

Det var et utgangspunkt for Ringerike kommune når anbudskonkurransen startet, at nytt sak- 

og arkivsystem var implementert og operativt i løpet av sommeren 2019. Det er imidlertid flere 

forhold som gjør at dette må revurderes, blant annet at det skal gjennomføres kommunevalg og 

at det vil være hensiktsmessig å ha nytt kommunestyre på plass før nytt system iverksettes. 

Planlagt oppstart av implementering av nytt system er høsten 2019 og endelig iverksettelse 

sommer 2020.  

 

Nabokommunene Lunner og Jevnaker har i dag samme sak- og arkivsystem som Ringerike 

kommune og begge kommunene har valgt å gå inn i ny avtale med Acos. Modum, Krødsherad 

og Sigdal har foreløpig ikke tatt stilling til om de ønsker å signere avtale, men de har opsjon til 

å gjøre avrop med samme utgangspunkt som Ringerike kommune. Hole kommune har fra 

tidligere avtale med Acos.  

 

Juridiske forhold  

Det er sammen med innkjøpsavdelingen i kommunen gjennomført en korrekt 

anbudskonkurranse i tråd med reglene for offentlig anskaffelser. Det er ikke innkommet klager. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Den vedtatte handlingsplan for 2019-2022 – HR og fellestjenester (side 30): 

 

«Det skal gjennomføres en anskaffelse av nytt arkiv- og saksbehandlingssystem. Dette skal 

være på plass i løpet av våren 2019.» 

 

Økonomiske forhold 

Anskaffelse og implementering av et nytt sak- og arkivsystem er som tidligere nevnt en 

omfattende prosess. Det er et system som har mange brukere, både blant ansatte i kommunen 

og på politisk hold. Det er dessuten er system som er integrert med mange andre systemer, for 

eksempel lønns- og personalsystemet (Visma). 

 

I forbindelse med innføringen av nytt sak- og arkivsystem vil det påløpe 

implementeringskostnader og engangskostnader, disse kostnadene er stipulert til i 

størrelsesorden fra kr. 3.500.000,- til kr. 4.500.000,-. Ca kr. 500.000 av dette vil påløpe i 2019 

og dekkes over driftsbudsjettet til HR og fellestjenester. Resterende kostnader på ca 3 -

4.000.000,- må innarbeides i budsjett 2020. Det er fortsatt en del usikkerhet med anslaget for 

totalkostnader siden det per i dag blant annet ikke er avklart hvor stor integrasjonskostnaden 

blir. En stor andel av engangskostnadene skyldes at sak- og arkivsystemet er intergrert med 

mange (16) andre fagsystemer og det innebærer et stort arbeid/kostnad å etablere 

integrasjonene.  

 

De årlige faste driftskostnadene for nytt sak- og arkivssystem er omtrent tilsvarende de 

driftskostnader kommunen i dag betaler for ESA. I 2020 vil det påløpe doble kostnader i siden 

vi må drifte ESA parallelt med nytt system Acos, dette er det tatt hensyn til å den totale 

kostnaden skissert ovenfor.  

 

Rådmannens vurdering 

Med utgangspunkt i at dagens sak- og arkivsystem, ESA er i ferd med å fases ut vil innføringen 

av et nytt, mer innovativt og operativt sak- og arkivsystem effektivisere og forenkle mange av 

dagens behandlingsprosesser. Brukergrensesnittet og funksjonaliten i nytt sak- og arkivsystem 

er bedre og det vil gi bedre kvalitet i saksbehandlingen.  

 

Muligheter for bedre politisk saksbehandling og tilgjengelighet for politikere er et mål i 

forbindelse med innføring av nytt system. Bedre og enklere muligheter for innsyn i kommunens 

saker for offentligheten er et annet eksempel som vil føre til bedret kvalitet. 
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Rådmannen ser at det er flere muligheter for innsparing og effektivisering i et nytt sak- og 

arkivsystem enn i dagens løsning. Det vil derfor gjennomføres gjennomgang av dagens 

arbeidsprosesser knyttet til bruk av sak- og arkivsystem og effektiviseringstiltak vil iverksettes.  

 

 Ringerike kommune, 29.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Arkivsaksnr.: 14/1016-105   Arkiv: L12  

 

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 

Klagebehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019 

83/19 Formannskapet 18.06.2019 

98/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Bjarne og Lisa Olsen Høyås, 

datert 28.01.19 til følge. 

 

2. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Hans Anton Støen, datert 

27.01.19. til følge. 

 

3. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Jørgen Bergsund og Marthe 

Kihle, datert 28.01.19 til følge. 

 

4. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Svelviksand AS, datert 

22.01.19 til følge. 

 

5. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 

«Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 

saksframlegg.» 

 

6. Klagene gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42) 
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Sammendrag 

Kommunestyre vedtok 30.11.18 sak 154/18 0605_354 Områderegulering for Ringerike 

vannverk Kilemoen. Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden Ringerike 

vannverk Kilemoen. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn fire klager på 

vedtak, derav tre som har bedt om utsatt iverksettelse, jf. forvaltningslovens § 42.  

 

Saken skal opplyses så godt som mulig. Rådmannen mener at opplysningsplikten er oppfylt. 

Klagene er sammensatte og inneholder viktige elementer, dette gjenspeiles i tiltakshavers og 

rådmannens kommentar. 

 

De påklagede forhold er i korte trekk gjengitt i tabell, det vises for øvrig til klagebrevene i sin 

helhet slik de er fremsatt av de fire partene i saken: 

 

Klager: Påklagede forhold: 

Bjarne og Lisa Olsen 

Høyås, datert 28.01.19 

Forbud mot uttak av grus, forbud mot nydyrkning og beiting, 

forbud mot lagring/opplasting av tømmer, forbud mot ny 

bebyggelse. Anmoder om at klagen gis oppsettende virkning, jf. 

fvl. § 42. 

Hans Anton Støen, datert 

27.01.19 

Krav om at grunneier skal gjennomføre konsekvensutredning 

og detaljregulering for å kunne ta ut grus på eiendommen. 

Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for 

soneinndeling i områdereguleringen. Anmoder om at klagen gis 

oppsettende virkning, jf. fvl. § 42.  

Jørgen Bergsund og 

Marthe Kihle, datert 

28.01.19 

Manglende informasjon og dialog underveis i planprosessen fra 

Ringerike kommunes side, det stilles spørsmålstegn ved 

saksgangen. Gnr. 51, bnr. 1 båndlegges ytterligere grunnet 

endret arealformål – Naturformål LNA. Restrisksjoner knyttet 

til sandfuruskog. Restriksjoner knyttet til uttak av grus. 

Anmoder om at klagen gis oppsettende virkning, jf. fvl. § 42. 

Svelviksand AS, datert 

22.01.19 

Er bekymret for at en endring fra LNF til LNA vil gjøre at 

grusressursen blir utilgjengelig for eventuell fremtidig 

utvinning.   

 

Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for å gi utsatt iverksettelse jf. forvaltningslovens § 

42.  Det skyldes at man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under den tid det tar å 

få klagen behandlet, da hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for 

Ringerike vannverk Kilemoen. Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet og vedtak av plan hjemler denne etter plan- og bygningsloven.  
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Rådmann fikk kunnskap om at det fra forslagstillers side ikke var planlagt tiltak før klagens 

endelige avgjørelse. Rådmann så derfor ikke grunn til å fremme egen sak om utsatt 

iverksettelse på tidligere tidspunkt.  

 

Rådmannen opprettholder sine vurderinger slik de fremgår av saksframlegg ved 2. gangs 

behandling, og anbefaler at klagene ikke tas til følge. Dersom kommunestyre vedtar å ikke ta 

klagene til følge, sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Dersom hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner 

grunn til å ta klage/klagene til følge, og saken legges frem for kommunestyret med forslag til 

endring av planvedtak må planvedtak utsettes og berørte parter skal informeres og 

konsekvenser må utredes. Konsekvensene som må utredes videre avhenger av hvilke forhold i 

klagene som tas til følge.  

 

Rådmannens tolkning av klagene samt tiltakshavers og rådmannens kommentarer  

Noen av klagene samt tiltakshaver og rådmannens kommentar er svært omfattende og 

inneholder mange viktige elementer. Klagene skal være så godt opplyst som mulig jf. 

Forvaltningsloven § 33. Utover rådmannens tolkning av klagene, vises det til klagebrevene i sin 

helhet slik de er fremsatt av de 4 partene i saken. 

 

Rådmannens tolker klagene til å 

inneholde følgende momenter: 

Uttalelse fra 

Utbyggingsavdelingen 

Ringerike kommune som 

tiltakshavere  

Rådmannens kommentarer til klagene 

1. Svelviksand AS, datert 22.01.19 

 

1) Svelviksand AS føler bekymring for at 

området nord for deres reguleringsplan på 

gnr. 51/1 er endret fra formål LNF til LNA 

og vil med dette påklage endringen. NGU 

har rangert hele grusforekomsten på 

Kilemoen som nasjonalt viktig. De er 

bekymret for at grusressursen gjøres 

utilgjengelig for evt. fremtidig utvinning. 

Det bemerkes at å endre formål fra LNF til 

LNA fraviker fra prinsippet for 

reguleringsplanens hensikt om å ivareta 

drikkevannssikkerhet ved å legge en 

tilleggsbegrensning på området. 

 

  

  

1) Vannverkseier mener at 

endring av formål i plan fra 

LNF til LNA er 

sammenfallende med formål 

med plan. 

 

 

  

  

1) Det fremkom ved høring og offentlig ettersyn at det 

ligger naturtype A-lokalitet som vil legge begrensninger på 

bruken av området. Som det fremgår av Fylkesmannens 

uttalelse er dette tungtveiende hensyn som også sikres 

gjennom annet lovverk. 

 

Rådmannen viser til svar fra rådgiver hos fylkesmannen 

13.03.19 på spørsmål fra Ringerike kommune vedrørende 

båndlegging av område med Sandfuruskog. Herav fremgår 

det bl.a.:  

KU-forskriften etter plan- og bygningsloven § 4-2 har 

krav om innhenting av kunnskap og innleggelse av KU-

data i offentlige databaser. De aktuelle naturtypene har 

blitt avgrenset gjennom KU for utvidelse av sanduttak på 

Kilemoen og på Hensmoen.  

I fakta-arket for hver naturtype i Naturbase er beskrivelse 

av feltarbeid, resultater og hvilke vurderinger kartlegger 

har lagt til grunn for verdisettingen. Kartleggingen er 

gjennomført etter godkjent metodikk (DN-håndbok 13), 

resultatet er kvalitetssikret av Fylkesmannen og vurdert til 

å være av god kvalitet.  

Etter miljøinformasjonsloven og offentleglova og de 

retningslinjer vi har for naturtypedata, skal 

Fylkesmannen da sende denne miljøinformasjonen videre 

for publisering i Naturbase. Denne prosessen kan ikke 

grunneier påvirke.  

Det er bestiller av kartlegginga som kan velge å 
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informere grunneier om kartlegging og/eller resultater. 

Ellers henvises det til Naturbase og andre offentlige 

databaser, hvor oppdatert miljøinformasjon gjøres 

tilgjengelig for allmennheten.  

Jeg kjenner til at etter Norsk PEFC Skogstandard, så skal 

nye naturtyper med A-verdi undersøkes av biolog før evt. 

hogst. 

 

Rådmann ser at Ringerike kommune må forholde seg til de 

krav som stilles som følge av endringer lagt inn i 

Naturbasen.  

 

2. Hans Anton Støen, datert 27.01.19 

 

Hans Anton Støen har to hovedmomenter 

som påklages:  

 

1) Krav om at grunneier skal gjennomføre 

konsekvensutredning og detaljregulering 

for å kunne ta ut grus på eiendommen.  

 

2) Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse 

som grunnlag for soneinndeling i 

områdereguleringen.  

 

3) Ber om utsatt iverksettelse. 

 

 

 

  

1) Viser til Rådmannens svar 

 

2) Risiko og sårbarhetsanalyse 

som grunnlag for 

soneinndeling er utført etter 

gjeldende retningslinjer fra 

NGI / NGU 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS) er utarbeida av en 

arbeidsgruppe i Ringerike 

kommune. 

Det er også utarbeida en 

beredskapsplan med 

utgangspunkt i ROS-analysen. 

Beredskapsplanen er todelt, og 

består av en administrativ del 

og en operativ del. ROS-

analyse 

og beredskapsplanens 

operative del er unntatt 

offentlighet jf. 

offentlighetsloven § 21. 

  

Punkt 1) og 2) svares ut i eget vedlegg.  

 

3) Hovedformålet med planarbeidet er å sikre 

drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet, og kommunen ønsker å hjemle dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

anbefaler ikke å gi oppsettende virkning. Det skyldes at 

man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under 

den tid det tar å få klagen behandlet, da hovedformålet med 

planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike 

vannverk Kilemoen. 

 

3. Lisa og Bjarne Olsen Høyås, datert 

28.01.19 

 

Gnr. 52, bnr. 2 og 3 i Ringerike kommune 

ligger innenfor det som i vedtatt 

reguleringsplan er sone 1, 2a og 2b. på 

eiendommen drives både jord- og skogbruk. 

Endringer i sonene har medført at gnr. 52, 

bnr. 2 og 3 har fått et økt areal på ca. 46 

daa innenfor sone 1 i forhold til tidligere 

klausulering. Ca. 159 daa av gnr. 52, bnr. 2 

og 3 ligger dermed etter vedtatt 

reguleringsplan innenfor sone 1.  

Dette vil kunne få store konsekvenser for 

næringsgrunnlaget for gården i fremtiden. 

 

Olsen Høyås påpeker særlig 3 forbud 

innenfor området som det stilles spørsmål 

til:  

 

1) Forbud mot uttak av grus. 

 

Olsen Høyås stiller spørsmål til hvorfor det 

er lagt inn forbud mot uttak av grus og 

oppføring av bebyggelse i 

  

  

  

  

1) Det vises til 

klausuleringsbestemmelse og 

klausuleringsplan. Grusuttak 

er den mest alvorlige 

forurensningskilden i 

tilrenningsområdet til 

brønnene. Det er derfor satt 

forbud mot uttak av grus i 

sone I og gjort innskjerping av 

restriksjoner på uttak av grus i 

sone II A og II B. Det vises 

videre til 

Drikkevannsforskriften §§ 4, 

12 og 26. 

 

2)  Det er ingen aktivitet med 

beitedyr innenfor 

vannverksområdet i dag. Det 

har heller ikke vært slik 

aktivitet i den perioden som 

vannverket har vært i drift 

siden 1987. 

  

  

Rådmann viser innledningsvis til anmodning om 

oppsettende virkning.  

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre 

drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet, og kommunen ønsker å hjemle dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

anbefaler ikke å gi oppsettende virkning. Det skyldes at 

man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under 

den tid det tar å få klagen behandlet, da hovedformålet med 

planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike 

vannverk Kilemoen. 

 

 

1) Rådmannen vil til dette bemerke at det har vært vurdert 

om det kunne være grunnlag for å redusere omfanget av 

sone 1, men at det i tråd med de anbefalinger som har vært 

gitt fra Asplan Viak AS ikke er funnet grunnlag for å kunne 

gjøre det. Utvidelsen av sone 1 i forhold til tidligere 

klausulering er begrunnet med etablering av brønner ved 

Tjorputten, samt økt fremtidig uttak av grunnvann som gir 

økt hastighet på grunnvannet inn mot brønnene og mindre 

oppholdstid.   
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reguleringsplanen, og etterlyser en 

begrunnelse for dette. 

 

2) Forbud mot nydyrking og beiting.  

 

Olsen Høyås skriver at et forbud mot 

beitedyr vil påvirke fremtidig 

næringsgrunnlag for gården. Det fremstår 

som uklart for Olsen Høyås hvordan dette 

kravet har oppstått og ser ikke at 

Mattilsynet har stilt krav om dette 

eksplisitt.  

 

3) Forbud mot lagring/opplasting av 

tømmer. 

Olsen Høyås skriver her at dette i realiteten 

vil innebære et forbud mot hogst. Det stilles 

spørsmål til om det er riktig å vedta dette 

forbudet, basert på de rapporter som er 

innhentet.  

 

4) Innenfor sone 2b er det ilagt forbud mot 

ny bebyggelse med unntak av enkle 

bygninger tilknyttet landbruk. Større 

bygninger (bolighus, fjøs etc. i tilknytning 

til eksisterende bebyggelse krever 

godkjenning fra Mattilsynet). 

Høyås kan ikke se at dette forbudet er 

tilstrekkelig godt begrunnet underveis i 

prosessen.  

En slik restriksjon vil vanskeliggjøre/sette 

en stopper for at Høyås skal kunne oppføre 

driftsbygninger knyttet til 

landbruk-, skogbruk, noe som vil være 

uheldig for gårdsdriften. 

Grunnforholdene innenfor 

sonene er av en slik 

beskaffenhet at forurensning 

eller annen påvirkning lett når 

grunnvannet. Det vil jo være 

slik at påvirkning fra beitedyr 

henger nøye sammen med 

antall og hvor i sonene det 

beites.  

 

3) Det er ikke lagt forbud mot 

hogst eller tynningshogst 

innenfor sone 1. Det er 

imidlertid gitt føring på hvor 

man har lov til å lagre tømmer 

og laste det videre over på 

transport biler for tømmer. 

Tømmer må derfor fraktes ut 

av sone 1 før det kan lagres og 

videre transporteres på 

tømmerbil. Årsaken er at det er 

potensielt større risiko for 

forurensning ved opplagring 

og videretransport ved bruk av 

maskiner og utstyr 

 

4) Forbud mot ny bebyggelse. 

Det er ikke satt stopper for 

etablering av driftsbygninger 

tilknyttet landbruk / skogbruk. 

I henhold til regelverk skal den 

type installasjoner godkjennes 

av Mattilsynet innenfor 

vannverkssonene. 

 

 

 

 

 

 

Ifølge NGU og Folkehelseinstituttet skal vann i 

grunnvannssonen ved yttergrensen bruke minimum 60 døgn 

frem til brønnene under full belastning. 

 

Kommunen har siden 2009 og frem til i dag benyttet Asplan 

Viak AS til å vurdere behovet for restriksjoner og 

soneavgrensning og selskapet har i den mellomliggende 

perioden utarbeidet en rekke rapporter om behovet for dette 

basert på foretatt prøvepumping, og nærmere undersøkelser 

av det aktuelle området.  Det må derfor kunne legges til 

grunn at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på 

behovet for de vedtatte klausuleringsbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 

 

Rådmannen vil til dette bemerke at kommunen her er 

avhengig av å kunne forholde seg til fagekspertisen på det 

aktuelle området hva gjelder klausuleringsbestemmelsenes 

utforming og rekke- vidde. Kommunen har fulgt de råd som 

er gitt av Asplan Viak AS som må anses for å være blant de 

ledende i Norge hva gjelder hydrogeologisk kompetanse.   

 

Rådmannen vil også vise til Mattilsynets høringsuttalelse til 

reguleringsplanen der det er fremhevet under pkt. 5 at en 

potensiell forurensning vil kunne ødelegge 

drikkevannskilden, og at de alvorlige konsekvensene tilsier 

at man heller bør velge å fjerne risikofaktorene, enn å prøve 

og redusere sannsynligheten for at uheldige hendelser skjer.   

 

2) Forbudet mot beiting i sone 1 er satt ut fra en generell 

vurdering av forurensningsfare. Innenfor denne sonen kan 

infiltrert overflatevann ha en kortere oppholdstid enn 60 

døgn som av Folkehelsemyndighetene er satt som en grense 

for sikker nedbryting av bakterier, parasitter og virus. 

For eksempel vil omfattende beiting i nærheten av 

brønnområdene i Dødisgropa og ved Tjorputten kunne gi 

avrenning av vann påvirket av avføring fra beitedyr mot 

brønnene. Dette vannet vil infiltrere i grunnen og bidra til 

grunnvannsdannelse. Oppholdstiden på dette grunnvannet 

kan dermed bli for kort til å oppnå en tilstrekkelig 

nedbrytning av bakterier, parasitter og virus. 

I beiteområder benyttes også ofte foringsplasser som fører til 

en mer konsentrert forurensning og økt fare for påvirkning 

av grunnvannet. 

Beiting i områder med stor umettet sone (sonen over 

grunnvannsnivået) vil neppe ha innvirkning, men skulle 

man tatt hensyn til dette måtte man delt sone 1 i flere soner 

ut fra tykkelsen på umettet sone. Dette ville ha gjort hele 

klausuleringsplanen uforholdsmessig komplisert. 

Et alternativ kunne vært å utvide sone 0 rundt brønnene slik 

at denne sonen også omfatter 

skråningene ned mot Dødisgropa og de lavereliggende 

områdene rundt brønnene ved Tjorputten. 

Ved en inngjerding av utvidet sone 0 og forbud mot 

foringsplasser innenfor sone 1, kunne man tillatt beiting i 

sone 1. 

 

Med hensyn til nydyrkning viser rådmann til fagkyndig 

konsulents vurdering som sier at oppdyrking medfører 

omfattende bruk av maskiner som gir en viss risiko for 

avrenning av olje og drivstoff. 

Driften av nydyrket areal gir også økt belastning i form av 

bruk av (kunst)gjødsel og kjøring med landbruksmaskiner. 
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3) Innenfor sone 1 er det forbud mot lagring og opplasting 

av tømmer, mens det ikke er forbud mot uttak av ved og 

tømmer. Klager mener denne restriksjonen i realiteten gir et 

forbud mot hogst. 

Forbudet begrunnes med økt fare for forurensning fra 

skogsmaskiner og tømmerbiler. Vi kan ikke se at dette vil 

føre til såpass store ulemper at det blir umulig med 

skogsdrift. Det bør være mulig å 

anlegge lunningsplasser/vedlager etc. utenfor sone 1. Hvis 

dette blir for tungvidt kan man søke om dispensasjon fra 

disse bestemmelsene og få godkjent en egnet plass innenfor 

sone 1 etter nærmere vurdering av forurensningsfare. 

For øvrig henvises det til klausuleringsplanen som gir en 

nærmere vurdering av forurensningsfare i tilknytning til 

skogsdrift. 

 

4) Innenfor sone 2B er det forbud mot ny bebyggelse med 

unntak av enkle bygninger tilknyttet landbruk (vedlager, 

skogsbrakker etc.). Begrunnelsen for dette er at nye 

bygninger fører til økt belastning og forurensningsfare både 

i byggeperioden og ved bruk. Det gis imidlertid åpning for å 

oppføre bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse 

forutsatt en godkjenning fra Mattilsynet. 

 

 

4. Jørgen Bergsund og Marthe Kihle 

 

Bergsund / Kihle har bedt om oppsettende 

virkning. 

 

1) Bergsund / Kihle ble lovet tett 

oppfølging og dialog i planprosessen, som 

grunneier med størst areal som blir berørt 

av reguleringen. Det bemerkes at de ikke 

ble varslet til oppstart og heller ikke 

involvert i endring fra Landbruks-, natur- 

og friluftsområde (LNF) til Naturformål 

(LNA), til tross for at den aktuelle 

endringen medfører store konsekvenser for 

gnr. 51/1. Mener det er saksbehandlingsfeil 

når Ringerike kommune ikke har involvert 

grunneierne underveis i planprosessen. 

Spesielt i forbindelse med endring fra LNF 

til LNA. 

 

Gnr. 51 bnr, 1 ligger innenfor det som i 

vedtatt plan er sone 2a, 2b og 3. Endringer i 

sonene har medført at eiendommen har fått 

en større del av eiendommen innenfor sone 

2a enn det som var tilfelle ved den tidligere 

behandlingen I tillegg er omgjøringen av 

ca. 500 daa av eiendommen omgjort fra 

LNF til LNA i 2. gangs behandlingen etter 

uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud; 

dette vil innebære en langt større restriksjon 

på eiendommen enn hva som var tilfelle 

tidligere. Det stilles da også spørsmål til 

hvorfor klausulere områder for å sikre 

sandfuruskog i en reguleringsplan med 

formål å sikre drikkevann? 

 

LNA vil i stor grad vanskeliggjøre drift av 

de aktuelle arealene på eiendommen. 

  

  

Utbygging er varslet om 

oppsettende virkning. Det 

settes ikke i verk noen tiltak 

innenfor planområdet før 

klagesaken er endelig avklart. 

 

1) Svares ut av rådmann. 

 

2) Vannverkseier er her 

avhengig av å kunne forholde 

seg til fagekspertisen på det 

aktuelle området hva gjelder 

klausuleringsbestemmelsenes 

utforming og rekkevidde.   

Kommunen har fulgt de råd 

som er gitt av Asplan Viak AS 

som må anses for å være blant 

de ledende i Norge hva gjelder 

hydrogeologisk kompetanse.   

 

. 

  

  

Rådmann viser innledningsvis til anmodning om 

oppsettende virkning.  

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre 

drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet, og kommunen ønsker å hjemle dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

anbefaler ikke å gi oppsettende virkning. Det skyldes at 

man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under 

den tid det tar å få klagen behandlet, da hovedformålet med 

planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike 

vannverk Kilemoen. 

 

1) Det gjøres fra Bergsund og Kihle gjeldende at det er 

begått saksbehandlingsfeil ved at de ikke har vært varslet 

ved oppstart, og at de heller ikke har vært involvert i 

endringen fra LNF-område til Naturformål LNA, til tross 

for at endringen medførte store konsekvenser for dem.   

 

I følge varsel om oppstart, datert 13.03.14 fremgår det at 

Marthe Kihle står på adresselisten, og brev skal være sendt 

per post. Det er svært uheldig om varsel ikke er mottatt.  

 

Det fremgår av pbl. § 12-10 at forslag til reguleringsplan 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre 

rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de blir 

direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om 

forslag til regulerings- plan med opplysning om hvor det er 

tilgjengelig.  Bergsund / Kihle ble underrettet om høring om 

offentlig ettersyn i brev sendt ut 30.01.18. Høring og 

offentlig ettersyn ble også kunngjort i lokalavisen 03.02.18. 

 

Fylkesmannen ble også varslet om høring og offentlig 
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Skogen på Kilemoen har gjennom 

generasjoner blitt drevet på en forsvarlig og 

fremtidsrettet måte etter gjeldende 

skogbruksplan. Ved å skulle forelegge 

planer om hogst for landbrukskontoret.  

 

Bergsund / Kihle undres over hvorfor 

områder for å sikre sandfuruskog er inntatt 

i en reguleringsplan med formål å sikre 

drikkevann. Ved å forelegge planer om 

hogst for landbrukskontoret, og behov for 

avklaring av om det skal gjennomføres 

kartlegging før evt. hogst vil det 

vanskeliggjøre og kanskje også 

umuliggjøre hogst i det aktuelle området; 

de ønsker å bemerke at Landbrukskontoret 

meddeler at de ikke har vært delaktig i 

reguleringen. Det utdypes at i kontakt med 

Landbrukskontoret opplyses det at de ikke 

kjenner til endringen fra LNF til LNA, 

Dirmin har heller ikke vært involvert i 

dette. 

Det er også innhentet uttalelse fra Viken 

skog. Der påpekes det at arealformålet vil 

medføre stor uforutsigbarhet både for 

dagens og fremtidige eiere Bergsund/Kihle 

ønsker å påpeke at eiendommen ikke ligger 

inne med naturtypen sandfuruskog i 

Naturbasen. Bergsund/Kihle kan heller 

ikke se at begrensningene som 

sandfuruskog innebærer er nødvendig for å 

sikre drikkevannet så lenge 

klausuleringssonene rundt vannverket 

opprettholdes. Å regulere området til LNA 

med begrunnelse å sikre 

sandfuruskogsbestanden faller ikke inn 

under formålet med reguleringsplanen for 

vannverket. 

 

Det er ikke formålet med detaljreguleringen 

å innføre restriksjoner som sikrer hensynet 

til sandfuruskog. 

 

2) Restriksjoner knyttet til uttak av grus. 

Endringer av reguleringsformål til LNA 

innebærer restriksjoner på uttak av grus. 

Tidligere var det aktuelle arealet avsatt til 

grusuttak.  

Sandforekomsten er registrert som 

sandforekomst av nasjonal kvalitet og 

interesse. Det har vært grustak på 

eiendommen siden 1966. Svelviksand AS 

driver grusuttak på eiendommen. 

 

Anmodning om å ta klagen til følge. Det 

anmodes om at klagen gis oppsettende 

virkning. 

ettersyn i brev datert 30.01.18. De sendte sin uttalelse til 

saken i brev, datert 19.03.18. Herav fremgår av overskriften 

Uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering for 

Ringerike vannverk på Kilemoen. Fylkemannen viser 

innledningsvis til brev av 30. januar 2018 som fra 

Ringerike kommune ble sendt med overskrift Høring og 

offentlig ettersyn – derav en misforståelse. Fylkesmannen 

ble orientert om dette per telefon. Ringerike kommune ble 

da orientert om Sandfuruskogens verdi og at denne skulle 

legges inn i Naturbasen.. 

Endring av formål fra LNF til LNA er gjort på bakgrunn av 

informasjon fra Fylkesmannen der det fremgår at det ligger 

en naturtype med A-verdi og C-verdi innenfor planområdet. 

Fylkesmannen varslet muntlig om mulig innsigelse dersom 

hensynet til sandfuruskog ikke ble tatt med i plan. 

Skogtypen ble lagt inn som Naturtype med A-verdi i mars 

2019.  

 

Prosessen omkring endring av formål fra LNF til LNA kom 

som følge av uttalelse fra Fylkesmannen. Det vises for øvrig 

til e-post fra fylkesmannen til Ringerike kommune 

13.03.19. Herav fremgår det bl.a. følgende:  

 

KU-forskriften etter plan- og bygningsloven § 4-2 har 

krav om innhenting av kunnskap og innleggelse av KU-

data i offentlige databaser. De aktuelle naturtypene har 

blitt avgrenset gjennom KU for utvidelse av sanduttak på 

Kilemoen og på Hensmoen.  

I faktaarket for hver naturtype i Naturbase er beskrivelse 

av feltarbeid, resultater og hvilke vurderinger kartlegger 

har lagt til grunn for verdisettingen. Kartleggingen er 

gjennomført etter godkjent metodikk (DN-håndbok 13), 

resultatet er kvalitetssikret av Fylkesmannen og vurdert til 

å være av god kvalitet.  

Etter miljøinformasjonsloven og offentleglova og de 

retningslinjer vi har for naturtypedata, skal 

Fylkesmannen da sende denne miljøinformasjonen videre 

for publisering i Naturbase. Denne prosessen kan ikke 

grunneier påvirke.  

Det er bestiller av kartlegginga som kan velge å 

informere grunneier om kartlegging og/eller resultater. 

Ellers henvises det til Naturbase og andre offentlige 

databaser, hvor oppdatert miljøinformasjon gjøres 

tilgjengelig for allmennheten.  

Jeg kjenner til at etter Norsk PEFC Skogstandard, så skal 

nye naturtyper med A-verdi undersøkes av biolog før evt. 

hogst. 

 

Planavdelingen har vært i kontakt med landbrukskontoret v/ 

Kornkveen i forbindelse med utarbeiding av bestemmelser 

og fylkesmannens uttalelse. Landbrukskontoret bekrefter at 

de har vært involvert og at det har vært samtaler om planen, 

spesielt det som går på skogbehandlingen. De er også 

orientert om fylkesmannens vurdering av naturtypen og 

kartleggingen av sandfuruskog. De er av den oppfatning at 

det kan gjennomføres hogst etter veiledning fra 

landbrukskontoret.  

 

Når kommunen som underinstans nå skal ta stilling til 

klagen har den anledning til å ta i betraktning og vurdere de 

klagegrunner som klagerne har kommet med og om disse 

bør få som virkning at reguleringsplanen endres i tråd med 

disse.  Dersom disse vurderes grundig vil det ofte være 

grunnlag for å kunne gjøre gjeldende at evt. tidligere feil 

knyttet til manglende varsling av enkelte grunneiere ikke 

har hatt betydning for vedtakets innhold, da klagegrunnene 

er vurdert uten at kommunen har funnet grunnlag for å 
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endre sitt opprinnelige vedtak.  Dette er selvsagt under 

forutsetning at kommunen har hatt og fortsatt har hjemmel 

til å treffe et vedtak av det innhold som har blitt truffet.  Det 

kan her påpekes at siden Fylkesmannen i sin høringsrunde 

hadde spilt inn at Sandfuruskogen burde inntas i planen, 

ville det være lite hensiktsmessig å ikke gjøre dette, og da 

risikere at det ble fremsatt en innsigelse mot planen fra 

Fylkesmannens side.   Selv om grunneierne hadde blitt 

varslet om dette på et tidligere tidspunkt er det i et tilfelle 

som dette lite trolig at resultatet av kommunens vedtak ville 

blitt annerledes, da fylkesmannens innspill naturlig nok 

tillegges betydelig vekt i en planprosess. Rådmann tar 

likevel kritikk for at grunneiere ikke ble informert på en 

bedre måte. 

 

2) Rådmann kan ikke se at område tidligere har vært avsatt 

til grusuttak i arealplaner. 

 

Det er gitt tillatelse til grusuttak i områderegulering 

0605_344 Kilemoen sanduttak. Det er riktig at sand- og 

grusforekomsten på eiendommen er av nasjonal verdi. 

Ressursen vil ikke bygges ned men derimot sikres.  

 

Rådmannen vil også vise til Mattilsynets høringsuttalelse til 

reguleringsplanen der det er fremhevet under pkt. 5 at en 

potensiell forurensning vil kunne ødelegge 

drikkevannskilden, og at de alvorlige konsekvensene tilsier 

at man heller bør velge å fjerne risikofaktorene, enn å prøve 

og redusere sannsynligheten for at uheldige hendelser skjer.   

 

 

Utsatt iverksettelse 

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:  
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«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.»   

 

Planens virkninger trer i kraft selv om det foreligger klage, med mindre det treffes vedtak om 

at klagen skal ha utsatt iverksettelse. Rettsvirkningene av reguleringsplanen vil avhenge av 

hvilken arealbruk og hvilke reguleringsbestemmelser som er gitt for det aktuelle området. Nye 

tiltak som nevnt i § 1-6 må også holde seg innenfor reguleringsbestemmelsene som er gitt for 

området. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid 

med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner jf. § 1–6. Dersom et nytt tiltak som nevnt 

i § 1-6 er i strid med reguleringsplanen, innebærer reguleringsplanen et forbud mot å sette i 

gang tiltaket. Slike nye tiltak vil typisk være oppføring av bygninger og anlegg. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for å gi utsatt iverksettelse jf. forvaltningslovens § 

42.  Det skyldes at man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under den tid det tar å 

få klagen behandlet, da hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for 

Ringerike vannverk Kilemoen. Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet og vedtak av plan hjemler denne etter plan- og bygningsloven.  

Rådmann fikk kunnskap om at det ikke var planlagt tiltak fra forslagsstiller før klagen er 

endelig behandlet. Rådmann så derfor ikke grunn til å fremme egen sak om utsatt iverksettelse 

på tidligere tidspunkt.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i 

befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt kapasitet 

og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.19 er planområdet avsatt til LNFR-formål, med 

hensynssone for nedslagsfelt for drikkevann (H110) og grunnvannsforsyning (H120). Deler av 

området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette er den delen av området som per i dag er 

berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye klausuleringssoner og bestemmelser for Ringerike 

vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I tillegg er to områder forslått avsatt til andre typer 

nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Disse områdene tilsvarer BVF1 og BVF3 

(vannforsyningsanlegg) i forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen. 

 

Vurdering av klageadgang 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. Klagere anses som parter i sak.  
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Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til 

vedkommende part, jf. forvaltningsloven § 29. Tre av de klagende parter anmodet om 

utsettelse av klagefrist. Ringerike kommune gav utsatt frist til partene i saken til 28.01.19. 

Mottatte klager ble sendt innenfor den angitte nye klagefristen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

- Formannskapet fattet 11.03.2014 sak 44/14 oppstart av 0605_354 Områderegulering 

for Ringerike vannverk. 

- Formannskapet fattet 23.01.2018 sak 1/18 å legge planen på høring og offentlig 

ettersyn, jf. pbl §§ 5-2 og 12-10. 

- Kommunestyre vedtok 30.11.18 områderegulering for Ringerike vannverk, sak 154/18. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunestyre er tidligere orientert om de øknomiske konsekvensene av å vedta planen, 

rådmann viser til denne orienteringen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Ringerike kommune sendte 29.01.19 ut brev til motpart i saken i henhold til forvaltningsloven 

§ 33 tredje avsnitt. Med frist 26.02.19.  

Mottatt svar fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 18.02.19 derav fremgår det at 

innføring av reguleringsbestemmelse § 4.2 etter DMF sin vurdering innebærer at det legges 

betydelig større begrensning for uttak av masser enn det som i utgangspunktet tillates. Det 

stilles spørsmål til kommunens vurdering av verdien av naturvernet sett i sammenheng med de 

nasjonale verdiene som ligger i grusressursen. DMF anbefaler at arealformålet settes til 

opprinnelig foreslått LNF-område og at bestemmelse § 4-2 tas ut. 

 

Ringerike kommune har i tillegg bedt om særskild vurdering av klageelementer sett i lys av 

utarbeiding av klausuleringsplan. Asplan viak, som fagkyndig konsulent, gav tilbakemelding til 

kommunen 26.04.19. Dette er med å danne grunnlag som svar på klager. 

 

Alternative løsninger 

Dersom hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner 

grunn til å ta klagene til følge, og saken legges frem for kommunestyret med forslag til endring 

av planvedtak må planvedtak utsettes og berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. Konsekvensene som må utredes videre avhenger av hvilke forhold i klagene som tas til 

følge.  

Ut fra vedlagt tabell vil det fremgå hvilke evt. konsekvenser dette vil kunne få for planen. 
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Klager: Påklagede forhold: Konsekvens: 

1. Svelviksand AS, datert 

22.01.19 

 

 

Bekymring for at området nord for deres 

reguleringsplan på gnr. 51/1 er endret fra formål LNF til 

LNA. 

Bekymret for at grusressursen gjøres utilgjengelig for 

evt. fremtidig utvinning. Det bemerkes at å endre formål 

fra LNF til LNA fraviker fra prinsippet for 

reguleringsplanens hensikt om å ivareta 

drikkevannssikkerhet ved å legge en tilleggsbegrensning 

på området. 

 

  

Det har nå fremkommet at det ligger en naturtype A-

lokalitet som vil legger begrensninger på bruken av 

området. Som det fremgår av Fylkesmannens uttalelse 

er dette tungtveiende hensyn som også sikres gjennom 

annet lovverk. Ringerike kommune vil ikke kunne 

overstyre miljøinformasjonsloven og offentleglova og 

de retningslinjer som finnes for naturtypedata. 

 

2. Hans Anton Støen, datert 

27.01.19 

 

 

Krav om at grunneier skal gjennomføre 

konsekvensutredning og detaljregulering for å kunne ta 

ut grus på eiendommen.  

 

Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag 

for soneinndeling i områdereguleringen.  

 

Om klagen tas til følge vil planvedtaket utsettes og 

berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. 

 

Det foreligger ROS-analyse 

 

3. Lisa og Bjarne Olsen 

Høyås, datert 28.01.19 

 

 

 

 

Forbud mot uttak av grus, forbud mot nydyrkning og 

beiting, forbud mot lagring/opplasting av tømmer, 

forbud mot ny bebyggelse. Anmoder om at klagen gis 

oppsettende virkning, jf. fvl. § 42. 

Om klagen tas til følge vil planvedtaket utsettes og 

berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. 

 

4. Jørgen Bergsund og 

Marthe Kihle, datert 

28.01.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manglende informasjon og dialog underveis i 

planprosessen fra Ringerike kommunes side, det stilles 

spørsmålstegn ved saksgangen. Gnr. 51, bnr. 1 

båndlegges ytterligere grunnet endret arealformål – 

Naturformål LNA. Restrisksjoner knyttet til 

sandfuruskog. Restriksjoner knyttet til uttak av grus. 

Anmoder om at klagen gis oppsettende virkning, jf. fvl. 

§ 42. 

Om klagen tas til følge vil planvedtaket utsettes og 

berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Overordnede planer 

Rådmannen vil innledningsvis oppsummere kort de overordnede planer som legger rammene 

for vedtatt plan 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk, Kilemoen. 

Kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.19 som sikrer nedslagsfelt for drikkevann (H110) og 

grunnvannsforsyning (H120). Planens formål er å sikre vannkilden men vil også åpne opp for 

råstoffutvinning i eksisterende uttaksområde og annen bebyggelse og anlegg.  

 

Av kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i 

befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt kapasitet 

og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen 
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Regionale og nasjonale myndigheter 

Det er viktig å merke seg at regionale myndigheter ikke har hatt innsigelse til denne planen.  

 

Rådmannen viser til DMF sin uttalelse der DMF anbefaler at arealformålet settes til opprinnelig 

foreslått LNF-område og at bestemmelse § 4-2 tas ut. Rådmann viser til svar fra Fylkesmannen 

i Buskerud på kommunens spørsmål omkring prosessen ved at område som nå har endret 

formål til LNA (naturformål) er definert som naturtype med A-verdi. Fylkesmannen skriver at 

«…KU-forskriften etter plan- og bygningsloven § 4-2 har krav om innhenting av kunnskap og 

innleggelse av KU-data i offentlige databaser. De aktuelle naturtypene har blitt avgrenset 

gjennom KU for utvidelse av sanduttak på Kilemoen og på Hensmoen.  

I faktaarket for hver naturtype i Naturbase er beskrivelse av feltarbeid, resultater og hvilke 

vurderinger kartlegger har lagt til grunn for verdisettingen. Kartleggingen er gjennomført 

etter godkjent metodikk (DN-håndbok 13), resultatet er kvalitetssikret av Fylkesmannen og 

vurdert til å være av god kvalitet.  

Etter miljøinformasjonsloven og offentleglova og de retningslinjer vi har for naturtypedata, 

skal Fylkesmannen da sende denne miljøinformasjonen videre for publisering i Naturbase. 

Denne prosessen kan ikke grunneier påvirke.  

Det er bestiller av kartlegginga som kan velge å informere grunneier om kartlegging og/eller 

resultater. Ellers henvises det til Naturbase og andre offentlige databaser, hvor oppdatert 

miljøinformasjon gjøres tilgjengelig for allmennheten.  

Jeg kjenner til at etter Norsk PEFC Skogstandard, så skal nye naturtyper med A-verdi 

undersøkes av biolog før evt. hogst.» 

 

Medvirkning 

Rådmannen viser til plan- og bygningslovens kapittel 5. Medvirkning i planlegging. Rådmannen 

er av den oppfatning at planprosessen har fulgt lovens krav og at det har vært lagt opp til 

medvirkning i flere av planprosessens faser, det vises bl.a. til følgende:  

- Informasjonsmøte før oppstart av planarbeid 31.01.2014 

- Varslingsbrev oppstart, datert 13.03.2014. Publisert Ringblad 15.03.14 

- Møte med grunneier gnr. 52/9 avholdt 02.04.14 

- Varslingsbrev – høring og offentlig ettersyn, datert 30.01.18. Publisert i Ringblad 

03.02.18 

- Melding om vedtatt plan og informasjon om klagerett for parter og andre med rettslig 

klageinteresse, datert 03.12.18 
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Utsatt iverksetting 

Det er bedt om utsatt iverksettelse av tiltak, jf. forvaltningslovens § 42. Rådmannen kan ikke 

se at det er grunnlag for å gi utsatt iverksettelse jf. forvaltningslovens § 42.  Det skyldes at man 

ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under den tid det tar å få klagen behandlet, da 

hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk 

Kilemoen. Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeidet og vedtak av 

plan hjemler denne etter plan- og bygningsloven.  

Rådmann fikk kunnskap om at det ikke var planlagt tiltak fra forslagsstiller før klagen er 

endelig behandlet. Rådmann så derfor ikke grunn til å fremme egen sak om utsatt iverksettelse 

på tidligere. 

 

Samlet vurdering 

Ved behandlingen i kommunestyre 30.11.18 sak 154/18 ble det fattet et planfaglig politisk valg 

der områderegulering av Ringerike vannverk Kilemoen ble vedtatt. Ut fra overstående mener 

rådmannen at behandlingen av denne plansaken har vært forsvarlig og anbefaler at denne 

avgjørelsen blir stående etter klagebehandlingen. 

 

Enkelthetene i klagene er gjennomgått i avsnittet «Rådmannens tolkning av klagene samt 

tiltakshavers og rådmannens kommentarer».  

Rådmannen opprettholder sine vurderinger slik de framgår av saksframlegget, datert 24.09.18. 

Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge.  

 

 

Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Hans Anton Støen 

Bjarne og Lisa Olsen Høyås 

Jørgen Bergsund og Marthe Kihle 

Svelviksand AS 

Ringrike kommune v/ avd. utbygging 

Advokatfirmaet Bentzen AS 
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Vedlegg 

Rådmannens vurdering av Hans Anton Støen sin klage 

Oversiktskart 

Saksframlegg 2. gangs behandling 

Saksprotokoll vedtak sak 154/18 

Uttalselse fra Direktoratet for mineralforvaltning 

Vurdering av klage, Asplan viak 

Faktaark fra Naturbasen A-verdi 

Faktaark fra Naturbasen C-verdi 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksframlegg: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 16/5443-71   Arkiv: PLN 428  

 

428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

86/19 Formannskapet 18.06.2019 

99/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Til orientering: 

Det foreligger en innsigelse fra Statens vegvesen til denne planen. Rådmann har forstått det 

slik, etter telefonsamtale 29.05.19, at denne innsigelsen trekkes grunnet tiltak som er 

innlemmet i planen. En skriftlig bekreftelse fra Statens vegvesen om at innsigelsen trekkes 

skal foreligge før saken behandles i kommunestyret.  

 

Planforslaget legger til rette for fortetning i et sentralt område i Haugsbygd, samt forbedring av 

infrastruktur og tilrettelegging for trygg skolevei. Det er tilrettelagt for å etablere gang- og 

sykkelvei langs fv. 163 får å sikre mye trafikanter. Strekningen er en del av 

hovedsykkelvegnettet i kommuneplan for gående og syklende. 

 

Planforslaget var på høring 10.04.19 – 29.05.19. Det kom inn 12 uttalelser til planforslaget. 

Det fremkom 1 innsigelse fra Statens vegvesen. Som følge av høring og offentlig ettersyn er 

det gjort mindre endringer i plankartet og bestemmelsene.  De viktigste endringene er: 
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 I kartet er kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur lagt inn som nytt 

arealformål. 

 I reguleringsbestemmelsene er §§ 1.2 (før brukstillatelse, punkt 6), 2.4 (kulturminner) 

2.9 (massehåndtering) og 6 (hensynssoner) revidert. Videre er §§ 1.2 (punkt 5) og 4.5 

(kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur) nye. 

 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

Bakgrunn  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse 

i form av 2 tomannsboliger og 2 firemannsboliger. Planområdet består i dag av et avgrenset 

jorde med dyrket mark, omkranset av boliger og vei. Planområdet vil være en naturlig utvidelse 

av et etablert boligområde. Store deler av planområdet er avsatt som boligområde i 

kommuneplan. Nordre del av planområdet strekker seg langs adkomstvei, ut i veikryss på fv. 

163 og videre langs fv. 163 til Borgergata. I tilknytning til vei og veikryss går en begrenset del 

av planområdet inn i det som er avsatt som LNF område i kommuneplan.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen vedtok 03.04.2017 (Bh. Nr. 26/17) å 

anbefale oppstart av planarbeidet for detaljregulering 428 Nedre Klekkenhagen. 

Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 25.04.2017 (Bh. Nr. 16/17). 

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

11.03.19 (bh. Nr. 20/19), hvor det ble vedtatt å sende planforslaget på høring og 

offentlig ettersyn. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen sin innstilling ble 

vedtatt mot 3 stemmer i Strategi og plan 20.03.2019 (Bh. nr. 10/19).   

 Vedtak i Strategi og plan:  

1. Forslag til detaljregulering for Nedre Klekkenhagen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Før 2. gangsbehandling skal det utarbeides en støyrapport, og eventuelle krav om tiltak 

som kreves for å oppfylle gjeldende støykrav skal innarbeides i planen.  

 

Det ble 25.04.2019 utarbeidet en støyrapport, se vedlegg 10. Rapporten konkluderer med at 

det er tilfredsstillende støynivå på tilstrekkelig uteoppholdsareal og mot fasade. Det er derfor 

ikke satt av ekstra arealer til støyskjerming i reguleringsplanen. Støyretningslinje T-1442/2016 

er gjort gjeldene for planen, jf. fellesbestemmelse § 2.3. Videre er det satt krav om 

miljøoppfølgingsplan som skal redegjøre for hvordan støy og støv plager kan forebygges i 

anleggsperioden, jf. rekkefølgebestemmelse § 1.1 punkt 7.  
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Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger 

Forslagstiller   Boligparner AS på vegne av Sandvold boliger AS 

Fagkyndig   Mjøsplan v/Line Irene Danielsen 

Eieropplysninger            1. Gnr/bnr: 102/101 og del av 102/55 – Utbyggingsområdet  

2. Del av Gnr/bnr: 102/2, 102/47, 102/55 og 2163/1 – Arealer til 

vei og gang-/sykkelveg 

Arealstørrelse             9,2 dekar  

Arealformål             Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 

Lekeplass (BLK) 

Renovasjonsanlegg (BRE) 

Kjøreveg (SKV) 

Gang- og sykkelveg (SGS) 

Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

Parkeringsplass (SPA) 

kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur (SKF) 

Grønnstruktur (G) 

Overordnet plan            Kommuneplanens arealdel 2019- 2030 

Gjeldene reguleringsplaner  Området er uregulert, planområdet grenser delvis til 

reguleringsplan «390 Klekkenhagen boligområde», vedtatt 

26.5.2016. 

Plantype              Privat detaljregulering  

Planforslaget  Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. 

gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringene etter 1.gangsbehandling i plankartet:  

 Det er regulert inn frisiktsone på 3x20m i krysset mellom fv. 163 og Nedre Klekkenvei. 

Stigningstallet er redusert til å være maksimalt 3% de siste 12 m på Nedre Klekkenvei 

inn mot fv. 163. 

 Frisiktsonen i krysset mellom Borgergata og fv. 163 er regulert inn med minimum 

8x20m.   
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 Regulert inn kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur (o_SKF1-3) 

langs fv. 163. Dette for å ivareta sikkerheten til myke trafikanter i strekninger med 

begrensede muligheter mot naboeiendommene. o_SKF1-3 skal bidra til noe fleksibilitet 

i valg av løsning for gangforbindelse og sideareal på disse strekningene. Løsningene 

skal godkjennes av Statens vegvesen. o_SKF1-3 er knyttet opp til bestemmelse § 4.5.  

 

De viktigste endringene etter 1. gangsbehandling i planbestemmelsene:  

 § 1.2 (Før brukstillatelse) punkt 6, ferdigattest er blitt erstattet med brukstillatelse.  

 § 1.2 (Før brukstillatelse) punkt 5, hindre gjennomkjøring benevnt SKV10 i plankartet: 

«Før brukstillatelse kan gis, skal det skiltes med gjennomkjøringsforbud ved 

avkjøringen benevnt SKV10 i plankartet. Dette skal hindre gjennomkjøringstrafikk 

langs del av Nedre Klekken vei mot Borgergata. Skilting skal skje i samarbeid med 

ansvarlig veimyndighet». 

 § 2.4 (Kulturminner) er presisert etter innspill fra Buskerud fylkeskommune: «Før 

iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av 

de berørte automatiskfredete kulturminnelokalitetene, id 236333 (kokegroper) og 

236336 (fossilt dyrkingslag), som er markert som bestemmelsesområde #2 og #1 i 

plankartet. 

Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 

gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes..  

Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme andre automatisk fredete 

kulturminner enn de som er nevnt over, gjelder varslingsplikten jf. kulturminnelovens 

§ 8, 2. ledd. 

 For å sikre at matjorda blir gjenbrukt i form av nydyrkning er følgende bestemmelse 

inkludert, er § 2.9 (Massehåndtering) pressisert: «Det skal ved utbygging sørges for 

at eventuell matjord utnyttes på beste måte. Det skal ved byggesøknaden følge en 

konkret beskrivelse for hvordan overskudd av matjordlaget, som må fjernes som følge 

av tiltak, skal bevares og tilbakeføres til dyrka mark. Det må beskrives hvordan 

matjordlaget skal fjernes, hvor matjorda skal gjenbrukes og hvordan». 

 § 6 Hensynssone (frisikt, H140), frisikt mellom GSV2 og Borgergata er inkludert: 

«Frisikt mellom GSV2 og Borgergata skal være 8x20m».  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 
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Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 10.04.19 – 29.05.19. I samme periode ble 

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

uttalelse. Det kom inn totalt 12 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For nærmere 

informasjon om innsigelsen, se brev til Statens vegvesen (vedlegg 7) og oppsummering av og 

kommentarer til høringsuttalelsene (vedlegg 5). Etter dialog pr. telefon med Statens vegvesen 

29.05.19 har det blitt forstått at innsigelsen trekkes. Kort oppsummert har planforslaget blitt 

justert med følgende: 

 Frisiktlinjer i krysset fv. 163/Nedre Klekken vei og fv. 163/ Borgergata.  

 Stigningen de 12 siste meterne inn mot krysset fv. 163 og Nedre Klekkenvei er redusert 

til å maksimalt være 3 %. 

 De siste 50 meterne av gang- og sykkelstien (SKF1-3) mot Borgergata har fått 

arealformålet «kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur». SKF1 har 

en bredde fra 4 m til 3,2 m på det smaleste. 

 

Med bakgrunn i Statens vegvesen sin innsigelse, har planavgrensningen blitt justert for å 

inkludere krysset mellom fv. 163 og Borgergata. Planavgrensningen er fremdeles innenfor 

varslingsgrensen som ble satt ved oppstart og varsel om utvidet planområde, se svart stiplet 

linje bilde 1.  
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Bilde 1: Bildet viser plangrensen som ble varslet ved oppstart av planarbeid markert med grønt. Den svarte 

plangrensen er den utvidete plangrensen som ble sendt på begrenset varsling. Den røde plangrensen er den 

som brukes i dette planforslaget og foreslås å legges ut på høring. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslått utbygging i planområdet vil bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud med 

variasjon i boligtype, størrelse, beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje på et fortetningsareal i 

et av de sju prioriterte lokalsamfunna i kommunen. Dette er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål. Deler av det som er avsatt til trafikkareal i planen ligger i LNF område. 

Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, pga. at avgrensningen strekker seg 

inn i LNF område (1.5 dekar).  

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 er anvendt i planmaterialet. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert og 

det er funnet at det ikke er registrert naturtyper eller arter som er verdt å ivareta i området. 
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Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 3 dekar og dyrkbart areal på ca. 

1,5 dekar.  

 

De ca. 3 dekar med dyrket mark er omdisponert til boligformål gjennom kommuneplanen. De 

ca. 1,5 dekar med dyrkbar mark består av areal inntil vei og er nødvendig å omdisponere for å 

kunne anlegge tilfredsstillende infrastruktur for myke trafikanter og for en bedring av standard 

på bilvei i forbindelse med økt trafikk knytta til foreslått utbygging. For å få denne planen, og 

«390 Klekkenhagen boligområde», realisert må det tilrettelegges for en god og sikker skolevei 

som krever det en omdisponering av dykbar jord.  

 

Det omdisponerte arealet vil ikke kunne tilbakeføres og brukes til ny jordbruksproduksjon så 

lenge arealet benyttes som gang- og sykkelvei.  

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av uttalelser til høring og offentlig ettersyn fremgår fra vedlegg 5.  

 

Flere av uttalelsene omhandler veirett. Veirett er et privatrettslig forhold, og vil ikke bli avklart 

i reguleringsplanen. Dette løses via eget regelverk som ivaretas i byggesøknaden. Ettersom 

veg/adkomst må være på plass for å brukstillatelse er det ikke nødvendig for planprosessen at 

dette er på plass nå. Forholdet vil derfor ikke være relevant ved sluttbehandling av planen. 

 

Det har også vært bekymring for økt gjennomkjøring på veistrekningen mellom nedre del av 

Nedre Klekkenvei og Borgergata. Dette er ivaretatt med rekkefølgebestemmelse § 1.2, punkt 

5, som stiller krav om skilting med gjennomkjøring forbudt ved avkjøringen benevnt SKV10 i 

plankartet.   
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Infrastruktur 

Trygg skolevei og sikkerhet for myke trafikanter blir ivaretatt i planforslaget med en gang- og 

sykkelvei langs fylkesvei 163 fra Nedre Klekkenvei til Borgergata som skilles fra fylkesveien 

med grøft. De siste 50 meterne til Borgergata har fått arealformål «kombinert 

samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur» (SKF). Ettersom det ikke er plass til å 

anlegge grøft skal sikkerheten ivaretas med et fysisk skille (rekkverk).  

 

Rådmannen vil vektlegge at foreslått tiltak er en vesentlig forbedring fra dagens situasjon. I 

utgangspunktet er trase for gang- og sykkelveg forbi eiendom 102/130 (siste 50 m mot 

Borgergata) regulert som en midlertidig fleksibel løsning. Det er tidligere avklart viktigheten av 

at planen vedtas slik at det gir mulighet for bygging av gang og sykkelvei til skolestart. Denne 

strekningen vil ved et senere tidspunkt inngå i planleggingen som en helhet i gang og 

sykkelveinettet mellom Haugsbygd og Hønefoss. Ringerike har i forbindelse med handlingsplan 

hatt denne strekningen som en av de prioriterte gang og sykkelveiene. Da vil man kunne 

optimalisere løsningen. 

 

 

 

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til 

utviklingsplanene i planområdet.  

 

Planforslaget legger til rette for varierte boliger i Haugsbygd, som er et av seks prioriterte 

lokalsamfunn som kommunen ønsker utvikling i, samt forbedring av infrastruktur og 

tilrettelegging for trygg skolevei.  

 

Rådmannen mener at planforslaget legger opp til riktig bruk av arealene innenfor planområdet. 

Størrelse og volum på bebyggelsen i planforslaget anses ikke å ha negativ påvirkning på 

eksisterende bebyggelse, og vil heller ikke påvirke den landlige karakteren i området i særlig 

grad. Selv om boligbyggene bygges som flermannsboliger har de en utforming og materialbruk 

som harmonerer godt med omkringliggende bebyggelse. 
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Bilde 2: Illustrasjon viser tenkt bebyggelse, hentet fra planbeskrivelsen s. 19. 

 

Rådmannen mener at en omdisponering av LNF areal ikke bør være et hinder for å kunne legge 

til rette for boligutbygging i området, da omdisponeringen foreslås som følge av utbedring av 

veikryss og adkomstvei, samt etablering av fortau/gang- og sykkelvei. Dette vil føre til en 

forbedring av infrastruktur for flere beboere i området og ha virkning også for plan «390 

Klekken boligområde» mtp. rekkefølgebestemmelser som ennå ikke er oppfylt i den planen, og 

en etablering av trygg skolevei ses som en viktig faktor som kan veie opp for tap av noe LNF-

areal. 

 

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

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

b. Buskerud fylkeskommune 

c. Direktoratet for mineralforvaltning 

d. Statens Vegvesen 

e. Ringerike kommune – Byggesak 

f. Miljøretta helsevern – Kommuneoverlegen 

g. NVE 

h. DSB 

i. Aage Skov Clousen 

j. Eivind Stillingen 

k. Eli Strande 

l. Brakar v/Johan Sigander 

7. Brev til Statens vegvesen – Forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse 

8. Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget 

9. Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget 

10. Støyrapport  

11. Lengdeprofil - SKV2 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

Fagansvar samferdsel: Ole Einar Gulbrandsen 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 16/6266-61   Arkiv: PLN 426  

 

426 Detaljregulering Midtmoen Sokna - 2 gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019 

87/19 Formannskapet 18.06.2019 

100/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963, som overlappes 

av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med denne private detaljreguleringen er å tilrettelegge for nye boliger på Sokna, ett 

av Ringerike kommunes prioriterte utviklingsområder. Videre legges det opp til økt 

trafikksikkerhet i området gjennom rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeiding av 

trafikksikkerhetstiltak på veien Midtmoen.  

 

Det planlegges for konsentrert boligbebyggelse i to etasjer, bestående av 16 nye boenheter med 

tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass og renovasjon. Planforslaget 

er i tråd med kommuneplanen, der området er avsatt til bolig. 

 

Trafikksikkerhetstiltak hadde spesielt fokus i høringsperioden. Flere av de innkomne 

høringsuttalelsene omhandlet dette. Statens vegvesen og Teknisk drifts uttalelser, samt flere 

andre uttalelser, var negative til å anlegge i fortau i deler av veibanen og å etablere 

enveiskjøring-system. Eksisterende veibredde er ikke stor nok til å etablere et funksjonelt 

fortau. Rådmannen opprettholder derfor sin anbefalte løsning med fartshumper på Midtmoen, 

slik planforslaget forelå ved 1. gangsbehandling.  



  Sak 100/19 

 

 Side 147 av 217   

 

 

Den eneste endringen i planforslaget etter 1. gangsbehandling er at planbestemmelsene er 

justert for å imøtekomme uttalelsen fra Teknisk drift vedrørende renovasjonsanlegg. 

Overbygget areal for mellomlagring av avfall tillates innen felt for garasjer/carporter istedenfor 

innen felt for renovasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig areal for snø-opplag langs kommunal 

vei.  

 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Utbyggingen 

vil også ivareta trafikksikkerhet ved at det etableres fartsreduserende tiltak langs veien 

Midtmoen. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å 

styrke utviklingen av et av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker 

som fokusområder for vekst. Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger på Sokna, ett av Ringerike kommunes 

prioriterte utviklingsområder. Videre legger planforslaget opp til økt trafikksikkerhet i området 

gjennom rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeiding av trafikksikkerhetstiltak på veien 

Midtmoen. Nordbohus Modum AS er forslagstiller til planforslaget. 

 

Området som ønskes utviklet er eiendom gnr. 148 bnr. 58 ved Midtmoen. Eiendommen er i 

dag ubebygget og har en størrelse på ca. 4100 m². Den ligger i et etablert boligområde. 

Planforslaget legger opp til konsentrert boligbebyggelse i to etasjer. Det er tenkt 16 nye 

boenheter med tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass og renovasjon. 

Det er gangavstand til Sokna sentrum med publikumsfunksjoner som legekontor, forretninger, 

kaféer og bussholdeplass. Det er også kort vei til barnehage, skole og SFO. Skolen er nylig 

rehabilitert og har god kapasitet. 

  

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963 (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeplass og 

veiareal. Foreliggende planforslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om økt 

fortetting av sentrumsnære områder. Området er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak, inklusiv oppfølging  

 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 04.02.2019, sak 17/19. 

 

 HMA vedtok følgende tilleggspunkt i møtet:  

«HMA anmoder Nordbohus Modum A/S om å gå i dialog med Ringerike kommune om 

endret kjøremønster i området, med tanke på enveiskjøring og del av vei brukt til 

fortau». 
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 Anmodningen fra HMA vedrørende endret kjøremønster fikk spesielt fokus ved høring 

og offentlig ettersyn. 

 

  I sin høringsuttalelse fraråder Statens vegvesen en slik løsning. Teknisk drift i 

kommunen informerer om at det ikke er veibredde nok til etablering av fortau i 

veibanen.  

 På bakgrunn av Statens vegvesen og Teknisk drifts negative uttalelser til endret 

kjøremønster, har man ikke gått videre med nærmere utredning av en slik løsning. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 20. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

Det er ikke gjort mange endringer i planforslaget etter 1. gangsbehandling. Den viktigste 

endringen er at planbestemmelsene er justert for å imøtekomme uttalelsen fra Teknisk drift 

vedrørende renovasjonsanlegg. Overbygget areal for mellomlagring av avfall tillates innen felt 

for garasjer/carporter istedenfor innen felt for renovasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig areal 

for snø-opplag langs kommunal vei.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 07.02. – 25.03.2019. I samme periode ble 

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

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

referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 
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Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963 (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeplass og 

veiareal. Den eldre reguleringsplanen har imidlertid mangelfulle og upresise planbestemmelser, 

og det kreves ny detaljregulering for den tiltenkte arealbruken. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunens visjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Vekst og utvikling av by og lokalsamfunn skal være balansert og livskraftig. Kommunen skal 

være attraktiv å bo i, spesielt for unge og barnefamilier, og det skal fokuseres på helse og 

aktivitet for alle. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. 

 

Planforslaget er i tråd med føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Sokna er ett av 

lokalsamfunnene hvor man ser for seg befolkningsvekst utenfor Hønefoss. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til bolig. Planforslaget er i 

hovedtrekk i tråd med overordnet plan. 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

I denne saken har forslagstiller fremskaffet et kunnskapsgrunnlag som tilsier at naturmangfold 

ikke vil bli vesentlig berørt av tiltakene planforslaget legger opp til. Det henvises for øvrig til 

planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse vedrørende påvirkning av naturmangfold. 
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Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Det innebærer at forslagsstiller blir fakturert et 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Ringerike kommune har ikke bekostet 

utredninger og lignende i planarbeidet. 

 

Planen utløser trolig ingen større økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Den vil 

likevel kunne gi noe økonomiske konsekvenser i form av driftsutgifter til infrastruktur og 

muligens i form av sosiale tjenester. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte høringsuttalelser fremgår av vedlegg 5. Omfanget av uttalelser er 

beskjedent. De fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Det er ikke foretatt større endringer av planforslaget etter høring og offentlig ettersyn.  

Planforslaget var godt bearbeidet da det ble sendt på høring, så det er bare foretatt mindre 

justeringer for å imøtekomme høringsuttalelser.  

Vedrørende HMAs anmodning om å se på endret kjøremønster i området, vurderer 

Rådmannen dette som uaktuelt på bakgrunn av Statens vegvesen og Teknisk drifts negative 

uttalelser til dette. Det er derfor ikke foretatt nærmere utredning av en slik løsning. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Her vil det 

være gangavstand til mange av de daglige gjøremålene. Skolen er nylig blitt rehabilitert, og 

kapasiteten er god. De nye boligene vil være bygget etter dagens tekniske krav og forskrifter, 

med et langt lavere energibehov og forbruk enn eldre bebyggelse i området. Videre legges det 

opp til like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle, gjennom fokus på universell utforming 

ved valg av ulike løsninger i planområdet. Utbyggingen vil også ivareta trafikksikkerhet ved at 

det etableres fartsreduserende tiltak langs veien Midtmoen.  

 

Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å styrke 

utviklingen av et av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker som 

fokusområder for vekst. 
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Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, jf. nærmere redegjørelse for ulike 

utredningstemaer i saksfremlegget til 1. gangsbehandling, vedlegg 20. Med bakgrunn i 

redegjørelsen over anbefaler Rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1.  Oversiktskart med planavgrensning, samt gjeldende plan 

2.  Forslag til plankart 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser 

4.  Planbeskrivelse 

5.  Vurdering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6.  Høringsuttalelse, Fylkesmannen Oslo og Viken, 20.03.2019 

7.  Høringsuttalelse, Buskerud fylkeskommune, 23.03.2019 

8.  Forhåndsuttalelse, Statens vegvesen, 22.08.2018 

9.  Høringsuttalelse, Statens vegvesen, 08.03.2019 

10. Høringsuttalelse, Ringerike-Kraft, 18.02.2019 

11. Høringsuttalelse 1, Teknisk forvaltning, 25.03.2019 

12. Forespørsel til Teknisk forvaltning 

13. Høringsuttalelse 2. Teknisk forvaltning, 26.03.2019 

14. Høringsuttalelse, Aud Ragnhild Eriksen, 18.02.2019 

15. Høringsuttalelse, Arne Frøhaug, 18.02.2019 

16. Høringsuttalelse, Øyvind Hagen, 24.03.2019 

17. Trafikknotat17B Fartsreduserende tiltak, Midtmoen 

18. Trafikknotat 17C Illustrasjonsplan, fartsreduserende tiltak 
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19. Dokumentasjon, naboer 

20. Saksframlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

21. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

22. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

23. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

 

  

 Ringerike kommune, 20.05.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

Assisterende rådmann:   Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan:    Knut Kjennerud 

Fagansvarlig areal- og byplan:  Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:    Ingrid Liseth 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/736-47   Arkiv: PLN 430  

 

430 Detaljregulering for Krokeneveien 23 og 40A - Sluttbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/19 Formannskapet 18.06.2019 

101/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40A vedtas.  

 

2. De deler av gjeldene reguleringsplaner som overlappes av ny plan oppheves:  

- 0605_65-06 Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996 

- 0605_198 Kroken- Busterud, vedtatt 25.04.1990 

 

 
  

Sammendrag 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for blokkbebyggelse i eksisterende boligområde, 

med tilliggende infrastruktur, oppgradert fortau/gangvei m.m. 

 

Den nye bygningsmassen fordeler seg på to blokker:  

- Krokenveien 23, med 25 leiligheter i varierende størrelser fordelt på fem etasjer.  

- Krokenveien 40A tilrettelegges det for ca. 40 leiligheter i varierende størrelser fordelt 

på fire etasjer.  

Det tilrettelegges for felles uteopphold og lekearealer i tilknytning til blokkene.  

 

I høring og offentlig ettersyn ble det mottatt ni innspill. Magne av innspillene går på forhold 

som allerede er ivaretatt i planforslaget.  Planen er kun revidert med mindre endringer i 

bestemmelser. Endringene anses å være mindre vesentlige, og Rådmannen vurderer derfor 

at det ikke er behov for ny høring. 

 

Rådmannen anbefaler at detaljreguleringsplanen vedtas slik den foreligger til 

sluttbehandling.  



  Sak 101/19 

 

 Side 154 av 217   

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligfortetting i eksisterende sentrumsnært 

boligområde. I tråd med kommuneplanens overordnede føringer skal det planlegges for at 

70 % av befolkningsveksten skal skje i Hønefoss-området.  

 

Nærhet til kollektivtilbud, dagligvareforretninger og servicetilbud, skole, barnehage, fritids- 

og aktivitetstilbud skal kunne redusere transporttilbudet og gjøre Ringerike til et forbilde 

innen energieffektivisering og reduksjon av utslipp. Dette i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel for 2015-2030.  
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Beskrivelse av saken (planforslaget) 

Planen legger opp til oppføring av to boligblokker (Krokenveien 23 og 40A), og konsentrert 

småhusbebyggelse på tilstøtende bebygde eiendommer.  

 

BBB1 – Krokenveien 23 

I Krokenveien 23 skal det oppføres et femetasjes leilighetsbygg med parkering i kjeller, og 

flatt tak. Det tilrettelegges for 25 leiligheter med varierende størrelse. Maks bruksareal for 

bygget er satt til 3880 m2, og maks høyde er satt til kote 116.0 moh; tilsvarende en max 

høyde på ca. 18 meter. 

 

BBB2 Krokenveien 40A 

I Krokenveien 40a skal det oppføres en blokk på fire etasjer med parkering i kjeller, og flatt 

tak. Det tilrettelegges for opptil 40 leiligheter med varierende størrelse. Maks bruksareal for 

bygget er satt til 5760 m2 og maks høyde er satt til kote + 108.0 moh; tilsvarende en max 

høyde på ca. 15 meter. 

 

 

 

Illustrasjoner, t.v. Krokenveien 23, t.h. Krokenveien 40A (SG arkitekter/COWI AS) 
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Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller     Krokenveien 23 AS v/Per Erik Brørby  

 

Fagkyndig     COWI AS v/Heidi Bergom  

       

Eieropplysninger    Krokenveien 23 AS    

     Elin og Andre Kristiansen 

     Christel H. Andres og Kjetil Huseth 

     Anne May Danielsen 

     Pshko A Abdalwahid 

     Atle Berg 

     Ahmad Nemer og Fidaa Khalayli 

     Rakel Tangen 

     Ullerål Sokn 

     Ringerike kommune 

 

Areal planområdet     14 479 m2 

 

Arealformål     Boligbebyggelse - Blokkbebyggelse  

     Boligbebyggelse - Konsentrert småhusbebyggelse 

     Kjøreveg, fortau, gangveg og annen veggrunn  

     Friområde  

 

Boligtyper og boenheter  Leiligheter ca. 65 fordelt på to blokker BBB1-2 

      Konsentrert småhusbebyggelse   

 

Parkering, bil    To plasser pr. boenhet for småhusbebyggelse  

     En plass pr. boenhet i blokk    

  

Parkering, sykkel   To plasser pr. boenhet for småhusbebyggelse  

     1-2* plasser pr. boenhet i blokk (*>/< 60 m2) 

 

Uteopphold og lekeplass   Krokenveien 23, 60+380 m2 til lek/uteopphold 

     Krokenveien 40A, 547 m2 til lek/uteopphold 

     I tillegg til private balkonger  

     Det tilrettelegges for offentlig akebakke bak BBB1  

 

Overordnet plan    Kommuneplan for Ringerike 2007-2019 

 

Plantype     Detaljregulering  
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Planforslag     Planforslaget som foreligger til behandling er  

     merket sluttbehandling, og består av:  

- Plankart i målestokk 1:1000 

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

 

Viser for øvrig til redegjørelse i saksfremlegg for førstegangsbehandling (vedlagt) bh.nr 

22/19, 11.03.2019. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

06.11.2017 Politisk oppstart HMA 

10.11.2017 Oppstartshøring, frist 4 uker.  

11.03.2019 Førstegangsbehandling HMA  

20.03.2019 Førstegangsbehandling Formannskapet – Strategi og plan  

29.03.2019 Varsel – høring og offentlig ettersyn, frist 13.05.2019 

 

Innkomne uttalelser/merknader  

Planforslaget ble sendt på høring og offentlig ettersyn 09.03.2019, med frist 13.03.2019. 

Det er innkommet ni innspill til planen. Det er laget sammendrag av innspill i vedlagt 

merknadsdokument, der innspillene/merknadene er kommentert av forslagstiller og 

Rådmannen.  

 

Endringer gjort i dokumentasjon som følge av innspill/merknader er belyst under neste 

avsnitt: «Endringer etter førstegangsbehandling».  

 

Rådmannen vil gjøre oppmerksom å at innspill vedrørende adkomstveg og parkering er 

privatrettslig og kan derfor ikke anses som relevant for plansaken. Forslagstiller har opplyst 

at partene er i prosess for å finne avtale.  

 

Endringer etter førstegangsbehandling (høring og offentlig ettersyn)  

Det er lagt inn ny rekkefølgebestemmelse om at det skal etableres fotgjengerovergang i 

hensiktsmessig nærhet til felt o_SGG1 (gangveg) for sikker kryssing for skolebarn og andre 

mjuke trafikanter. Dette for å imøtekomme planfaglige råd fra Statens vegvesen og 

Fylkesmannen.  

 

Som svar på uttalelse fra Fylkesmannen legges det inn 50 m2 uteareal til eiendommene 

innefor felt BKS, i tillegg til krav til sykkelparkering. Eiendommene er bebygget i dag, og det 

forventes ikke endra bruk. Kravet legges inn for å ivareta uteopphold om grunneiere skulle 

ønske å utvikle eiendommene sine på sikt.  

 

Det er innarbeidet krav til miljøoppfølgings- og riggplan etter innspill fra 

Kommuneoverlegen, og utslippsavdelingen i Ringerike kommune. En riggplan vil ivareta et 
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trygt anleggsområde, og hensynta myke trafikantgrupper i anleggsperioden. 

Miljøoppfølgingsplanen ivaretar riktig behanlding av avfall og overskuddsmasser etc. 

 

Endringer anses som så små at de kun har konsekvenser for planforslaget internt, 

Rådmannen ser derfor ikke behov for ny høring og offentlig ettersyn.  

 

Juridiske forhold  

Planen legges frem for Kommunestyret til vedtak, i henhold til pbl. § 12-12.  

Saken behandles først i Formannskapet, istedenfor HMA på bakgrunn av 

sommerferieavvikling.  

 

Naturmangfold 

Planen vurderes å ikke være i strid med Naturmangfoldloven, og fører ikke til noen større 

konsekvenser for naturmangfoldet i området. 

 

Økonomiske forhold 

Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester.  

 

Rådmannens vurdering 

På bakgrunn av innspill fra Fylkesmannen og Kommuneoverlegen er det lagt inn krav til 

uteopphold til alle formål. Planforslaget er laget på grunnlag om at bebyggelse i BSK skal 

forbli uendret, dog må kommunen sørge for at krav om eiendommenes uteopphold og 

sykkelparkering er ivaretatt i planen, da ny regulering åpner opp for at eiendommene kan 

bebygges med rekke- eller kjedehus. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at kravene ikke 

slår inn, før grunneiere eventuelt ønsker å utvikle eiendommene sine.   

 

Rådmannen vil påpeke at planforslaget og fremtidig blokkbebyggelse har lite krav til 

uteoppholdsarealer. Et slik type boligprosjekt beliggende i randsonen til byen, bør ha 

høyere tilgang til uteopphold for de som skal bo der. Lite arealer til uteopphold kan til en 

viss grad forsvares med at nye blokker ligger i umiddelbar nærheten til et grøntareal, samt i 

kort avstand til barnehage med større lekeareal. Således er planen påbegynt før Ringerike 

kommunes nye kommuneplan (arealdel) 2019-2030 med skjerpede krav til 

uteoppholdsareal ble vedtatt.  

 

For å imøtekomme dagens krav til uteopphold anbefaller Rådmannen at utbygger i videre 

prosjektering frem mot rammetilaltelse tilrettelegger for takterrasser for å gi beboerne 

tilgang på gode uteoppholdsarealer med fine utsikts og solforhold.  

 

Rådmannen anser øvrige forhold som belyst i førstegangsbehandling, og henviser til 

vurdering som er foretatt der. Nye endringer til sluttbehandling er kommentert i 

merknadsbehandlingen. 
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Samlet vurdering og konklusjon 

Forslagstiller har etter oppstart og høring/offentlig ettersyn strukket seg langt for å 

imøtekomme innspill og merknader. Dette har resultert i en godt innarbeidet reguleringsplan 

i tråd med overordnede føringer for Ringerike kommune.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at 430 Detaljreguleringsplan  

for Krokenveien 23 og 40A vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Plankart – Sluttbehandling   

2. Planbestemmelser – Sluttbehandling  

3. Planbeskrivelse – Sluttbehandling  

4. Merknadsvurdering (oppsummering og vurderinger av uttalelser etter høring og 

offentlig ettersyn) 

a. Fylkesmannen i Oslo og Viken   16.05.2019 

b. Buskerud fylkeskommune    14.05.2019 

c. Statens vegvesen     11.04.2019 

d. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 15.05.2019 

e. Ringerike kommune - Byggesakskontoret  25.04.2019 

f. Ringerike kommune - Kommuneoverlegen  14.05.2019 

g. Brakar AS      14.05.2019 

h. Solbo borettslag     09.05.2019 

i. Kjetil Huseth og Christel Andres   08.04.2019 

5. Saksfremlegg – Førstegangsbehandling 

6. Saksprotokoll – HMA 

7. Saksprotokoll – Strategi og utvikling  

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Avdelingsleder Areal- og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Åshild Lie 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 18/1008-42   Arkiv: PLN 445  

 

0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019 

89/19 Formannskapet 18.06.2019 

102/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_445 Detaljregulering for Granumlund vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

 

 

  

Sammendrag 

Detaljregulering for Granumlund skal tilrettelegge for forretning/kontor/tjenesteyting i tettstedet Nes 

i Ådal. Nes i Ådal er i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert lokalsamfunn. 

Planområdet er et fortettingsområde innenfor eksisterende sentrumsområde.  

 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 16.03.2019 - 02.05.2019. Det kom inn 7 

uttalelser til planforslaget. Det fremkom ingen innsigelser. Som følge av høring og offentlig ettersyn 

er det gjort mindre endringer i plankartet og bestemmelsene. De viktigste endringene er: 

 I kartet er gatetun og fortau er lagt inn som nye arealformål. 

Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB) er delt inn i 3 felt. 

 I reguleringsbetsmmelsene er §§ 2.1.2 (utnyttelse), 1.2 (estetikk og materialbruk), 1.3 

(støy), og 3.5 (parkering) revidert. Videre er §§ 3.6 (gatetun), 5.2.3 (fortau langs 

Østsideveien) og 5.2.5 (fortau langs Østsideveien) nye. 

 

Planen utarbeides som en detaljregulering. Planlagt utbygging gir arbeidsplasser, nytt handelstilbud 

og tilrettelegger for utendørs sosial møteplass for bygdefolk og besøkende.  

Planen vil gi en helhetlig utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området.  
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Rådmannen anbefaler at planen vedtas. 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger i tettstedet Nes i Ådal, på østsiden av Begna langs E16 (Ådalsveien). E16 er 

stamvegen gjennom Valdres til Vestlandet. Nes i Ådal ligger 55 km nord for Hønefoss, og er i 

kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert satsningsområde. Tettstedet er et 

tyngdepunkt i dalføret Ådal og betjener derfor et større omland med spredt bebyggelse og 

hytteområder i tillegg til stamvegens gjennomfartstrafikk.  

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av forretning/kontor/tjenesteyting med 

tilhørende parkering og utomhusanlegg, i tråd med føringene i kommuneplan for Ringerike. 

Planområdet har i dagens situasjon et garasjebygg for større kjøretøy/busser og et eldre 

næringsbygg med tilhørende uteanlegg/parkering. Etablert adkomst er fra Østsidevegen. Området 

mellom byggene er en liten gressbakke og løvtre- /krattvegetasjon. Eksisterende lekeplass og 

gressbakke i overgangssonen mot den tilgrensende veikroa og bensinstasjonen er inkludert i 

planområdet. 

 

 

Bilde 1: Flyfoto med planområdet avmerket (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, og vedtatt sendt 

på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, 11. mars 2019 bh. nr. 21/19.  
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Beskrivelse av planforslaget 

Planen er utarbeidet som en detaljregulering. Detaljregulering brukes for å følge opp og 

konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. I 

kommuneplanens arealdel er området avsatt med sentrumsformål.  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av vedlagt planforslag med tilhørende beskrivelse. I korte trekk 

legger planforslaget opp til forretning/kontor/tjenesteyting, uteoppholdsareal, gatetun og fortau langs 

Østsideveien. Området har kjøreadkomst fra Østsideveien og gangadkomst fra eksisterende gangvei 

langs E16. Østsidevegen er kommunal. 

 

 

Bilde 2: Reguleringsplankart (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Eksisterende bebyggelse skal fjernes før det kan gis tillatelse til ny bebyggelse innenfor de enkelte 

feltene. Planforslaget legger til rette for etappevis utbygging, hvor forretningsbygg for detalj-

/dagligvarehandel i sørlig del av planområdet realiseres før forretningbygg for plasskrevende 

varehandel og tjenestyting. Bebyggelsen skal ha god estetisk utforming og materialbruk i samsvar 

med sin funksjon og med respekt for de naturgitte og bebygde omgivelser. 
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For å bidra til folkeliv og akitvitet skal det opparbeides et uteoppholdsareal som vil fungere som en 

møteplass med sitte- og lekemuligheter, og med grøntanlegg. Grøntanlegget skal inneholde 

vegetasjon som bidrar til overvannshåndtering. Funksjonelle uteanlegg med tydelige 

kantavgrensninger og robust materialbruk tilpasset alle brukergrupper er forutsatt. Definerte 

gangsoner, innslag av vegetasjon/trær og belysningspunkt inngår i anlegget. Varelevering, 

renovasjon og logistikkareal er plassert på nordsiden av forretningsbyggene. Langs bebyggelsens 

fasade i sør skal det avsettes en adkomstsone med bredde min. 1,5 meter som skal forbeholdes 

gående. Minumum 5 p-plasser for sykkel skal være overbygget. 

 

Det er satt av areal for gatetun hvor det skal opparbeides adkomstsone, fra gangvei langs E16 til 

forretningsbygget, på myke trafikanters premisser. Biltrafikk tillates, men hensynet til 

trafikksikkerhet for myke trafikanter skal vektlegges særskilt ved utforming og materialbruk som 

definerer et tydelig skille mot øvrig kjøreareal.  

 

Det skal etableres offentlig fortau langs Østsideveien, ved andre byggetrinn. Før det gis 

brukstillatelse for de ulike feltene, i andre byggetrinn, skal fortauet være ferdig opparbeidet.  

 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller    Handelsbygg AS  

Fagkyndig    Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan  

    Cowi AS (Trafikk- og støyutredning)  

    Civil Consulting AS (Geoteknisk vurdering)  

    SH prosjekt AS (Tekniske anlegg)  

Eieropplysninger   Gnr/bnr 303/20, 303/27 og deler av 303/35  

    Forslagstiller Handelsbygg AS har inngått nødvendige  

    privatrettslige avtaler med aktuelle grunneiere som grunnlag for 

    å fremme detaljregulering for området 

Arealstørrelse    10,4 daa  

Arealformål    Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB1-3)  

    Uteoppholdsareal (BUT)  

    Gatetun (SGT1-2) 

    Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Parkering    Parkering i henhold til kommunens parkeringskrav  

Overordnet plan  Kommuneplanens arealdel 2019-2030  

Plantype    Detaljregulering  

Planforslag   Planforslaget som foreligger til behandling er merka   

    sluttbehandling, og består av:  

     - Plankart i målestokk 1:500  

     - Reguleringsbestemmelser  

     - Planbeskrivelse  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling i kartet: 

 Gatetun (f_SGT) er ført inn i plankartet, med tilhørende bestemmelse § 3.6. 

 Linjesymbol Regulert fotgjengerfelt er endret til arealformål Gatetun (f_SGT_2), for å 

tydeliggjøre hvor i kartet området er. 
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 Regulert inn fortau (o_SF1-3) og annen veggrunn - grøntareal (o_SVG2-4) langs 

Østsideveien. Fortau sikrer trafikksikkerhet på planområdet, og annen veggrunn – 

grøntareal sikrer plass for snøopplagring. 

 BKB er delt opp i 3 felt. I felt BKB2 er det knyttet opp en bestemmelse (§ 5.2.3) som sikrer 

fortau opparbeidet frem til publikumsinngang. I felt BKB3 er det knyttet opp en 

bestemmelse (§ 5.2.5) som sikrer fortau opparbeidet frem til publikumsinngang. 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling i planbestemmelsene: 

 § 2.1.2 (utnyttelse) er presisert: “Maks tillatt handelsareal er totalt 3 000 m2 BRA, fordelt 

på maks 1 300 m2 BRA detalj-/dagligvare og maks 1 700 m2 BRA plasskrevende 

varehandel». 

 § 1.2 (estetikk og materialbruk) er presisert: “Bebyggelse og tiltak skal ha god estetisk 

utforming og materialbruk i samsvar med sin funksjon og med respekt for de naturgitte og 

bebygde omgivelser. Utformingen skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse og arealbruk. 

Bebyggelse og uteanlegg skal gis et variert formspråk og utformes med arkitektonisk og 

materialmessig kvalitet. Materialbruk og farger skal avstemmes slik at utbyggingen 

danner et harmonisk hele». 

 § 1.3 (støy) er korrgiert i tråd med gjeldende retningslinjer og Norsk standard. 

 § 3.5 (parkering) er revidert: “Min 5 p-plasser for sykkel skal være overbygget».  

 Reguleringsbestemmelsene er lagt inn i kommunens mal. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 
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Bilde 3: Situasjonsplan (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 16.03.2019 – 02.05.2019. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder med fler til 

uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 6.  

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 
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I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04.2015, kommer det frem at Nes i Ådal er et av 7 

prioriterte lokalsamfunn i Ringerike. Fremtidig vekst skal være knyttet de prioriterte 

lokalsamfunnene for å styrke lokale tilbud på stedet. Ringerike skal planlegge for 70% av 

befolkningsveksten i Hønefoss-området, og 30% i de prioriterte lokalsamfunnene. Planlegging av 

tjenestetilbud i Nes i Ådal er i tråd med de overordnede målsettingene for ringerike. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål. I 

kommuneplanbestemmelsene § 6.3 (sentrumsformål) kommer det frem: «(..)Arealbruk i områder 

avsatt til sentrumsformål i kommunens tettsteder skal bygge opp under tettstedene som 

lokalsentre. Hovedtyngden av handels-, service- og kulturtilbud skal lokaliseres til områder avsatt 

til sentrumsformål(..)». Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnet plan. 

 

Juridiske forhold  

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

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

delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags kunnskap om naturmangfold 

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

Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i 

vurderingen. 

 

Jordlova 

Det er ikke registrert dyrka eller dyrkbart areal på planområdet.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur. 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av uttalelser til høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlegg 6. 
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Samlet vurdering 

Fremtidig vekst skal være knyttet de prioriterte lokalsamfunnene i Ringerike for å styrke lokale 

tilbud på stedet. Utvikling av sentrumsområdet i det prioriterte lokalsamfunnet Nes i Ådal er i tråd 

med de overordnede føringene. Planlagt utbygging vil styrke handels- og tjenestetilbudet og bidra til 

økt aktivitet på stedet. Det vil også tilrettelegges for en utendørs sosial møteplass for bygdefolk og 

besøkende. Universell utforming er lagt til grunn i all planlegging, slik at bebyggelse og anlegg i så 

stor utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker på en likestilt måte.  

 

Det er sikret gode løsninger for myke trafikanter i planområdet. Inngangpartier i planområdet 

utformes på myke trafikanters premisser, og gjennomføres med utforming og materialbruk som 

definerer et tydelig skille mot øvrig kjøreareal. Det sikres adkomstsone langs bebyggelsens fasade i 

sør, det sikres trafikksikker adkomstssone fra eksisterende gangveg til inngangsparti og det sikres 

gang- og sykkelvei langs Østsideveien. Dette bedrer trafikksikkerheten på området.  

 

For å bidra til folkeliv og aktivitet skal det opparbeides en allment tilgjengelig møteplass med 

grøntanlegg og sitte- og lekemulighet innenfor planområdet (uteoppholdsareal). Det er hjemlet krav 

om god estetisk utforming og materialbruk tilpasset omgivelsene og i samsvar med den funksjon 

bebyggelse og øvrige tiltak skal ha. Dette er en positiv utvikling for det prioriterte lokalsamfunnet. 

 

 

Bilde 4: Illustrasjon viser mulig bebyggelse (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Rådmannen er positiv til utvikling av Granumlund som vil kunne gi arbeidsplasser og bidra til gode 

møteplasser i et av kommunes prioriterte lokalsamfunn. Planen vil gi en helhetlig utvikling, 

strukturering og estetisk oppgradering av området. 

 

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

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Situasjonsplan 

5. 3D illustrasjon 

6. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

7. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

b. Buskerud fylkeskommune 

c. Statens vegvesen 

d. Direktoratet for mineralforvaltning 

e. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen 

f. Ringerikskraft Nett 

g. Ringerike kommune v/teknisk forvaltning 

8. Teknisk notat 

9. Georteknisk prosjektforutsetninger Granumlund 

10.Trafikkanalyse 

11.Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

12.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisrerende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Katrine Kammerud 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 18/214-11   Arkiv: 026  

 

Regional plan for Ringeriksregionen - planprogram  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

85/19 Formannskapet 18.06.2019 

103/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret støtter høringsforslag til planprogram for Regional plan for 

Ringeriksregionen som ligger ute til høring og offentlig ettersyn 

2. Det forutsettes et tett samarbeid i det videre planarbeidet 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringeriksregionen står ovenfor store endringer i årene som kommer som følge av den 

kommende utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16 fra Skaret til Hønefoss, samt påbegynt 

vegprosjekt mellom Nymoen og Olum på E16. På grunn av de forestående 

infrastrukturutbyggingene oppstod både lokalt og regionalt et behov for å legge til rette for 

ønsket samfunnsutvikling i Ringeriksregionen gjennom helhetlige og godt koordinerte planer. 

 

 

Formål med planen: 

 samordning på tvers av kommunegrensene for å få til bærekraftig utvikling for bolig, 

næring, arealbruk og transportutvikling.   

 fungere som et felles styringsverktøy for lokale, regionale og statlige myndigheter. 

 gi forutsigbare rammer og peke ut retning for arbeidet med å sikre vekst og ønsket 

samfunnsutvikling i Ringeriksregionen. 
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I tillegg er formålet med planarbeidet også å knytte kommunene på Ringerike sammen til en 

sterkere og mer samlet region. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyre vedtok i kommunal planstrategi 2016-2020 at det skal utarbeides en Regional 

plan for kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike.   

 

I sluttbehandlingen av Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 vedtok Fylkestinget at 

det skal utarbeides en regional plan for Ringeriksregionen.  

 

Den regionale planen utarbeides i samarbeid med kommunene og statlige etater. Forslag til 

planprogram beskriver formålet med planen, opplegg for medvirkning, gir rammer for innhold 

og behov for utredninger i planarbeidet. 

 

Regional planlegging skjer i regi av Fylkeskommunen. Buskerud Fylkeskommune har nå sendt 

ut forslag til planprogram på høring, med høringsfrist 1. juli 2019. Planprogrammet fastsettes 

av regional planmyndighet etter høring og offentlig ettersyn 

 

Hovedmål 

Hovedmålet for regional plan for Ringeriksregionen er øke Ringeriksregionens attraktivitet, og 

at planprosessen bidrar til en god samordning på tvers av kommunegrensene for å få til gode 

løsninger for en ønsket samfunnsutvikling i regionen. 

 

Planen skal være strategisk og se ulike grenseoverskridende utfordringer og muligheter for 

regionen i sammenheng. Oppnåelsen av den overordnede målsetningen krever en samordnet 

innsats som er spisset mot definerte plantemaer.  

 

Med utgangspunkt i formålet med planarbeidet og hovedmålet til den regionale planen har det 

blitt definert tre innsatsområder som skal gi strategisk retning til planarbeidet. Innsatsområdene 

svarer til de fremste utfordringene og mulighetene for regionen. Ønsket om en sterkere 

arbeidsplassvekst basert på kunnskaps- og kompetansearbeidsplasser og mer effektiv og 

klimavennlig transport er førende for valg av innsatsområder.   
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• Areal og transport   

• Næringsutvikling og verdiskaping   

• Tilgang på kompetanse   

 

Hensynet til klima og miljø vil være et førende prinsipp i arbeidet med den regionale planen og 

vil fungere som et grunnleggende premiss i planprosessen. 

 

Den regionale planen har til hensikt å legge til rette for utnyttelse av potensialet for vekst og 

verdiskaping i Ringeriksregionen, et potensial som øker ved ferdigstilling av de store statlige 

infrastrukturutbyggingene som er under planlegging. 

 

Organisering 

Arbeidet med planprogrammet er organisert i en politisk styringsgruppe og en administrativ 

arbeidsgruppe.   

 

Styringsgruppens medlemmer er ordfører i Hole kommune (Per Berger), ordfører i Ringerike 

kommune (Kjell B. Hansen), ordfører i Jevnaker kommune (Lars Magnussen) og ledes av 

fylkeskommunen ved Hanne Lisa Matt.   

 

Styringsgruppen har som oppgave å peke ut den strategiske retningen for arbeidet og fastsette 

prioriteringer og målsetninger i den regionale planen. 

 

Styringsgruppen har nå kommet fram til et omformet forslag til planprogram som anbefales 

lagt ut til offentlig ettersyn. Utkast til planprogram skisserer kort: 

• Bakgrunn og formål 

• Utvalgte utfordringer, muligheter og fortrinn for Ringeriksregionen 

• Føringer nasjonalt, regionalt og kommunalt for planarbeidet 

• Hovedmål og innsatsområder  

• Kunnskap, der det gis oversikt over eksisterende kunnskap og nytt kunnskapsbehov. 

• Organisering, medvirkning og gjennomføring.   

 

Arbeidsgruppen 

Finn Ivar Lied, Buskerud fylkeskommune (prosjektleder) 

John-Morten Landrø, Hole kommune 

Simen Norheim, Jevnaker kommune 

Brede Kihle, Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Ole Einar Gulbrandsen, Ringerike kommune 
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Gjennomføring 

Planarbeidet er lagt opp til å gjennomføres i tre faser: 

• Utarbeide og vedta planprogram 

• Utarbeide selve planen 

• Utarbeide handlingsprogram for å sikre gjennomføring av planen  

 

Planprogrammet skisserer en framdrift hvor Planprogrammet vedtas i september 2019. 

Arbeidet med planen start medio 2019 med sluttbehandling og vedtak i fylkestinget høsten 

2020. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

I behandling av kommunal planstrategi for 2016-2020 vedtok kommunestyret, at det skal 

utarbeides en Regional plan for areal og transport for kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike 

(Ringeriksregionen). Kommunestyret behandlet i møte 29.09.2016 sak 124/16. Følgende 

vedtak ble fattet: Kommunal planstrategi 2016 – 2020 for Ringerike vedtas. 

 

 

I sluttbehandlingen av Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 vedtok Fylkestinget at 

det skal utarbeides en regional plan for Ringeriksregionen. 

 

I Sak: 13/18 og behandling i Formannskapet 23.01.2018 ble det vedtatt om arbeidet med 

regional plan for Ringeriksregionen og valg av representant til styringsgruppen:  

 

1. Ringerike slutter seg til det skisserte opplegget for Regional plan for Ringeriksregionen 

2. Som medlem til styringsgruppa for Regional plan for Ringeriksregionen oppnevnes 

Medlem: Ordfører 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utarbeides i partnerskap mellom Buskerud Fylkeskommune og kommunene. Buskerud 

fylkeskommune leder planarbeidet og gjennomføring (skriving) samt står for utredningsmidler. 

Kommunene bidrar inn i planprosessen med personalressurser.   
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Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet legger opp til en god medvirkning fra relevante statlige og kommunale 

aktører, samt lokale aktører innen bla. utdanning, næringsliv og kultur. Målet er at alle 

involverte skal få et eierskap til arbeidet og konklusjonene fra dette. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Styringsgruppen er kommet fram til et omforent forslag til planprogram.  

 

Styringsgruppa for planarbeidet skal drøfte og vurdere endringer av planprogrammet med 

bakgrunn i alle høringsinnspill før planprogrammet legges fram for fylkesutvalget for 

sluttbehandling. 

 

 

Rådmannen anbefaler styringsgruppa sitt omforente forslag til planprogram for Regional plan 

for Ringeriksregionen  

 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg (utrykte) 

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 

Plan- og bygningsloven § 4-1 om planprogram og § 8-3 om utarbeidelse av regionale planer. 

 

 

 Ringerike kommune, 28.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/73-3   Arkiv: F03  

 

Folkehelseoversikt 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

91/19 Formannskapet 18.06.2019 

104/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Folkehelseoversikt 2019 tas til orientering. 

2. Folkehelseoversikt 2019 skal legges til grunn for planarbeidet de neste fire årene.  

 

 

  

Bakgrunn 

Folkehelse defineres som "befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i 

befolkningen".  

 

En folkehelseoversikt er et dokument som gir en samlet oversikt over helsetilstanden til 

befolkningen. Kommunen er pålagt å utarbeide en slik oversikt hvert fjerde år, i forkant av 

arbeidet med kommunal planstrategi.     

 

Dokumentet skal brukes som kunnskapsgrunnlag for kommunal planstrategi og videre 

planarbeid, samt legges til grunn for det løpende folkehelsearbeidet jf. folkehelseloven § 6. 

 

Arbeidet med folkehelseoversikten 

Arbeidet har vært organisert som et tverrsektorielt prosjekt ledet av Strategi og 

utviklingsavdelingen. Kapitlene har blitt skrevet av fagpersoner fra ulike områder i kommunen 

samt noen eksterne. Innholdet er basert på statistikk fra åpne kilder og kommunale tall.   

 

Folkehelseoversiktens innhold 
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Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringer og ressurser, og inneholde vurderinger av 

årsaksforhold og konsekvenser. I tillegg skal kommunen være særlig oppmerksom på trekk 

ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller.   

 

Folkehelseoversikten inneholder informasjon og funn innenfor seks ulike folkehelseområder. 

Disse er befolkningssammensetning, oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysisk, biologisk 

og sosialt miljø, helsetilstand og helserelatert atferd. 

 

Informasjonen i folkehelseoversikten er i hovedsak ren statistikk. Det er gjort vurderinger ev 

årsak og konsekvens, men ikke skjønnsmessige vurderinger. Status for Ringerike kommune 

sammenliknes med snittet for Buskerud, sammenliknbare kommuner (KOSTRA-gruppe 13) og 

landet som helhet. I tillegg blir kommunens tall for noen temaer sett opp mot tall for tidligere 

år.    

 

Det som fremstår som de mest sentrale funnene er trukket frem i kortversjonen av rapporten. 

For fullstendig oversikt over funn og arbeidsmetodikk se vedlagt hovedrapport.  

 

Hovedfunnene i Folkehelseoversikten 2019 

Rapporten anbefaler ikke hva man skal prioritere eller hvilke tiltak som bør settes i gang, da 

dette er kun en oversikt over helsetilstanden i kommunen. Derimot har hovedutfordringene 

med folkehelsen til befolkningen og de ressursene som finnes i kommunen blitt identifisert.  

 

Hovedutfordringene er det som kommunen bør fokusere på ut ifra funnene i 

folkehelseoversikten, mens en ressurs er en faktor som påvirker folkehelsen på en positiv måte.  

 

Hovedutfordringer Ressurser 

 Fysisk aktivitet 

 Utdanningsnivå 

 Universell utforming 

 Psykisk helse og ensomhet 

 Arbeidsledighet for de som er under 30 

år 

 Tilgjengelighet til sosiale møteplasser og 

aktivitetsområder 

 Andel livsstilsrelaterte sykdommer 

herunder kols og overvekt 

 Lavinntektsfamilier og barn som bor i 

familier med vedvarende lavinntekt 

 

 Vannkvalitet 

 Full barnehagedekning 

 God tannhelse hos barn 

 Høy trivsel i barneskolen 

 Bredt tilbud innen kultur, idrett og 

friluftsliv 

 

 

Rådmannens vurdering 



  Sak 104/19 

 

 Side 176 av 217   

 

Folkehelseoversikten 2019 vil bli brukt som kunnskapsgrunnlag for planstrategien og videre 

planarbeid i kommunen. Det legges også opp til at alle enheter i kommunen benytter dette 

dokumentet i det løpende arbeidet.  

 

Veien videre 

Folkehelseoversikten er et dokument som skal lages hvert fjerde år, og erfaringer høstet i dette 

prosjektet vil gi et godt utgangspunkt for å prosessen med å revidere denne siden.  

 

 

 

Vedlegg 

Folkehelseoversikt 2019 

Folkehelseoversikt 2019 - kortversjon 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Karen Rygh 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/1508-1   Arkiv: A50  

 

Ringerike kommune som lærebedrift 2019-2022  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/19 Administrasjonsutvalget 22.05.2019 

82/19 Formannskapet 18.06.2019 

105/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om Ringerike kommune som lærebedrift tas til orientering. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I Ringerike kommune har vi over tid hatt læringer innen flere fagområder. I 2019 har vi 

lærlinger innen IKT servicefag, institusjonskokk, helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Fra august 2019 vil det tas inn 6 nye læringer. Bruk av lærlinger representerer en verdiskapning 

for sektorene og enhetene og lærlingene sees på som ressurser som gjør godt arbeid.  

 

Som en del av handlingsprogram 2019-2022 og skal Ringerike kommune som arbeidsgiver 

utarbeide en overordnet strategisk kompetanseplan (Kommune, 2018). Planen vil ta 

utgangspunkt i arbeidsgiverpolitikken. I arbeidet med å utarbeide en strategisk kompetanseplan 

vil det gjøres en vurdering av kommunens behov for kompetanse i årene framover. Satsning på 

lærlinger er et av flere områder som er sentralt for kommunen.  

 

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en avtale om å skaffe flere læreplasser 

(Regjeringen, 2016). Avtalen forutsetter en felles innsats for å øke antall læreplasser og i 

avtalen er det en målsetting om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass.  
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Kommunenes sentralforbund (KS) anbefaler som en følge av dette kommuner og 

fylkeskommuner å etablere flere læreplasser i kommunal sektor til minst 2 per 1000 innbyggere 

(Sentralforbund, 2018). 

 

 

 

Status per i dag 

Ringerike kommune hadde 43 lærlinger ved oppstart i august 2018. Sammenlignet med 

innbyggertall på samme tidspunkt hadde kommunen 1,4 lærling per 1000 innbygger. Ser vi på 

kommunal sektor og beregninger gjennomført i februar 2018 var dette på linje med 

landsgjennomsnittet (Sentralforbund, 2018). Samtidig kan det være verdt å merke seg at 30 % 

av kommunene har mer enn 2 lærlinger per 1000 innbygger og at kommuner med tilsvarende 

størrelse øker antall lærlinger i snitt med 17,9 % sammenlignet med året før (Sentralforbund, 

2018).  

 

I Ringerike kommune ser vi på en bevisst tilnærming til lærlingeordningen som en viktig arena 

for rekruttering av riktig og framtidig kompetanse. 

 

Prognose 

Ringerike kommune satser på lærlingplasser og det er ønske om økt satsning på lærlinger 

(Kommune, 2018). Fra høsten 2019 har Ringerike kommune budsjettert med å ta inn 

ytterligere seks nye lærlinger, tre lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og tre 

lærlinger innen helsefag. Dersom Ringerike kommune opprettholder inntaket av antall lærlinger 

som planlagt i 2019 de påfølgende fire år vil vi med en viss feilmargin kunne anslå forventet 

antall lærlinger i 2022. Prognosen tilsier at antallet i så fall vil stabilisere seg høsten 2022 på 

cirka 58 lærlinger. 
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Denne prognosen tilsvarer 1,90 lærlinger per tusen innbygger høsten 2022. Det er viktig å 

merke seg at det forventes en uforutsigbarhet i tallene blant annet grunnet mulig frafall, flytting 

og eventuell endring av utdanningsløp. Per april 2019 har slike endringer ført til at antall 

lærlinger nå er 37. Endringene fram til dags dato, men ikke eventuelle framtidige, er medregnet 

i modellen som viser prognose antall lærlinger i Ringerike kommune.  

Vekslingsmodellen (se definisjon) påvirker også beregningen av antall lærlinger ettersom vi 

definerer de som lærlinger over en lengre periode sammenlignet med om de følger 

hovedmodellen. 

 

To lærlinger per tusen innbygger 

For å oppnå mer enn to lærlinger per tusen innbygger i perioden for denne strategien vil det 

ifølge prognosen være tilstrekkelig å øke med inntak av én lærling høsten 2021 for å 

imøtekomme KS sine anbefalinger innen 2022. Valg av sektor for økning høsten 2021 bør i så 

fall avklares innen utgangen av 2020. Forutsatt statistisk sentralbyrå sine antagelser i 

befolkningsvekst, vil prognosen ved inntak av ytterligere en lærling i 2021 innebære at 

Ringerike kommune har 2,01 lærlinger per tusen innen høsten 2022 (SSB, 2018). Prognosen 

tilsier da et innbyggertall på 30825 og et antall lærlinger på 62 i år 2022. 



  Sak 105/19 

 

 Side 180 av 217   

 

 

 

Utdanningsprogram 

Sistnevnte prognose som imøtekommer anbefalingene fra KS tilsier at Ringerike kommune fra 

og med 2022 vil ha følgende fordeling på lærlinger innen de ulike utdanningsprogram: 36 innen 

helsearbeiderfag og studiekompetanse, ti innen helsearbeiderfag, ti innen barne- og 

ungdomsarbeiderfaget, fire innen IKT-servicefag og to innen kokk- og servitørfag, totalt antall 

62. Vurderingen per i dag er at vi mener vi har faglig kapasitet til å følge opp lærlingene på en 

kvalitativ god måteog at fordelingen samsvarer med forventet behov for kompetanse i 

Ringerike kommune i årene framover. 

 

Definisjon vekslingsmodell 

Vekslingsmodeller er fireårige opplæringstilbud der innhold, kompetansemål og forholdet 

mellom fellesfag og programfag er lik som for hovedmodellen for yrkesfagene, som er to år i 

skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen). Vekslingsmodeller skiller seg fra 2+2-

modeller ved at opplæringa i skole og bedrift skjer i en annen rekkefølge og veksler oftere 

(Utdanningsdirektoratet, 2016). I Ringerike kommune og på Hønefoss videregående skole 

følger de i vekslingsmodellen i helsefag, et løp som også gir generell studiekompetanse. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på en bevisst tilnærming til Ringerike kommune som lærebedrift og at 

denne er planlagt ut i fra forventet kompetansebehov og med kvalitetssikret oppfølging av 

lærlingene.  
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Det vil arbeides videre med vurderinger i forhold til antall lærlinger og ønske om å oppfylle 

målet om to lærlinger per tusen innbyggere. Budsjettmessige endringer som følge av dette vil 

spilles inn i budsjettarbeidet og i handlingsprogrammet.  

 

 

 

Kilder:  

Kommune, R. (2018). Handlingsprogram 2019-2022 Ringerike kommune som arbeidsgiver. I. 

Hentet fra https://pub.framsikt.net/2019/ringerike/bm-2019-handlingsprogram_2019-

2022/#/generic/summary/4dd79034-4537-4a14-9d02-48a286a892ed-cn  

Regjeringen. (2016). Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016–2020). Hentet fra 

https://www.regjeringen.no/contentassets/19ab875ae1a344fba3290d362c053112/samfu

nnskontrakt_flere_laereplasser2016_2020.pdf 

Sentralforbund, K. (2018). Flere lærlinger i kommunal sektor. Hentet fra 

https://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/analyse-og-statistikk/lonn-og-

sysselsetting/larlinger-i-kommunal-sektor/ 

SSB. (2018). Kommunefakta Ringerike-0605. Hentet fra 

https://www.ssb.no/kommunefakta/ringerike 

Utdanningsdirektoratet. (2016). Vekslingsmodeller for fagopplæring. Hentet fra 

https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/andre-

varianter/vekslingsmodeller/ 

 

 

 Ringerike kommune, 01.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Rune Faksvåg 
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Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019 

106/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget mener avtalen er av så stor viktighet politisk at saken sendes videre til 

kommunestyret for endelig vedtak med følgende innstilling: 

  

Ringerike kommune godkjenner avtalen om tjenestetilbud i Hønefoss Politidistrikt med 

forbehold om at følgende lokale forventninger er ivaretatt i avtalen slik den foreligger. Om ikke 

bes det om at det utarbeides ny avtale som ivaretar dette. 

  

Forventninger: 

HOK vil understreke at forventningene til samarbeid bygger opp om trygge nærmiljøer for barn 

og unge, uten rus, vold, overgrep eller mobbing.   

HOK mener at rusforebyggende arbeid på med Ringerike videregående skole, Hønefoss 

Videregående skole og kommunens grunnskoler skal ha et ekstra fokus.   

HOK ønsker at politirådet hvert år skriftlig evaluerer sitt arbeid og effekten av iverksatte tiltak 

opp mot avdekkende kriminalitetsutfordringer, i tillegg til eventuelle tiltak iverksatt innen 

beredskap og samfunnssikkerhet. Kommunestyret orienters om evalueringen.  

  

Forøvrig viser HOK til den overordnede politiske målsetningen ved nærpolitireformen i 6 

punkter som en forutsetning for avtalens innhold. 

1. Et mer tilgjengelig politi som er til stede og har god lokal forankring og samhandling. 

2. Et mer ensartet politi som leverer like polititjenester med bedre kvalitet over hele landet. 

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap. 

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer. 

5. Et politi som skaper bedre resultat i en kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god 

ledelse og aktivt medarbeiderskap. 

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi. 
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Saksutredning 

Politiet har lagt fram et avtale om tjenestetilbudet i Hønefoss Politidistrikt.  

 

Avtaleutkastet sier at  

«Videreutvikling av det forebyggende arbeidet er en av de viktigste kvalitative endringene som 

gjennomføres i Nærpolitireformen og skal derfor ha stort fokus. For å løse politiets samfunnsoppdrag 

må politiet utføre planmessig og systematisk kriminalitetsforebyggende arbeid i samarbeid med andre. 

Bruk av etterretningsprosesser og erfaringslæring styrker den kunnskapsbaserte tilnærmingen til 

kriminalitetsforebygging.  

Det er nødvendig med gjensidige forpliktelser mellom politiet og kommunene for at det forebyggende 

arbeidet skal fungere best mulig.» 

 

Avtaleutkastet beskriver videre tjenestetilbudet ved Hønefoss politistasjon og Modum 

lensmannskontor. Politikontaktens oppgaver omtales, og det heter at  

«politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner»  

 

I tillegg heter det at gjennom SLT-arbeidet bidrar offentlige og frivillige ressurser etter en 

felles og vedtatt strategi mot felles mål.  

 

Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg. 

 

Rådmannens tilrådning 

Rådmannen tilrår at avtalen godkjennes. 

 

Vedlegg 

Avtalen om tjenestetilbudet i Hønefoss Politidistrikt. 

 

 Ringerike kommune, 07.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Karianne Berg 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  107/19 

Side 184 av 217   

 

 

Arkivsaksnr.: 19/2434-1   Arkiv: H34  

 

Orienteringssak om avlastning for barn og unge  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

100/19 Formannskapet 18.06.2019 

107/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Orienteringssaken om avlastning for barn og unge tas til orientering 

 

 

  

 

Bakgrunn for denne saken er de overskridelsene som tjenesten rapporterer for 2019. 

Rådmannen ønsker at kommunestyret får en grundig gjennomgang av innhold i tjenesten med 

tilhørende ressursinnsats. 

 

Sammendrag 

 

Familier med funksjonshemmede barn skal ha samme mulighet til å leve et selvstendig og aktivt 

liv, og å kunne delta i arbeids- og samfunnsliv på lik linje med andre.  

Nasjonale undersøkelser viser at andelen barn som opplever familiebrudd er høyere hos barn 

med funksjonshemninger sammenlignet med alle barn.  

Ringerike kommune har en høyere andel barn av enslige forsørgere enn gjennomsnittet i landet. 

Totalt er 18 % av alle barn av enslige forsørgere i kommunen. Gjennomsnittet i landet er 15 %.  

Hvis man har daglig omsorg for et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne eller 

kronisk sykdom, kan man søke om å få avlastning. Avlastningen kan være noen timer, døgn 
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eller helger per måned, eller mer omfattende ordninger. Den kan foregå i: barnets eller 

ungdommens hjem, avlasterens hjem eller en avlastningsenhet spesielt tilrettelagt for barn og 

unge. 

 

Formålet ved avlastningen er å: 

 hindre overbelastning hos foreldre/foresatte som er omsorgsyter   

 gi foreldre/foresatte som omsorgsyter nødvendig fritid og ferie   

 opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk  

 gi foreldre/foresatte som omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter 

Tilbudet skal bidra til at barnet eller ungdommen kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og 

naturlig. 

Tilbudet er hjemlet i Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-8 og Lov om kommunale helse 

og omsorgstjenester § 3-2 første ledd, nr. 6 d.  

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har valgt en «Bestiller – utfører»-modell ved tildeling av tjenester, det er 

derfor et eget vedtakskontor som fatter beslutninger om hvilke tjenestetilbud som skal ytes i 

det enkelte tilfelle - Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester. Tildeling av tjenester 

gjøres i nært samarbeid med de involverte parter, både brukere/pasienter, pårørende, 

tjenesteytere innad i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Brukermedvirkning står sentralt, 

og det er fokus på brukerens ressurser.  

 

Ved tildeling av helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune, er det besluttet å bygge på 

en modell kalt «omsorgstrappen». Modellen bygger på prinsippet om at det kun er nødvendige 

tjenester som tilbys. Det forutsettes at enkle helse- og omsorgsbehov kan dekkes av den 

enkelte selv, alene eller sammen med pårørende / frivillige organisasjoner. 
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 Først der dette er prøvd ut / vurdert og funnet utilstrekkelig, vil det være behov for tjenester 

fra kommunen. Ved tildeling av tjenester vil kommunen alltid fokusere på å tilby hjelp på lavest 

mulig nivå. Dette er i tråd med føringer fra statlig hold om at tjenester må ytes på best effektive 

omsorgsnivå – BEON-prinsippet (Hentet fra veileder for tildelingspraksis i Ringerike 

kommune) 

 

Tildelingskontoret og enheten for avlastning til barn og unge har et godt samarbeid, og har en felles 

forståelse av lovverk, formål og tildelingskriterier for avlastning. 

 

Vedtak blir endret når foreldre/foresatte beskriver at behovene for avlastning øker. Dette gjøres ved en 

søknad til tildelingskontoret.  

 

Tildelingskontoret har 5-6 klagesaker per år. Til sammen har enheter 54 barn med vedtak i ulike 

størrelser. Alle klagesakene blir prøvd hos Fylkesmannen, hvor kommunen i snitt har fått medhold i 

halvparten av sakene. De sakene hvor Fylkesmannen ikke gir kommunen medhold, er årsaken ofte 

vurdering av vilkår for avlastning, og at vedtakene er for små.   

 

Tildelingskontoret har i perioden 01.01.17 til 01.04.2019 fått 76 søknader fra totalt 32 

brukere. Dette tilsvarer en andel på 0,52 % av alle innbyggere i alderen 0-18 år. Av disse ble 

45 søknader innvilget (22 brukere) og 4 søknader fikk avslag, resten var ikke aktuelle (behov 

opphørt eller dekkes privat). 

 

Vår 2019: 

Skole og barnehage: 9 barn (5 av disse 9 barna har i tillegg avlastning) 

Austjord avlastning E: 13 barn. 

Privat avlastning: 28 barn 

Færden 29: 2 barn i boligen med 100 % vedtak, 1 barn er knyttet til boligen 2. hver 

helg. 

Til sammen har enheten 54 barn med vedtak i ulike størrelser.  
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Avlastning for barn og unge i Ringerike kommune 

I dette kapitlet beskrives tjenesten i enheten for avlastning for barn og unge. Det vises til hvor 

de ulike tiltakene er plassert i omsorgstrappa. 

 

Omsorgstrappens ulike trinn. 

 

Privat avlastning 

Denne tjenesten kan være i privat hjem eller som gruppeavlastning gjennom Fossen Friluft som 

Ringerike kommunen kjøper et avlastningstilbud fra. Det har vært viktig for Ringerike 

kommune å ha et mangfold av tilbud for å møte ulike behov i befolkningen. Det har de siste 

årene vært en bevist dreiing fra avlastning i institusjon mot privat avlastning. Dette tilbudet er 

det nederste trinnet i «omsorgstrappen» og gjerne det man får vedtak på først. Ofte bruker 

også familiene noen de allerede kjenner som private avlaster slik at det kjennes trygt for hele 

familien. 

Det er til enhver tid mellom 25-40 familier som har privat avlastning.  

Enheten kan plasseres på det 4. trinnet i «omsorgstrappa». 
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Færden 29 avlastning 

I Færden 29 er det lokalisert 3 leiligheter. Pr d.d. bor det 2 barn/unge permanent, mens den 3. 

leiligheten brukes til et avlastningsvedtak og kan tas i bruk som permanent leilighet ved behov.  

Felles kjennetegn på barn/unge i Færden 29 er diagnoser innenfor autismespekterforstyrrelser, 

utviklingshemming og epilepsi. De har også ofte høye vedtak etter Lov om kommunale 

helsetjenester kap 9. Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang ovenfor enkeltpersoner med 

psykisk utviklingshemming.  

Enheten kan plasseres på det 10. trinnet i «omsorgstrappa». 

 

Avlastning i institusjon er lokalisert ved to enheter ved Austjord 

Behandlingsenter.  

Austjord Fløy E 

Avlastningsenhet for familier med barn eller ungdommer med funksjonsnedsettelser i alder 0-

18 år. Barn/ungdommen kan for eksempler ha konsentrasjonsproblemer, sosiale- og/eller 

emosjonelle vansker eller utfordringer med å kunne klare seg mulig selv i hverdagen. 

Barnet/ungdommen går i ordinær eller forsterket barnehage og skole på dagtid og har 

avlastning på ettermiddager, helg og i skolens fri og feriedager. De blir på samme måten som 

hjemme fulgt opp av personalet når de er på avlastning. I praksis betyr det at de gjør lekser og 

følges på faste aktiviteter på kveldene. Enheten har 6 rom og brukerne har avlastning i 

omfanget en helg i måneden til femti prosent (annen hver uke) Pr. 12/4-2018 er det 13 

barn/unge som har avlastningstilbudet sitt ved denne enheten. Ved endringer av vedtak må 

enheten utvide/redusere driften. 

Enheten kan plasseres på det 10. trinnet i «omsorgstrappa». 

 

Austjord Fløy FG 

Avdelingen tilbyr integrert alternativ opplæringsarena og avlastning for 

multifunksjonshemmede barn og unge med et stort medisinsk behov. Personalet er 

helsepersonell som går i turnus. Det er ansatt en pedagog som har ansvaret for det 

pedagogiske tilbudet som gis på dagtid. Tverrfaglig samarbeid mellom pedagog, sykepleier, 
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vernepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut og et godt samarbeid mellom 

familien og avlastningsenheten er derfor viktig brikke i tilbudet. 

Ringerike kommune kan ved behov, selge skoleplass samt avlastning til andre kommuner. 

Buskerud fylkeskommune kjøper to plasser til elever på videregående skole. 

Det er i dag 9 barn/elever som har hele sitt skole- eller barnehagetilbud ved enheten. I snitt er 

det 1-2 elever over 18 år som står på venteliste til bolig i Helse og Omsorg.  

Avlastningsheten har 6 rom.  

Enheten kan plasseres på det 10. trinnet i «omsorgstrappa». 

 

 

Avlastning for barn og unge i andre kommuner 

I hovedtrekk organiserer Ringerike avlastningstjenestene på samme måte som både 

Gjøvik, Porsgrunn og Drammen kommune. Det er ingen vesentlige forskjeller på 

hvordan avlastning og barnebolig tildeles, og kommunene ser de samme utfordringene 

som Ringerike.  

Gjøvik er nå i en prøvefase av det de kaller «basis team». Prosjektet innebærer at 

personell møter brukere hjemme om morgenen, er med på skolen, er med i 

avlastningsinstitusjonen og eventuelt i overgangen på ettermiddagen i hjemmet. Dette 

bidrar til at foreldre har kunne stått lengre i omsorgsrollen. I et økonomisk perspektiv 

vil utgiftene være noe redusert ved en slik ordning, fremfor avlastning i institusjon 

eller barnebolig.  

 

Økonomiske forhold 

 

Tabellen nedenfor viser utvikling i regnskapstallene fra 2016 til 2018. Avvikskolonnen viser 

differansen mellom budsjett og regnskap. Tilskuddene for særlige ressurskrevende brukere 

vises ikke i denne tabellen.  
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Tiltak barn og unge

Budsjett 

2019

Regnskap 

2018

Budsjett 

2018 Avvik

Regnskap 

2017

Budsjett 

2017 Avvik

Regnskap 

2016

Budsjett 

2016 Avvik

Austjord Fløy FG - Avlastning for 

multihandikappede barn og unge 11 973 967 13 223 079    12 832 600 -390 479     12 148 592   12 309 537  160 945      11 929 265  12 636 953  707 688      

Austjord Fløy E - Avlastning for 

barn og unge med sosiale-/ 

emosjonelle vansker 5 782 537 6 290 409      6 100 236   -190 173     5 517 246     5 923 929    406 683      5 824 293     7 700 809    1 876 516  

SUM avlastning i institusjon 17 756 504 19 513 488    18 932 836 -580 652     17 665 838   18 233 466  567 628      17 753 558  20 337 762  2 584 204  

Færden 29 avlastning - Avlastning 

for barn og unge med sosiale-/ 

emosjonelle vansker 9 425 000 16 122 552    9 941 975   -6 180 577  15 406 079   10 653 727  -4 752 352 11 943 596  8 543 108    -3 400 488 

SUM avlastning i avlastningsbolig 9 425 000 16 122 552    9 941 975   -6 180 577  15 406 079   10 653 727  -4 752 352 11 943 596  8 543 108    -3 400 488 

Privat avlastning - Avlastning for 

barn og unge med sosiale-/ 

emosjonelle vansker 1 968 320 1 919 467      1 541 431   -378 036     1 281 947     1 473 000    191 053      1 500 160     1 046 000    -454 160    

SUM privat avlastning 1 968 320 1 919 467      1 541 431   -378 036     1 281 947     1 473 000    191 053      1 500 160     1 046 000    -454 160    

SUM institusjon og barnebolig 27 181 504 35 636 040    28 874 811 -6 761 229  33 071 917   28 887 193  -4 184 724 29 697 154  28 880 870  -816 284    

SUM alle typer avlastning 29 149 824 37 555 507    30 416 242 -7 139 265  34 353 864   30 360 193  -3 993 671  31 197 314  29 926 870  -1 270 444  

Tabell 1: Regnskap og budsjett i perioden 2016 til 2019. 

 

Det har vært en økning i utgifter siden 2016 til 2018. Årsaken til økningen kan forklares med 

nye og økte vedtak vurdert av tildelingskontoret, overprøvde vedtak fra Fylkesmannen, og 

økte kostnader knyttet til avlasterdom for privat avlastning.  

Vi har vært i kontakt med Gjøvik, Porsgrunn og Drammen kommune i arbeidet med 

økonomiske sammenligninger, men ikke mottatt informasjon innen fristen for denne 

saken. 
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Tiltak barn og unge 0-18 år Indikator

2018 2017 2016
Antall i befolkning 0-18 år 6 111               6 056             6 063             

Antall rom for avlastning i institusjon 12 12 12

Antall barneboliger 3 3 4

SUM døgn avlastning i institusjon

SUM døgn avlastning i barnebolig

SUM antall barn i avlastning i institusjon 23 22 22

SUM antall barn i avlastning i barnebolig 2 3 4

SUM antall barn i privat avlastning pr år 29 28 32

SUM antall barn med avlastn. Støttekontakt

Avlastning i institusjon

Kostnad pr 

tilgjengelig rom 1 626 124       1 472 153     1 479 463     

Avlastning i barnebolig

Kostnad pr 

tilgjengelig rom 5 374 184       5 135 360     2 985 899     

Avlastning i institusjon og barnebolig samlet

Kostnad pr 

tilgjengelig rom 2 375 736       2 204 794     1 856 072     

Avlastning i private hjem

Kostnad fordelt 

pr barn 66 000             46 000           46 000           

Sum privat avlastning

Kostnad fordelt 

pr barn 66 189             45 784           46 880           

Regnskap - nettokostnad alle typer avlastning

Kr pr innbygger 0-

18 år 6 146               5 673             5 146             

Andel av kommunens barn 0-18 år som får 

avlatning i institusjon inkl. barnebolig % 0,41                 0,41               0,43               

Andel av kommunens barn 0-18 år som får 

avlastning i private hjem % 0,47                 0,46               0,53               

Ringerike

 

Tabell 2: tabellen over viser utvikling i ulike nøkkeltall over tid.  

 

Tilskuddsordning for særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 

Alle kommuner som yter særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester knyttet til 

enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse 

tjenestene.  

Beregningsgrunnlaget for refusjonen er faktisk påløpte direkte lønnsutgifter, fratrukket enkelte 

øremerkede tilskudd, brukerbetaling, samt et generelt beløp på 1 270 000 kroner. 

De viktigste elementene i ordningen i 2019 er: 

 Refusjonskrav gjelder påløpte, direkte lønnsutgifter fra foregående regnskapsår. 

 Innslagspunktet i 2019 er på 1 270 000 kroner. 
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 Tilskuddet utgjør 80 prosent av utgiften.  

 Andre statlige, øremerkede tilskudd og inntekter gjennom brukerbetaling skal 

trekkes fra. 

 Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes refusjon for 

utgifter til personer født 1951 eller senere. 

 Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak for at tjenestemottaker kan tas med i 

søknaden fra kommunen. 

For avlastning for barn og unge i Ringerike kommune tilsvarte dette tilskuddet i 2017             4 

millioner kroner, og i 2018 var tilskuddet 9 millioner kroner.   

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er viktig å legge et godt grunnlag i tidlig alder, og at brukerne blir godt 

ivaretatt av tjenestetilbudet kommunen leverer. Til tross for de økte utgiftene i sektoren, er 

Rådmannens vurdering at Ringerike kommune gir avlastningstjenester til barn og unge som er på 

linje med andre sammenlignbare kommuner, og dermed forutsettes et likeverdig tilbud til våre barn 

og unge etter lovverket. Både tildeling av tjenester og gjennomføring av avlastning gjøres i nært 

samarbeid med de involverte parter, både brukere/pasienter, pårørende, tjenesteytere innad i 

kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Det er i hele prosessen fokus på brukermedvirkning og på 

brukerens ressurser.  

 

Dette er brukere som vil trenge tjenester fra kommunen resten av livet. Tidlig innsats vil kunne 

avhjelpe familiens omsorgsansvar. 
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Rådmannen følger utviklingen av barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom ved at 

avlastningen, forebyggende helsetjenester og barnehager er organisert i samme sektor og 

samarbeider om tilbud, behov og utfordringer så tidlig som mulig. Samarbeidet på tvers av sektorer 

både helse og skole er en forutsetning for å lykkes. 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Karoline Fagervold 
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Arkivsaksnr.: 19/2435-1   Arkiv: B20  

 

Orienteringssak om spesialpedagogisk tjeneste  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

93/19 Formannskapet 18.06.2019 

108/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Spesialpedagogisk tjeneste til barn og unge tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Et barn i barnehagealder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom det har særlig behov for det i 

barnehagen eller i hjemmet. Det følger av barnehageloven § 19a. Formålet med hjelpen er å gi barnet 

tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Den ønskede 

effekten av tidlig innsats er at barn blir bedre rustet til å starte på skolen. 

Det har vært en jevn økning i tallet på barn som får spesialpedagogisk hjelp de siste tre årene 

både i landet og i Ringerike. Det siste året har flere barn med store og alvorlige 

funksjonsnedsettelser begynt i barnehagen eller fått sine vedtakstimer hjemme.  

Det er Pedagogisk psykologisk team (PPT) som utreder og anbefaler tiltak i form av 

spesialpedagogisk hjelp i form av anbefalte timer i barnehagene eller i hjemmet.  Det er 

barnehagemyndigheten som fatter enkeltvedtakene i saken. Denne myndigheten fatter også 

vedtak om tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne, følger av barnehageloven §19g.  
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Barnas utfordringer er i hovedsak store sammensatte vansker som barneautisme, down 

syndrom og/eller andre komplekse utviklingsforstyrrelser.  

 

Organiseringen av spesialpedagogisk hjelp i Ringerike kommune 

Barn som henvises til PPT har krav på sakkyndig utredning med vurdering innen rimelig tid. 

Ansatte i PPT skal samtidig veilede og hjelpe den enkelte skole og barnehage på systemnivå. I 

den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til om det foreligger sen eller 

avvikende utvikling hos barnet, hva som er realistiske mål for barnets utvikling og læring, og 

hvilken type hjelp og organisering som vil bidra til barnets utvikling og læring. 

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Det 

følger av barnehageloven § 19g. Retten til tilrettelegging skal sikre at barn med nedsatt 

funksjonsevne får likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter som andre barn. Det er 

kommunen som har plikt til å sørge for at barnet får det tilbudet det har krav på etter 

barnehageloven § 19g. Foreldrene må involveres før kommunen fatter vedtak.  

Status på vedtak 

Som nevnt fattes vedtak etter barnehageloven §§ 19a og 19g. Per april 2019 fordeler 

vedtakene seg på følgende sett: 

 § 19 a: 51 vedtak fordelt på 19 barnehager (11 private, 7 kommunale og 1 hjem).  

 § 19 g: 21 vedtak fordelt på 12 barnehager (8 private og 4 kommunale) 

 

Av 51 vedtak om spesialpedagogisk hjelp er 5 av vedtakene fosterhjemsplasserte barn. Disse 

blir refundert av kommunen barnet opprinnelig er fra. Kommunene søker IMDI om tilskudd 

der det er flyktningbarn med store behov.  

 

20 barn har vedtak over 1 000 årstimer spesialpedagogisk hjelp etter §19a. Til sammen er det 

nærmere 30 barn som har vedtak over 1 000 årstimer når man ser på §§19a og 19g tilsammen. 

årstimer er regnet ut ifra 48 uker. Gjennomsnittsvedtak er på 775 årstimer. Gjennomsnitt 150 

årstimer spesialpedagog (ca. 3,5 time pr uke) og 625 årstimer med assistent (ca. 13 timer pr 

uke).  

 



  Sak 108/19 

 

 Side 196 av 217   

 

Det er økende henvisning til SPT fra skole i like stor grad som i barnehage. Som i barnehagen 

er det store forskjeller mellom skolene på størrelser på vedtakene. 

 

Tidlig innsats medfører at flere barn får hjelp tidligere i utviklingsløpet. Det innebærer også at 

det gjøres flere sakkyndig vurderinger, som igjen medfører flere vedtak enn tidligere. 

 

I tabellen nedenfor vises utviklingen i antall saker totalt pr. barnehageår, og hvilke utfordringer 

barna har. I tillegg viser tabellen det totale timeantallet med assistenter vedtakene har.   

Vedtak § 19-a   

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19   

Antall saker (telling på våren i 

barnehageåret) 41 41 56 52 

  

Store sammensatte vansker 14 15 22 24   

Av disse:           

Barneautisme 3 3 8 8   

Downs syndrom 5 5 3 4   

Andre 6 7 11 12   

            

Språkvansker/hørsel og 

udiagnostisert 5 4 26 18 

  

Atferdsvansker 8 7 8 10   

            

Årstimer med assistent 21461 19210 32510 34617   

Snitt assistenttimer per sak 523 469 581 666   

            

Tabell 1: Vedtak i henhold til barnehageloven § 19 a.  

Fra perioden 2015/2016 og til dags dato har antallet barn med sammensatte vansker nærmest 

doblet seg. Den største økningen ser vi hos barn med barneautismediagnose og andre store 

sammensatte vansker (ulike diagnoser).  

Det har også vært en stor økning av barn med språk- /hørselsvansker.  

Andelen barn med § 19 a- vedtak har økt de senere årene. I barnehageåret 2015/2016 var 

andelen barn med vedtak 2,92 % sammenlignet med alle barn i barnehage. I 2017/2018 var 
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andelen økt til 4,01 %. Barnehageåret 2018/2019 viser den samme trenden som forrige 

barnehageår, og det er forventet at andelen er på samme nivå som året før.  

 

Økonomiske forhold 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i regnskapstallene fra 2017 til 2018. I tillegg viser 

budsjettet for 2019 hva de forventede kostnadene var ved starten av året.  

 

Budsjett 

2019

Regnskap 

2018

Budsjett 

2018

Regnskap 

2017

Budsjett 

2017

Refusjon kommunale 

barnehager 6 561 000 4 991 658 3 471 000 3 022 357 3 471 000

Refusjon private 

barnehager 4 173 004 4 196 390 3 180 004 2 888 637 2 660 000

Refusjon andre 

kommuner 0 566 176 510 000 276 500 510 000

SUM kostnad 10 734 004 9 754 224 7 161 004 6 187 494 6 641 000  

Tabell 2: Regnskap og budsjett i perioden 2017 til 2019.  

 

Flere barn venter på en sakkyndig vurdering i 2019, og et det er derfor ventet at kostnadene vil 

øke i perioden august til desember.  

 

Utgiftene til å dekke assistentbruk ute i barnehagene er lagt inn i budsjett til PPT. Tjenesten har 

også ansvar for å dekke spesialpedagogtimer i vedtakene med sine faste spesialpedagoger som 

jobber i det spesialpedagogiske teamet. I tillegg er det budsjettert at PPT dekker vedtak om 

tilrettelegging etter bhgl. § 19g.  

 

Analyse 

Andelen elever som mottok spesialundervisning i skole i 2018 er på samme nivå som året før.  

Det er derfor interessant å se om tidlig innsats i barnehagene har påvirket nøkkeltallet for 

elevgruppen i 1.-4. trinn. 

Det har vært en nedgang fra 4,5 % til 4,1 % i andelen elever som fikk spesialundervisning i 1.-

4. trinn fra 2017 til 2018.  



  Sak 108/19 

 

 Side 198 av 217   

 

Det jobbes kontinuerlig i 2019 med å fortsette denne positive trenden. I barnehagene er det et 

høyt fokus på rett kompetanse samt at det arbeides for at barna skal få sitt tilbud i den 

barnehagen som er best tilrettelagt for funksjonsnedsettelser gjennom god medvirkning fra 

foreldrene, i tillegg bør spesialpedagogisk hjelp i skolen på sikt reduseres.  

 

PPT har jobbet i 89 saker siden september 2017. Pr april 2019 er det 30 aktive saker teamet 

arbeider med. Målsettingen er disse sakene ikke skal henvises, men avhjelpes med veiledning. 

Enheten er midt i en tjenestedesignprosess hvor det sees spesielt på flyt i tjenester. Prosessen 

avsluttes i juni og tiltak igangsettes umiddelbart. 

 

I desember 2018 mottok Ringerike tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av 

utsatte barn fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Tilskuddet skal sees i 

sammenheng med opprettelse av Familiens Hus.  

 

Det arbeides med klarere juridiske retningslinjer i forhold til spesialpedagogisk hjelp. PPT vil   

gjennom nyinnkjøpt digitalt verktøy kunne legge frem statistikk på kommunalt nivå og på 

enhetsnivå månedlige noe som vil gjøre oversikt arbeidet enklere.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er viktig å legge et godt grunnlag i tidlig alder, og at barna blir godt ivaretatt 

av tjenestetilbudet kommunen leverer. Det er gode rutiner for oppfølging av budsjettet i enheten 

i sektor barn og unge, og enheten har innenfor sine rammer til nå hatt en fleksibilitet til å levere 

et budsjett i balanse. Prognosene viser at budsjettrammene er krevende for å dekke kostnadene 

til spesialpedagogisk hjelp i barnehage. I barnehageåret for 2018/2019 er det flere barn enn 

tidligere med sammensatte vansker og rettigheter etter lovverket. 

 

Det arbeides med tjenestedesign, tidlig innsats-team, fokus på brukermedvirkning og brukerens 

ressurser, tjenesten integreres i Familiens hus, styrket ledelse som prioriterer systemrettet arbeid og 
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hjelp til organisasjons- og kompetanseutvikling. Alt arbeid som prioriteres skal være en del av 

grunnlaget i vurderingene av hver enkelt sak og enhetens prioriteringer.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Karoline Fagervold 
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Arkivsaksnr.: 19/2585-1   Arkiv: A10 &13  

 

Forslag til endringer i barnehageloven - høring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

101/19 Formannskapet 18.06.2019 

109/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Svar på høringen om forslag til endringer i barnehageloven med forskrift – ny regulering av 

private barnehager, tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Innledning  

Kunnskapsdepartementet legger nå fram forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om 

barnehager (barnehageloven), forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til 

private barnehager, forskrift 30. november 2012 nr. 1108 om regnskapsplikt for godkjente 

ikke-kommunale barnehager (økonomiforskriften til barnehageloven) og forskrift 22. juni 2017 

om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.  

 

I høringsnotatet vurderer departementet om det skal bli enklere å få tilskudd til nye private 

barnehager. Departementet vurderer også om kommunen skal få lovhjemmel til å stille vilkår 

om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd.  

 

Departementet foreslår at tilskuddet til pensjoner i private barnehager nedjusteres, slik at færre 

private barnehager får tilskudd til pensjonsutgifter som de ikke har. Departementet vurderer 

også om det skal gjøres endringer i beregningen av driftstilskuddet til private barnehager.  



  Sak 109/19 

 

 Side 201 av 217   

 

 

Departementet foreslår at det innføres et forbud mot å drive annen virksomhet i samme 

rettssubjekt som barnehagevirksomheten. Det innføres samtidig et krav om at hver private 

barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.  

Departementet foreslår at kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, 

tydeliggjøres i loven. Videre foreslår departementet at det lovfestes at private barnehager ikke 

kan ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak.  

 

Departementet foreslår at ansvaret for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private 

barnehager blir lagt til departementet. Det betyr at departementet får ansvaret for å føre tilsyn 

med at private barnehager bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med kravene for 

dette. Ansvaret vil også inkludere tilsyn med eventuelle nye bestemmelser om økonomiske 

forhold. Departementet vil delegere denne oppgaven til Utdanningsdirektoratet.  

 

Departementet foreslår at det innføres en lovhjemmel som gir departementet rett til innsyn i 

dokumentasjon hos eier eller nærstående til eier dersom slikt innsyn er nødvendig for å føre 

tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager.  

 

Departementet foreslår at ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra 

bemanningskravene i barnehageloven med forskrifter enten blir lagt til fylkesmannen, eller at 

det lovfestes at kommunen skal legge denne oppgaven til et uavhengig organ i kommunen.  

 

Endelig foreslår departementet at det innføres en hjemmel i barnehageloven til å fastsette 

forskriftsbestemmelser om meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte eller 

andre organisatoriske endringer. 

 

Høringsfristen er satt til 26. juli 2019. 

 

 

Bakgrunn 

Barnehagesektoren har utviklet seg betydelig siden barnehageforliket i 2003, og er snart ferdig 

utbygd. Private aktører som ønsker å komme inn i barnehagesektoren eller øke 

markedsandelen, må derfor i større grad enn før kjøpe eksisterende barnehager.  

 

De økonomiske støtteordningene som ble opprettet for at private aktører skulle engasjere seg i 

barnehagedrift, kan i dag realiseres og tas ut av barnehagene ved salg. Når barnehagene blir 

solgt, kan eierne også realisere opptjent egenkapital. Rapport fra BDO viser at det har vært en 

betydelig egenkapitaloppbygging i den private delen av sektoren de siste 10 årene. Det er 

dermed store verdier bygd opp med offentlige tilskudd og foreldrebetaling som potensielt kan 

realiseres og tas ut av barnehagene ved salg.  
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Siden barnehagesektoren snart er ferdig utbygd, har private barnehager blitt et knapphetsgode 

med en varig og sikker kontantstrøm fra offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Det gjør at 

private barnehager er et interessant investeringsobjekt for ulike typer investorer.  

 

Det kan være vanskelig for mindre og ideelle aktører å konkurrere med de største aktørene 

om oppkjøp av barnehager. Dette kan blant annet skyldes at de største aktørene har større 

finansieringsevne. For små og ideelle aktører kan det derfor være vanskelig å komme inn i 

barnehagesektoren eller øke markedsandelene. Dette er noe som kan gå utover mangfoldet av 

eiere i sektoren.  

Regjeringen ønsker ikke at noen aktører skal få en for dominerende posisjon i sektoren. 

Dersom én av de største aktørene går konkurs, kan dette få store konsekvenser for både barna, 

foreldrene og kommunene. Aktører med stor markedsmakt kan også ha mindre behov for å 

konkurrere på kvalitet. 

Det kan også være en utfordring at finansieringssystemet gir dårligere driftsvilkår for små 

private barnehager enn for store.  

 

De private barnehagene får i dag et fast påslag for pensjonsutgifter. Tall fra  

Telemarksforskning viser at private barnehager fikk 1 mrd. mer til pensjoner enn de faktisk 

brukte på pensjoner til sine ansatte i 2017.  

 

Det kan også være en utfordring at det er høy gjeldsgrad i den private delen av sektoren. Høy 

gjeldsgrad øker risikoen for konkurs. Den høye gjeldsgraden i sektoren kan også indikere at 

noen private barnehager kan ha tatt opp lån til andre formål enn barnehagedrift. I dag er det 

tillatt å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagevirksomheten. Det er 

dermed en risiko for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling blir brukt til å dekke kostnader 

som er knyttet til annen virksomhet enn barnehager.  

 

Det kan også være en utfordring at mange barnehager er registrert som en underenhet i et 

konsern. Samlet sett er omfanget av transaksjoner som tilsynsmyndigheten må kartlegge, 

vesentlig større når barnehagen er en slik underenhet enn når barnehagen er et selvstendig 

rettssubjekt. Når barnehagen er registrert som en underenhet i et konsern, kan morselskapets 

kreditorer ta beslag i barnehagens midler. Det betyr at offentlige tilskudd og foreldrebetaling 

kan bli brukt til å dekke tap fra andre virksomheter.  

 

Tilsynssystemet er ikke laget for en sektor med eiere som organiserer driften i konserner, og 

som har barnehager i flere kommuner. Kommunene oppgir at de verken har kapasitet eller 

kompetanse til å føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. Kun én prosent av 

de private barnehagene har hatt økonomisk tilsyn i perioden fra 2013 til 2016. 

 

 

 



  Sak 109/19 

 

 Side 203 av 217   

 

Kommunens svar på høringen 

 

1. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det bør bli enklere å få tilskudd til 

nye private barnehager. Dersom høringsinstansene mener at det bør bli enklere å få tilskudd 

til nye private barnehager, ber departementet om innspill til hvor høy terskelen bør være for 

at kommunen kan avslå en søknad om tilskudd. I lovforslaget har departementet skissert 

tre alternative bestemmelser; én der kommunens frie skjønn videreføres, én der det blir noe 

enklere å få tilskudd til nye private barnehager og én der det blir veldig mye enklere å få 

tilskudd til nye private barnehager. Departementet understreker at terskelen for når 

kommunen kan avslå en søknad om tilskudd også kan settes høyere eller lavere enn det 

som er skissert i lovforslaget. 

 

Svar: 

Ringerike kommune mener kommunenes frie skjønn bør videreføres i ny forskrift. 

 

Det er urimelig å pålegge ved forskrift, at kommunen skal kjøpe flere plasser fra private 

øktører enn det befolkningen har behov for. For «å gjøre det enklere» for private 

barnehager å få tilskudd - det vil si å få dekket tilskudd for alle plasser barnehagen er 

godkjent for uansett om alle plassene er fylt opp.  

Kommunen må fritt kunne kjøpe det antallet plasser kommunen har behov for til enhver 

tid - uavhengig av hvor mange plasser den private barnehagen er godkjent for. 

Kommunen må ha rett til å bestemme om nye plasser skal etableres i kommunale eller i 

private barnehager. Likeledes vil en nedgang i behovet for plasser måtte tas ut i de 

barnehagene kommunen vurderer er best, ut fra en økonomisk totalvurdering og 

befolkningens behov.  

Muligheten til en best mulig utnyttelse av de midlene kommunen råder over, til det beste 

for kommunens innbygger, må tilligge kommunen selv.  

 

 

 

2. Vilkår til nye barnehager 

Departementet mener at det er behov for å avklare i regelverket om kommunen kan stille 

vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd. Departementet er i 

tvil om kommunen bør få en slik lovhjemmel. Departementet ber derfor høringsinstansene 

om å gi innspill til dette spørsmålet.  

For at barnehagen skal regnes som ideell, må barnehagen reinvestere eventuelle overskudd 

i barnehagedriften eller samfunnsnyttige formål i tråd med barnehagens formål. 

Departementet ber høringsinstansene om å gi innspill til hvilke formål som skal regnes som 

samfunnsnyttige. Videre ber departementet høringsinstansene om å gi innspill til hvor stort 

handlingsrom kommunen skal ha når kommunen vurderer om formålet er samfunnsnyttig. 

Departementet ber også om høringsinstansenes syn på om det er nødvendig å stille krav om 

bestemte organisasjonsformer for å drive ideelle barnehager.  

 

Svar: 

Kommunen må ha rett til å bestemme om nye plasser skal etableres i kommunale eller i 

private barnehager.  
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Kommunen ønsker ikke å bli låst til en bestemmelse som tilsier at – bare den private 

barnehagen er «ideell» så skal den ha rett på tilskudd, også til sin tillleggsvirksomhet 

dersom det blir vedtatt.  

Kommunene bør stå fritt til å godkjenne private barnehager – uansett hvilken 

organisasjonsform og/eller pedagogiske tilnærming de måtte ha.  

 

Hver enkelt kommune må stå fritt til å vurdere om barnehagens eventuelle tilleggsformål er 

nyttig for kommunen - ut fra en helhetsvurdering av det tilbudet den enkelte kommune har 

behov for eller ønsker. Et slik tilleggsformål må forankes politisk i hver kommune. 

Muligheten til en best mulig utnyttelse av de midlene kommunen råder over, til det beste 

for kommunens innbygger, må tilligge kommunen selv. 

 

 

   

3. Finansiering 

Departementet legger til grunn  at barnehagene fortsatt skal finansieres gjennom statlige 

overføringer til rammetilskuddet til kommunene.  

For å sikre økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager mener 

departementet at det fortsatt skal være nasjonale regler for tildeling av tilskudd til private 

barnehager.  

Departementet mener at driftstilskuddet til private barnehager fortsatt skal beregnes ut fra 

kommunens gjennomsnittlige utgifter i tilsvarende kommunale barnehager.  

Departementet mener at det kan være hensiktsmessig å differensiere driftstilskuddet til 

private barnehager ut fra hvor mange plasser det er i barnehagen. Siden dette vil føre til 

store endringer for flere barnehager, foreslår departementet å utrede dette nærmere før det 

eventuelt gjøres endringer i forskriften.  

Departementet vil sette ned en referansegruppe med representanter fra private barnehager 

og kommuner for dette arbeidet. I det videre arbeidet vil departementet også vurdere andre 

endringer som kan bidra til å sikre et mangfold av barnehager. Departementet vil blant 

annet vurdere om kommunen skal kunne holde de dyreste kommunale barnehagene utenfor 

beregningen av tilskuddet til de private barnehagene. Departementet ber høringsinstansene 

om å gi innspill til momenter som bør tas med i den videre utredningen. Dersom 

utredningen viser at det bør gjøres endringer i forskriften, vil departementet sende dette på 

ny høring. 

Svar: 

Ringerike kommune mener regelen om å holde dyre kommunale barnehager utenom 

regnskapsgrunnlaget når kommunal sats beregnes, bør innføres igjen (25-%-regelen). 

Små barnehager ute i distriktene er ofte ikke mulig å drifte like kostnadseffektivt som 

sentrumsnære større barnehager. Midlertidige barnehager er også kostnadskrevende å 

etablere og legge ned – regelen vil favne også disse.  

Spesialavdelinger er kostnadskrevende og bør også kunne holdes utenfor – fordi det 

ligger til grunn en høyere grunnbemanning og er et tiltak som ikke gis i de private 

ordinære barnehagene. 
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%-andelen kan reduseres til 20% i ny forskrift. 

 

 

4. Tilskudd til pensjon 

Departementet foreslår at tilskuddet til pensjoner i private barnehager nedjusteres, slik at 

det i større grad gjenspeiler pensjonsutgiftene i de private barnehagene. Departementet har 

ikke tatt stilling til hvilket nivå pensjonspåslaget bør ligge på. Departementet ber derfor 

høringsinstansene om å gi innspill til dette spørsmålet. Departementet foreslår at private 

barnehager som har høyere pensjonsutgifter enn de får dekket gjennom det nye 

pensjonspåslaget, etter søknad har krav på å få dekket pensjonsutgiftene sine. 

Søknadsordningen skal kun gjelde for barnehager med pensjonsavtaler som er inngått før 1. 

januar 2019. Departementet viser til forslaget til forskriftstekst i kapittel 21.2 i 

høringsnotatet. I forslaget til ny § 4 første ledd første punktum er nivået på 

pensjonspåslaget satt som x. 

Departementet ber om innspill på satsens størrelse 

 

Svar: 

De private barnehagene får i någjeldene regelverk dekket pensjon tilsvarende 13% av 

kommunens lønnsutgifter. Dette er en overfinansiering som må justere ned – da de private 

barnehagene ikke bør få med tilskudd til pensjon enn de faktisk bruker på pensjon til sine 

ansatte. Departementet vurderer å redusere ned til 9 eller 11 % påslag.  

 

 

Telemarksforskning: Ved reduksjon fra 13 til 9% vil kostnadene reduseres med 583 mill 

kroner. Andelen barnehager som har høyere faktisk pensjonsutgift enn 9% vil øke fra 6,3 

til 15,4%. For lav sats vil gi kommunene merarbeid i fht. at det vil bli flere søknader om å 

få dekket den faktiske pensjonskostnaden. Kostnaden ved dette vi likevel være langt lavere 

enn reduksjonen i tilskudd til pensjoner 

 

For Ringerike kommune vil en endring fra 13 til 11% gi 4 mill kroner lavere utgifter. En 

endring fra 13 til 7% vil gi om lag 6 mill kroner lavere utgifter i tilskudd til private 

barnehager. Uten at endringer i innlagsåret for forsikringsavtaler er endret. 

 

Ringerike kommune foreslår en ny sats på 9%. De fleste private barnehager i Ringerike 

kommune har rundt 5-7% pensjonsutgift, så satsen på 9% vil favne de aller fleste 

barnehagene. Om en slik endring vil gi mange nye søknader om pensjonsdekning, vil også 

avhenge av departementets regelendringen om hvilket år innslagspunktet for 

forsikringsavtalene settes til. Forslaget er nå 2019. 

 

 

5. Forbud om å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagevirksomhet 

Departementet foreslår å lovfeste at det som hovedregel er forbud mot å eie eller drive 

annen virksomhet i samme rettssubjekt som driver barnehager. Departementet foreslår å 

innføre en hjemmel i barnehageloven til å fastsette forskriftsbestemmelser om hvilke andre 
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virksomheter det eventuelt skal være tillatt å drive, hvordan barnehagen skal bruke et 

eventuelt overskudd fra annen virksomhet og krav til regnskap, bokføring og revisjon.  

Departementet ber høringsinstansene om innspill til hvilke typer virksomheter det eventuelt 

skal være tillatt å drive.  

 

Svar: 

Ringerike kommune mener det bør innføres forbud mot å drive annen virksomhet i samme 

rettssubjekt.  

Etter dagens regelverk har tilsynsmyndigheten ikke mulighet til å etterspørre regnskapet 

For den øvrige virksomheten som drives i et rettssubjekt. 

Et forbud vil legge til rette for en bedre kontroll av om offentlige tilskudd og 

foreldrebetaling blir brukt i tråd med barnehagelovens bestemmelser. Det vil også gi 

kommunen økt trygghet i forhold til å kunne følge med på konkursrisiko i private 

barnehager (mange konsernbarnehager har en høy gjeldsgrad). 

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling kan bli brukt til å subsidiere annen virksomhet 

Dette betyr at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kan bli brukt til å dekke tap fra 

andre virksomheter enn barnehagedrift. Risikoen for konkurs øker når gjeldsgraden er 

høy. 

 

 

6. Definisjonen på «ideelle barnehager»  

Departementet mener det kan være naturlig å definere dette som «barnehager som 

reinvesterer eventuelle overskudd i barnehagedriften eller samfunnsnyttige formål i tråd 

med barnehagens formål». 

Departementet ber høringsinstansen gi innspill på hva et slik samfunnsnyttig formål kan 

være. Og hvor stort handlingsrom kommunen skal ha når kommunen vurderer om formålet 

er samfunnsnyttig. 

 

Svar: 

Ringerike kommune foreslår at et slikt samfunnsnyttig tilleggsformål kan være 

meråpen/døgnåpen barnehage for foreldre som jobber skift / pendler.  

Kommunen må imidlertid stå fritt til å vurdere om barnehagens tilleggsformål er nyttig 

for kommunen - ut fra en helhetsvurdering av det tilbudet til befolkningen som den enkelte 

kommune har eller ønsker å ha.  

Tilleggsformålet må politisk forankres i den enkelte kommune. 

 

 

7. Organisasjonsfrihet 

Departementet ber høringsinstansen gi innspill på om det er nødvendig å gripe inn i 

organisasjonsfriheten, ved å stille krav om at nye barnehager som skal kunne få tilskudd 

skal være ideelle barnehager. 
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Svar:  

Kommunene bør som i någjeldende regelverk, kunne stå fritt til å godkjenne private 

barnehager – uansett hvilken organisasjonsform og/eller pedagogiske tilnærming de 

måtte ha.  

 

8. Dispensasjoner 

Når kommunen gir kommunale barnehager dispensasjon fra bemanningskravene, påvirker 

dette tilskuddet til de private barnehagene. For å styrke tillitten til systemet mener 

regjeringen at det bør vurderes om ansvaret for å behandle slike søknader, skal flyttes til et 

uavhengig organ.  

Regjeringen ber høringsinstansen om syn på om det i stedet bør lovfestes et krav til 

uavhengighet og likebehandling når kommunen vurderer denne typen 

dispensasjonssøknader, samt dispensasjoner fra pedagognorm, språk og utdanning. 

 

Svar:  

Ringerike kommune er enig i at dispensasjonssøknader fra bemanningskravet, 

pedagognormen, språk og utdanning, skal behandles av et uavhengig organ.  

 

Kommunen bør stå fritt til å opprette et eget uavhengig organ til å ta denne oppgaven. 

Dersom kommunen velger å ikke opprette et slik organ, er Fylkesmannen en naturlig 

førsteinstans til å avgjør dispensasjonene.  

Utdanningsdirektoratet bør være klageinstans, i begge alternativene. 

 

 

9. Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak  

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det bør innføres et forbud mot å ta 

opp lån på andre måter enn i et finansforetak, eller om også andre typer lån, slik som 

obligasjonslån, bør være tillatt. Dersom høringsinstansene mener at også andre typer lån 

bør være tillatt, ber departementet om innspill til hvilke typer lån dette bør være. Dersom 

høringsinstansene mener at det bør innføres et forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i 

et finansforetak, ber departementet om innspill til om forbudet kun bør gjelde for nye lån, 

eller om det også bør gjelde for eksisterende lån. Dersom forbudet skal gjelde for 

eksisterende lån, foreslår departementet at barnehagene får en rimelig overgangsperiode til 

å tilpasse seg dette kravet. Departementet ber høringsinstansene om å gi innspill til lengden 

på overgangsperioden. Et eventuelt forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i et 

finansforetak vil ikke ramme gjeld som oppstår i driften av barnehagen, for eksempel ved 

etterskuddsbetaling til leverandører. Slike gjeldsposter vil ikke regnes som lån etter 

bestemmelsen. Departementet viser til lovforslaget § 16. 

 

Svar: 

Jfr. BDO rapport, har flere aktører i den private delen av barnehagesektoren høy 

gjeldsgrad. Over halvparten av private barnehager leier lokaler og vil ha begrenset behov 

for låneopptak.   

Jfr. Bjerke-analysen, vil de private ønske å investere i objekter som gir høyest mulig 

avkastning, innenfor den rammen som virksomheten har satt for å påta seg risiko. 
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 Det er eierne som mottar avkastningen av dette. Samtidig kan det gå utover kommunens 

barnehagetilbud dersom investeringene går med tap. Ulik risikovilje kan dermed medføre 

at private virksomheter tar opp mer lån enn kommunen ønsker. Det foreslås derfor at det 

kun blir lov å ta opp gjeld i finansforetak.  

For kommunene er det viktig at private barnehager tar minst mulig finansiell risiko, da 

kommunene trenger de private barnehagene for å oppfylle retten til barnehageplass. 

 

Ringerike kommune er på bakgrunn av ovennevnte vurderinger, enig i forslaget om at de 

private barnehagene kun skal kunne ta opp lån i finansforetak, dvs. foretak som beskrevet 

i Finansforetakslovens § 1-3.  

Reglene bør gjelde eksisterende og nye lån. 

Overgangsperioden kan være på 6 måneder. 

Departementet må føre tilsyn med at nye regler overholdes. 

 

 

10. Overgangsperiode 

Departementet ser at barnehagene vil trenge noe tid til å innrette seg etter endringene 

som foreslås her. Ved tilsvarende endringer for friskolene ble det gitt en overgangsperiode 

på to år. Departementet mener at det bør innføres en rimelig overgangsperiode for både 

kravet om å etablere barnehagen som et eget rettssubjekt og kravet om at barnehagen som 

hovedregel ikke kan eie eller drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagen. 

Departementet ber om høringsinstansens syn på dette og hvor lang perioden skal være: 

Svar: 

Ringerike kommune er enig i at det må gis en overgangsperiode, og mener denne kan 

være på to år.  

Kommunen må imidlertid også få tid til å rigge seg i forhold til mulige konsekvenser av 

en slik endring. Det bør derfor samtidig innføres en plikt for barnehageeier til å melde 

inn til kommunen om de nye reglene i forskriften vil påvirke videre drift og tilbudet av 

plasser til kommunen vesentlig.  

Den fristen bør settes til 6 måneder etter at forskriften er vedtatt.  
 

 

11. Ansvaret for å føre økonomisk tilsyn sentraliseres  

Departementet foreslår å legge ansvaret for tilsyn med økonomiske forhold ved private 

barnehager til departementet. Dette vil innebære at departementet får ansvaret for tilsyn 

med de foreslåtte bestemmelsene i barnehageloven § 7, kapittel V og tilhørende 

forskriftsreguleringer. Ansvaret vil inkludere tilsyn med eventuelle nye bestemmelser 

knyttet til økonomiske forhold.  

Oppgavene som tilsynsmyndighet skal kunne delegeres til underliggende organ. 

Departementet vil delegere tilsynsoppgaven til Utdanningsdirektoratet. Departementet ber 

om høringsinstansenes syn på om det er Utdanningsdirektoratet eller fylkesmannen som bør 

ivareta veiledningsoppgaven. Veiledningsansvaret skal omfatte de samme delene av 

regelverket som tilsynet med økonomiske forhold forvalter.  
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Forslaget innebærer at kommunen fortsatt vil være tilsynsmyndighet for øvrige reguleringer 

i barnehageloven med forskrifter.  

Departementet foreslår at regelen om at fylkesmannen i særlige tilfeller kan føre tilsyn med 

enkeltbarnehager videreføres, men at den ikke skal gjelde for tilsyn med økonomiske 

forhold. 

 

Svar: 

Økonomisk tilsyn med private aktører er en spesialisert og teknisk oppgave som krever 

tilstrekkelig ressurser og høy kompetanse. Det er krevende for spesielt små kommuner å 

etablere dette, også fordi arbeidet er sesongpreget. Som regel «kolliderer» disse 

oppgavene også med budsjettarbeidet i kommunene i perioden oktober til desember – et 

arbeide som legger beslag noe av den samme kompetansen. 

Ringerike kommune er derfor enig i at økonomiske tilsyn med private barnehager 

overføres til departementet, og at oppgaven delegeres til direktoratet.  

Vi mener direktoratet også må ha veiledningsansvaret i forhold til økonomisk tilsyn og 

regelverket rundt tilskudd til private barnehager, ikke fylkesmannen. Dette fordi 

erfaringene viser at flere fylkesmannsembeter opp gjennom årene har hatt har ulike syn 

på hvordan regelverket skal tolkes. Det har ført til uklarheter og forskjellsbehandling. 

 

 

12. Reaksjoner på brudd på regelverket om bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling 

Hvis oppgaven med å føre økonomisk tilsyn med private barnehager blir lagt til 

departementet og deretter delegert til direktoratet, foreslår departementet at direktoratet 

får mulighet til å pålegge en privat barnehage å rette forhold som er i strid med kravene til 

bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.  

Videre foreslår departementet at direktoratet får mulighet til å vedta at tilskuddet til en 

privat barnehage skal holdes tilbake. Det er kommunen som forvalter det offentlige 

tilskuddet til private barnehager. Dersom direktoratet vedtar at tilskuddet til en privat 

barnehage skal holdes tilbake, må direktoratet samarbeide med kommunen om dette.  

Det er vedtaket fra direktoratet og ikke kommunens gjennomføring av vedtaket som er 

bestemmende for barnehagens plikter, og som eventuelt kan påklages av den private 

barnehagen.  

Departementet foreslår at direktoratet får mulighet til å vedta at en privat barnehage skal 

tilbakebetale tilskudd. Det presiseres at barnehagen ikke kan bruke offentlige tilskudd og 

foreldrebetaling til å dekke denne typen tilbakebetalingskrav. Departementet er usikker på 

om det behov for å gi direktoratet mulighet til å vedta reduksjon av tilskudd til en privat 

barnehage. Departementet ber derfor høringsinstansene om å gi innspill til dette spørsmålet.  

 

Departementet foreslår at direktoratet kan vedta tidsbegrenset eller varig stenging av en 

privat barnehage dersom direktoratet avdekker gjentatte eller alvorlige brudd på 

regelverket. Vedtak om reaksjoner vil være enkeltvedtak som skal følge framgangsmåten i 

forvaltningsloven. Det betyr blant annet at barnehagen skal få mulighet til å uttale seg og til 

å klage på vedtaket. Kunnskapsdepartementet vil være klageinstans når direktoratet fatter 

vedtak om reaksjoner.  



  Sak 109/19 

 

 Side 210 av 217   

 

Departementet foreslår at kommunen skal få mulighet til å uttale seg før direktoratet fatter 

vedtak om retting av regelstridige forhold i en privat barnehage, at tilskuddet til en privat 

barnehage skal holdes tilbake eller at en privat barnehage skal tilbakebetale tilskudd. 

Kommunen skal også få mulighet til å uttale seg før direktoratet vedtar at en privat 

barnehage skal stenge.  

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om kommunen også bør få mulighet til å 

klage på vedtak om stenging. Alle vedtak som direktoratet fatter skal sendes kommunen til 

orientering 

 

Svar: 

Ringerike kommune er enig i at direktoratet før det fattes vedtak , nødvendig vis må 

informere kommunen om vedtaket. Det vil være nødvendig med dialog mellom 

kommunene og direktoratet.  

Det vil kunne oppstå situasjoner der tilskudd skal tilbakebetales, f.eks. dersom 

barnehagen har oppgitt feil antall barn. Dette løses ved trekk i fremtidig tilskudd. 

Når det gjelder vedtak om stenging av barnehager, bør kommunen kunne påklage 

vedtaket. Klageinstans bør være departementet. Ved slike vedtak må direktoratet også 

informere foreldreutvalgene i barnehagene.. 

 

13. Ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra bemanningskravene 

Departementet foreslår enten at  

a) oppgaven med å behandle søknader om dispensasjon fra bemanningsnormen, 

pedagognormen, utdanningskravet og kravet om norskferdigheter for styrer og pedagogisk 

leder, blir lagt til fylkesmannen, eller at  

b) det lovfestes et krav om at kommunen som lokal barnehagemyndighet skal organiseres 

på en måte som sikrer uavhengighet i myndighetsrollen og likebehandling av kommunale 

og private barnehager.  

Departementet ber høringsinstansene om å gi innspill til fordeler og ulemper ved de to 

alternativene. 

 

Svar: 

Ringerike kommune er enig i at oppgaven med å behandle søknader om dispensasjon fra 

bemanningsnormen, pedagognormen, utdanningskravet og kravet om norskferdigheter for 

styrer og pedagogisk leder, kan legges til fylkesmannen. Med direktoratet som 

klageinstans. 

 

Kommunen bør imidlertid stå fritt til å opprette et eget uavhengig organ til å ta denne 

oppgaven. Dersom kommunen velger å ikke opprette et slik organ, er Fylkesmannen en 

naturlig førsteinstans til å avgjør dispensasjonene.  

Utdanningsdirektoratet bør være klageinstans, i begge alternativene. 

 



  Sak 109/19 

 

 Side 211 av 217   

 

14. Stedlig leder  

For å tydeliggjøre regelverket mener departementet derfor at det er hensiktsmessig å 

fastsette en ny bestemmelse i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i 

barnehager, som regulerer når det kan gjøres unntak fra kravet om at hver barnehage skal 

ha en styrer. Departementet vil be Utdanningsdirektoratet om å utarbeide og høre et forslag 

til en slik forskriftsbestemmelse. Dette forslaget er derfor ikke en del av denne høringen, 

men departementet ber om høringsuttalelsens syn: 

 

Svar: 

Ringerike kommune mener det bør fremgå av lov eller forskrift om hver enkelt barnehage 

må ha en stedlig ledelse. Styrerrollen kan deles på flere dersom kompetanse og kvalitet er 

tilfredsstillende. 

 

15. Meldeplikt ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer 

Departementet foreslår å innføre en hjemmel i barnehageloven til å fastsette bestemmelser 

om meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske 

endringer i forskrift. 

 

Svar: 

Ringerike kommune er enig en lovfesting av meldeplikt ved nedleggelse, eierskifte eller 

andre organisatoriske endringer. 

 

 Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig å gi tilbakemeldinger på denne høringen, da endringer i 

denne vil påvirke kommunens økonomi og tjenestetilbud.  

Ringerike kommune betaler ut over 100 millioner kroner i året, i tilskudd til private 

barnehager. For rådmannen er det viktig at kommunen beholder størst mulig handlefrihet og 

at den ikke låses i for rigide forskrifter. Samtidig ser rådmannen at det er svært viktig å stille 

strenge krav til hvordan offentlige midler brukes – for å sikre et godt tjenestetilbud i 

kommunene. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 16/5719-10   Arkiv: F46 &13  

 

Høring- ny barnevernslov  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.06.2019 

110/19 Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov. 

Høringsfristen er 1. august 2019 og kommunen vil utarbeide høringssvar på bakgrunn av 

innspill fra hovedutvalget og kommunestyret. Under rådmannens vurdering fremkommer 

administrasjonens anbefalinger.  

 

Gjeldende barnevernlov er over 25 år gammel, og formålet med ny barnevernlov er å få en mer 

tilgjengelig lov som er bedre tilpasset dagens samfunn. Forslaget viderefører grunnstammen i 

dagens barnevernslov.  

 

Departementet har foretatt en omfattende språklig og redaksjonell omarbeiding av loven. De 

materielle endringene som foreslås dreier seg om 1) styrket barneperspektiv, 2) et mer 

tidsriktig regelverk, 3) økt vekt på forebygging og tidlig innsats og 4) bedre rettssikkerhet for 

barn og foreldre.  

 

Forslaget til ny lov bygger på NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til 

omsorg og beskyttelse. NOUen ble presentert for Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

og Kommunestyret i februar 2017. Ringerike kommune innga høringssvar til NOUen. 
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 Flere av forslagene kommunen gikk i mot er ikke fulgt opp av departemetnet i forslag til ny 

barnevernlov.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Målet er at en ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid og styrke 

rettssikkerheten for barn og foreldre. Barneperspektivet foreslås styrket ved bl.a. tydeligere 

regler for barnets rett til medvirkning og ved å lovfeste at barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser og handlinger som berører et barn.  

 

Departementet foreslår videre flere endringer i loven som skal legge bedre til rette for at begge 

foreldre blir involvert i en barnevernssak, ut fra hvilken tilknytning de har til barnet og hvordan 

saken berører dem. Dette på bakgrunn av at familiemønstrene har endret seg, og at langt flere 

barn i barnevernet har foreldre som ikke bor sammen. Departementet foreslår bl.a. at det 

innføres en hjemmel til å pålegge hjelpetiltak i samværshjemmet. Departementet foreslår også 

flere endringer i reglene om kontakt og samvær for å tilpasse regelverket bedre til nye 

familiemønstre og våre internasjonale forpliktelser. Det foreslås blant annet at søsken som har 

hatt et etablert familieliv, får en lovfestet rett til samvær og kontakt etter en 

omsorgsovertakelse. Søsken gis etter forslaget partsrettigheter ved samvær når de er over 15 

år.  

 

Departementet foreslår, i samsvar med Granavoldenplattformen, å styrke retten til ettervern og 

utvide aldersgrensen for rett til barnevernstiltak fra 23 år til 25 år. 

 

Et gjennomgående hensyn har videre vært å sette barnets behov i sentrum og bidra til økt vekt 

på forebygging og tidlig innsats. Høringsnotatet inneholder forslag som samlet sett skal bidra 

til at kommunene styrker arbeidet med å forebygge omsorgssvikt samtidig som 

barnevernstjenestens innsats rettes mot barna og familiene som trenger det mest. Forslagene 

ses i sammenheng med barnevernsreformen som gir økt ansvar til kommunene jf. Prop. 73 L 

(2016-2017). Det foreslås at kommunen plikter å samordne sitt tjenestetilbud til barn og 

familier.  

 

Departementet foreslår å innføre et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for det 

forebyggende arbeidet. Planen skal etter forslaget inneholde en beskrivelse av overordnede mål 

og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet, hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene, 

hvordan oppgaveløsningen skal organiseres og hvordan ulike etater skal samarbeide. 

Departementet legger til grunn at planen for kommunens forebyggende arbeid rettet mot barn 

og unges oppvekstvilkår, skal kunne inngå i de ordinære prosessene etter plan- og 

bygningsloven.  
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Kommunen har også plikt til å ha internkontroll for å sikre at kommuner oppfyller de kravene 

som følger av lov og forskrift. Departementet foreslår at det lovfestes at barnevernstjenesten 

hvert år skal utarbeide en rapport til kommunestyret. Dette for at kommuneledelsen skal ha 

tilstrekkelig kunnskap om og innsikt i tilstanden i egen barnevernstjeneste og om kvaliteten i 

barnevernstjenestens arbeid.  

 

Departementet foreslår videre endringer som skal styrke kommuneledelsens ansvar for den 

overordnede styringen av barnevernstjenesten. Endringsforslaget ses i sammenheng med at det 

er kommunens øverste politiske og administrative ledelse som har det overordnede ansvaret for 

at kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter, og at det også er kommuneledelsen som har 

ansvar for å vedta de budsjettmessige rammene for barnevernstjenestens virksomhet, og for å 

sørge for at kommunens barneverntjeneste har nødvendige og tilstrekkelige ressurser til at 

kommunen kan oppfylle sine lovpålagte oppgaver etter barnevernsloven. 

 

I tillegg foreslås å lovfeste barnevernstjenestens ansvar for å ha en forsvarlig akuttberedskap 

også utenfor ordinær kontortid. Denne plikten oppfyller Ringerike kommune gjennom felles 

barnevernsvakt med Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal kommune.   

 

Departementet har også flere forslag som skal styrke rettssikkerheten ved fylkesnemndas 

behandling av tvangssaker, blant annet adgang for fylkesnemnda til å gi en grundigere 

behandling av klager over barnevernstjenestens akuttvedtak. Departementet foreslår også at 

samtaleprosess i fylkesnemnda tas inn i loven som en varig ordning. 

 

Departementet har bedt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om Bufetat og ikke 

kommunen skal ha det avgjørende ordet ved valg av hvilken type akuttiltak barnet skal tilbys 

(institusjon eller fosterhjem). Etter rådmannens vurdering bør kommunen ha det avgjørende 

ordet, da det er kommunen som best kjenner barnet og barnets behov. Departementet har også 

bedt om høringsinstansenes syn på om egenandelene for henholdsvis beredskapshjem og 

akuttinstitusjon bør settes på samme nivå eller følge samme finansieringssystem som for andre 

barnevernstiltak der kommunen betaler en egenandel. Etter rådmannens vurdering bør disse 

settes på samme nivå, slik at det sikres at det er barnets beste som blir avgjørende ved valg av 

tiltak, og ikke pris.  

 

Økonomiske forhold 

  

Departementet vurderer at de fleste av forslagene i ny barnevernslov ikke vil medføre vesentlig 

økte omkostninger for kommunen. Rådmannen støtter denne vurderingen. Flere av endringene 

er i hovedsak presiseringer av gjeldende rett og er således forpliktelser som alt påligger 

kommunen i dag. Departementet peker videre på at mange unge uføre har erfaring fra 

barnevernet. Dersom ny barnevernslov fører til et bedre barnevern, kan det bidra til at færre 

unge blir og forblir uføre. Departementet uttaler at det vil medføre store gevinster for den 

enkelte og besparelser for samfunnet. Departementet anser forslagene samlet sett å være 

samfunnsøkonomisk lønnsomme. 
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Departementet påpeker at det pågår flere prosesser for å styrke barnevernet i kommunene og 

at dette vil ha positiv innvirkning på kommunenes forutsetninger for å tilpasse seg ny 

barnevernslov. Dette eksempelvis gjennom prosjektet DigiBarnevern, vedrørende utvikling av 

bedre digitale løsninger for barnevernstjenestene, og kompetansestrategien for det kommunale 

barnevernet (2018-2024) som inneholder etter- og videreutdanningstilbud som kan understøtte 

praksisendringer i tråd med ny barnevernslov.  

 

Departementet uttaler at de vil komme nærmere tilbake til eventuelle nødvendige 

bevilgningsendringer for ulike aktører i de ordinære budsjettfremleggene. 

 

Det er særlig økningen av retten til ettervern fra 23 år til 25 år som beskrives å medføre økte 

omkostninger for kommunene. Departementet anslår at forslaget kan medføre årlige 

merutgifter for kommunene på om lag 13–16 mill. kroner. Hvor mye av dette som vil påligge 

Ringerike kommune er usikkert. Departementet uttaler at økt fokus på ettervern kan medføre 

økt etterspørsel etter ettervern og således også økte utgifter for enkeltkommuner.  

 

Videre uttaler departementet at hjemmel til å pålegge hjelpetiltak i samværshjemmet også vil 

kunne føre til at flere hjelpetiltak faktisk blir gjennomført, noe som isolert sett kan medføre 

merutgifter for kommunen. Departementet påpeker imdlertid at en slik hjemmel også vil kunne 

bidra til besparelser for kommunen på et senere tidspunkt, dersom det fører til at barn får 

nødvendig hjelp til rett tid og forebygger behovet for mer kostnadskrevende tiltak. Over tid og 

samlet sett antar departementet at forslaget ikke medfører vesentlige økonomiske 

konsekvenser for kommunene. 

 

Departementet vurderer at forslaget om å utarbeide en plan for samvær og kontakt hvor flere 

personer enn i dag er inkludert, vil medføre merarbeid for barnevernstjenesten.  Planen skal 

utarbeides i samarbeid med de involverte, og skal vurderes jevnlig, noe som er mer 

arbeidskrevende for barnevernstjenesten enn det som følger av gjeldende rett. Departementet 

anslår at merarbeidet vil gi økte utgifter for kommunene samlet på om lag 4,5 mill. kroner. 

 

Departementet vurderer at forslaget om at kommunestyret skal vedta en plan for kommunens 

forebyggende arbeid vil kreve administrative ressurser, men ikke medføre vesentlig merarbeid 

for kommunen. Departementet uttaler at denne plikten kan bidra til et mer effektivt og bedre 

forebyggingsarbeid i mange kommuner. 

 

Også forslaget om å pålegge barneverntjensten en plikt til å utarbeide en årlig 

tilstandsrapportering til kommunestyret vil medføre administrative ressurser. Departementet 

legger imidlertid til grunn at tilstandsrapporten kan baseres på den informasjonen som er 

tilgjengelig gjennom eksisterende digitale løsninger og statistikk. Videre uttaler departementet 

at en elektronisk mal for hva tilstandsrapporten bør inneholde vil bidra til å begrense 

merarbeidet for kommunene til et nivå som vurderes som ikke vesentlig. 
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Alternativt vedtak 

 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes, med følgende endringer […….]  

 

Rådmannens vurdering 

 

Ringerike kommune innga høringssvar til NOUen. Ringerike kommune støttet i all hovedsak 

de forslag til lovendringer som ble fremmet, men hadde noen innspill til endringer. Flere av 

forslagene kommunen gikk i mot er ikke fulgt opp av departementet i forslag til ny 

barnevernlov. Dette gjelder for det første forslaget i NOUen om at vedtak om pålegg om 

opphold i senter for foreldre og barn bare kunne treffes dersom vilkårene for 

omsorgsovertakelse var oppfylt. Departementet viste til at hjemmel for pålegget var relativt ny 

og at det var satt i gang et arbeid med evaluering av hjemmelen. Departementet ville derfor 

avvente evalueringen før det eventuelt ville bli fremmet forslag om endring av bestemmelsen.  

 

For det andre følger departementet ikke opp forslaget i NOUen om rett til samvær for andre 

nærstående enn søsken barnet har hatt et etablert familieliv med. Ringerike kommune gikk også 

imot NOUens forslag på dette punktet.  

 

For det tredje fulgte departementet ikke opp forslaget i NOUen om at det skulle etableres en 

ordning hvor barneverntjenesten ved rettskraftig avgjørelse om omsorgsovertakelse skulle tilby 

foreldrene en støtteperson.  

 

For det fjerde følger ikke departementet opp forslaget om å senke aldersgrensen for barns 

partsrettigheter til 12 år, noe som også er i samsvar med hva Ringerike kommune spilte inn i 

høringen av NOUen.  

 

Departementet har ikke imøtekommet Ringerike kommunes forslag om at det kun bør stilles 

krav om alminnelig sansynlighetsovervekt ved omsorgsovertakelse også av nyfødte. I samsvar 

med forslag fremmet i NOUen foreslår departementet at dagens forhøyede beviskrav 

«overveiende sannsynlig» skal opprettholdes ved omsorgsovertakelse av nyfødte. Etter 

rådmannens vurdering vil et forhøyet beviskrav kunne være i strid med Barnekonvensjonens 

artikkel 3 om barnets beste og Barnekonvensjonens artikkel 19 om barnets rett til beskyttelse 

mot fysisk eller psykisk vold. Det vises til at et forhøyet beviskrav vil medføre at et nyfødt barn 

skal føres tilbake til sine biologiske foreldre selv om det er sannsynligehtsovervekt for at barnet 

vil bli utsatt for vold, overgrep eller annen omsorgssvikt. Etter rådmannens vurdering bør 

Ringerike kommune spille dette inn i høringssvaret til departementet. 

 

Departementet har heller ikke imøtekommet Ringerike kommunes forslag om endring av 

dagens bestemmelse om at fylkesnemnda kan stille vilkår når det gjelder valg av bosted etter en 

omsorgsovertakelse. 



  Sak 110/19 

 

 Side 217 av 217   

 

 Ringerike kommune viste til at denne avgjørelsen bør ligge hos barnevernet, da fylkesnmenda 

og domstolen ofte ikke vil ha den nødvendige informasjonen og kompetansen til å ta et slikt 

standpunkt. Etter rådmannens vurdering bør kommunen opprettholde dette synspunktet i 

høring til ny barnevernlov.  

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen inngi høringssvar til lovforslaget i tråd med det 

høringssvar kommunen spilte inn den gang NOUen var på høring. Dette innebærer at 

kommunen i all hovedsak vil støtte de forslag til lovendringer som departementet har fremmet, 

med noen mindre unntak som er behandlet ovenfor.   

 

Vedlegg 

Link til høringsnotat – Forslag til ny barnevernslov:  

https://www.regjeringen.no/contentassets/7a124c63b81b487e9d79ae44b73a2b70/horingsnotat

-ny-barnevernslov---april-2019-.pdf 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Grunngitt spørsmål fra Erna Skaugrud (Ap) - Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen/E16 - hva med innbyggerne i anleggsfasen ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Erna Skaugrud (Ap) mottatt 19.06.19. 
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Arkivsaksnr.: 19/2767-2   Arkiv: F17 &29  

 

 

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) - Miljøarbeidertjenesten  
 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) mottatt 17.06.19. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpellasjon om miljøarbeidertjenesten 

 
30.10.14. behandlet kommunestyret «Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022».  

Ett av punktene i vedtaket lyder: «Hovedstrategier nr. 4: Oppfølging i bolig, med spesiell vekt 

på boevne, - skal være førende for utarbeidelsen og gjennomføring av tiltak innenfor 

boligsosialt arbeid i Ringerike kommune.» 

 

Videre ble dette utdypet av et enstemmig vedtak:» Utrede kompetanse og kapasitet i 

miljøarbeidertjenesten i forhold til ambisjonene i boligsosial handlingsplan. Utredningen 

legges fram til politisk behandling.» 

 

Jeg har etterspurt dette vedtaket flere ganger uten å få noe konkret svar. Nå har jeg hørt at 

det i mange av våre boliger er store behov for restaurering, oppussing p.g.a. mislighold fordi 

beboerne ikke får/har fått tilstrekkelig hjelp/støtte/opplæring til å mestre å bo. Har fått høre 

at det er ca 20 leiligheter som har store behov for rehabilitering, det kan dreie seg om beløp 

mellom 300.000 og 400.000.-kr. 

Miljøarbeidertjenesten har opplevd en nedskjæring de siste årene, istedenfor en påtrengt 

styrkning. Det er flere tjenesteområder som nå løfter fram behovet for styrkning av denne 

tjenesten. Man kan bare ta det det koster å renovere disse leilighetene og se hvor mange 

miljøarbeiderstillinger det kunne blitt!! 

 

Spørsmål til ordfører: 

 

1. Er det god økonomi for kommunen å jobbe på denne måten? 

2. Overordnet målsetting for helse og omsorg: «Helhetlig tenkning hvor forebygging, 

tidlig innsats og ressurser hos bruker vektlegges.» : Er dette prinsipper som blir 

etterfulgt i oppfølgingen i boliger for mange av de svakeste i vår kommune? 

3. Hvorfor er ikke vedtaket fra 133/14 blitt effektuert? 

4. Når vil en utredning bli lagt fram til politisk behandling? 

 

Solidaritetslista 

Nanna Kristoffersen 

Hønefoss 22.05.19. 
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Arkivsaksnr.: 19/2798-2   Arkiv: M30 &29  

 

 

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Avkloakkering i Ringerike kommune  
 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) mottatt 18.06.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpellasjon vedr. avkloakkering i Ringerike kommune 

Ringerike kommune oppgraderer vann og avløp i kommunen for å kunne betjene flere innbyggere. 

Jeg har i denne forbindelse noen spørsmål. 

Vedr. Monserud 

Kostnadsrammen for prosjektet ble i juni 2016 godkjent med 350 mill kr og skal etter ferdigstillelse 

ha kapasitet til 48.000 innbyggere mot ca 23.000 i dag.  Målsettingen er at flest mulig kan koble seg 

til offentlig nett. 

Byggearbeidene skulle etter planen være ferdige i mai 2019 og anlegget skal etter planen settes i 

drift kommende høst. 

Spørsmål:  

1. Holdes tids- og kostnadsrammen for prosjektet?  

2. Hvis ikke, når ferdigstilles arbeidene og hva blir prosjektets totalkostnad? 

  

Vedr. Åsa 

I følge kommunen er hovedformålet med prosjektet er å sanere 14 KUR-anlegg i Åsa.  

Spørsmål: 

3. Har ledningen kapasitet til å dekke alle husstander i det aktuelle nedslagsfeltet? 

4. Hvis nei, hvorfor ikke? 

5. Hvilken informasjon og tilbud er gitt til de husstander som har vært aktuelle å koble på 

ledningen? 

6. Hva er kostnadsrammen for prosjektet, og holdes denne? 

 

Nes i Ådal 

Det foreligger også tilsvarende planer for Nes i Ådal hvor det ifølge kommunens nettsider har vært 

avholdt 3 informasjonsmøter. 

Spørsmål: 

7. Har kommunens fremgangsmåte ved utbygging av kommunale ledninger vært lik overfor 

berørte i ulike deler av kommunen? 

8. Hvis nei, hvorfor ikke? 

 

Konsekvenser for kommunale gebyrer 

Disse investeringene skal dekkes inn gjennom selvkost, dvs. at det er kommunens innbyggere som 

skal betale dette gjennom kommunale avgifter.  

Spørsmål: 

9. Hvordan vil disse investeringene slå ut for den enkelte innbygger gitt at den ventede 

befolkningsvekst ikke blir som forventet? 



10. Hvordan vil disse investeringene slå ut for den enkelte innbygger gitt at den ventede 

befolkningsvekst blir som forventet? 

 

11. Hva har kommunen konkret gjort i disse prosjektene for å redusere innbyggernes totale 

avgiftsbelastning som følge av denne utbyggingen? 

 

 

Anders Braaten 

Senterpartiet 
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Arkivsaksnr.: 19/2797-2   Arkiv: K03 &29  

 

 

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Ringerike vil erklære klima- og 

naturkrise ?  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) mottatt 18.06.19. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike vil erklære klima- og naturkrise? 

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe, MDG Ringerike, 27.6 .19 

Klimaendringene og tap av natur er vår tids største utfordringer. I Det internasjonale naturpanelets 

tilstandsrapport for naturen på jorden fra mai 2019 pekes det på at menneskelig aktivitet har endret 

naturen betydelig over hele kloden, dvs. 75 % av miljøet på land og med alvorlige konsekvenser for  

66 % av det marine miljøet. Over 85 % av verdens våtmarker er allerede gått tapt, og situasjonen i 

Norge er her intet unntak. Klimaendringene har særlig de siste tiårene endret livet på jorda 

fundamentalt, utryddet arter, gjort landområder ubeboelig og drevet millioner av mennesker på flukt. 

 

I juni i år kom det frem at den sittende regjeringen ikke har kuttet klimagassutslippene i 2018, men økt  

dem med 0,4 %. Det betyr at klimaforliket med kutt i de globale klimagassutslippene, tilvarende 30 % av 

Norges utslipp i 1990 som Norge har forpliktet seg til, kan se håpløst ut. For å sitere SVs Audun 

Lysbakken: «Mens skoleelevene streiker for sin framtid og et levelig klima, forsterker regjeringen 

klimakrisen». 

 

Klimaendringene og et videre tap av natur vil få enorme konsekvenser for økonomien. Verden styrer  

mot en oppvarming av kloden i en størrelsesorden vi aldri tidligere har sett i menneskehetens historie. 

Endringene skjer så fort at arter ikke klarer å tilpasse seg det nye klimaet. Høyst sannsynlig kan vi innen 

få generasjoner – med ødeleggelser av leveområder, plastforsøpling og utslipp av giftstoffer på land og  

i vann – oppleve den største masseutryddelsen av arter siden dinosaurenes tid. Vår egen lokale situasjon 

er langt fra tilfredsstillende når fisken i Storelva og Tyrifjorden ikke lenger er spiselig ut fra Mattilsynets 

og NGIs forskning som har påvist kvikksølv, perfluorerte stoffer og PFAS-er fra gamle deponier. 

 

Å erklære klima- og naturkrise innebærer å gi dette høyeste prioritet innen alle kommunens virke-

områder, inkludert dens arealforvaltning. Slik kan vi redusere Ringerikes kommunes bidrag til utslipp av 

klimagasser og samtidig tilpasse kommunen til en ny virkelighet med mer ustabilt og ekstremt vær og 

utfordringer med samfunnssikkerhet og flomberedskap. Vi vil også i større grad kunne ta vare på våre 

natur- og landbruksområder og bevare leveområdene for plante- og dyrearter omkring oss. 

 

Intensjonen bak kommuneplanen og tilhørende kommunedelplan om miljø og klima er ambisiøse og 

gode. Ved å erklære krise gir vi våre egne ambisjoner for at planenes skal få effekt, ytterligere tyngde og 

viser streikende barn og ungdommer, samt kommunens innbyggere at vi tar utfordringene på største 

alvor. Noen kommuner og fylker, som Hedmark fylkeskommune og Kongsberg og Stjørdal kommuner, 

har allerede erklært klimakrise. Mange flere vurderer å gjøre det samme.  

 

Gretha Thunberg og Arnold Schwarzenegger traff nylig FNs generalsekretær i Wien og Greta siteres på: 

«Så lenge dere, lederne, oppfører dere som om alt er OK og at dere har ting under kontroll, så vil ikke 

vi, folket, forstå at vi befinner oss i en krise». Vi politikere i Ringerike må derfor vise tydelig at vi tar 

ansvar for hvor alvorlig dette er, og at vi er ambisiøse nok til å vise vei. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret erkjenner og erklærer at verden er inne i en alvorlig klima- og naturkrise. 

2. Kommunestyret vil at bekjempelse av klimagassutslipp og tap av natur og arter settes som høyeste 

prioritet innenfor Ringerikes ulike ansvarsområder, slik at vi kan oppfylle mål som settes i kommende 

kommuneplan. Vi vil med dette uttrykke en felles ambisjon i det videre arbeidet med politiske saker 

som påvirker både kutt i klimagassutslipp, klimatilpasning og tiltak som kan og må hindre ytterligere 

tap av arts og naturmangfold. 
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Interpellasjon fra Ole J.Andersen (FrP) - De eldre fortjener god mat i Ringerike 

kommune  
 

 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Ole J.Andersen (FrP) mottatt 17.06.19. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Til ordfører. 

Interpellasjon. 

De eldre fortjener god mat i Ringerike kommune 

I Ringerike kommune lages det i dag mat på industrialisert sentralkjøkken. Denne maten blir kjørt ut 

til sykehjemmene og bemannede omsorgsboliger, samt til en del hjemmeboende og noen få andre 

institusjoner.  Denne maten er ofte lite appetittlig og mangler smak. I og med at mange eldre ikke 

alltid har så sterk matlyst, skjer det ganske ofte at bare halve måltidet blir spist. Det resulterer i at 

disse ikke får i seg tilstrekkelig med vitaminer og mineraler, og av den grunn går ned i vekt. 

Immunforsvaret blir svakere. Nærhet til matlagingen og matlukt som varsler at det snart er middag, 

er viktig for de eldres trivsel og helse. Matglede er livsglede.   

Fremskrittspartiet ønsker kjøkkenet og matlagingen tilbake på institusjonene. Dette gir også eldre 

mulighet for å bidra i matlagingen om det er ønskelig og helsen tillater det. Det er viktig for eldre på 

institusjon å spise næringsrik, smakfull og god mat, og mat som ser fristende ut.  

FrP har derfor sørget for å etablere en støtteordning slike at flere kommuner etablerer kjøkken i 

sykehjem. Regjeringen gir nå kommunene muligheten til å flytte kjøkkenet «hjem» til institusjonene, 

og bare betale ca. 30 prosent av regningen. Staten betaler 50 prosent, og i tillegg slipper kommunen 

å betale moms.  Dette bør være en god sak for Ringerike kommune. 

FrP gikk til valg på å gi de eldre mer appetittlig og næringsrik mat. Nå har vi sørget for at kommunene 

kan søke om midler til renovering, bygging eller gjenetablering av kjøkkener på sykehjemmene. 

Midlene frigjøres til kommunene etter søknad allerede fra 1. oktober. Uavhengig av partipolitikk 

handler dette om velferden til våre eldre, og de eldre i Ringerike kommune fortjener å kjenne lukten 

av god og næringsrik mat på institusjonene. 

 

Spørsmål til ordføreren. 

1. Er ordføreren enig i at dette er en håndsrekning fra regjeringen som bør benyttes? 

2. Vil ordføreren sørge for at politikerne får et sak angående dette i løpet av 2019?   

 

Ole J. Andersen 

Ringerike FrP 
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Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - Erklæring av klimakrise  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) mottatt 17.06.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erklæring av klimakrise 

Det første steget for å løse et problem, er å erkjenne at det er et. Denne våren har flere land, deriblant 
Storbritannia, Irland, Sveits og Canada, flere kommuner som blant andre Kongsberg og fylker som 
Hedmark, erklært at verdenssamfunnet står i en klimatisk nødsituasjon. Ringerike SV ønsker at vi også 
skal være frempå og gjøre det samme.  

Den siste rapporten fra FNs Klimapanel (IPCC) som kom i høst understøtter dette utover enhver rimelig 
tvil. Der rapporteres det blant annet om at konsekvensene av en temperaturøkning på 1.5 oC er 
betydelig mindre enn ved en økning på 2.0 oC. Blant annet vil 6 % av alle insekter, 8 % av alle planter 
og 4 % av alle virveldyr miste sine klimatisk egnede områder ved en oppvarming på 1.5oC.  

Ved 2.0 oC er konsekvensene mer dramatiske og det kritiske punktet for mange økosystemer ligger i 
dette temperaturintervallet. Det er blant annet derfor Paris-avtalen har som mål at den globale 
oppvarmingen ikke skal overstige 1.5 oC. For at vi skal klare å nå dette målet må vi være helt CO2-
nøytrale innen 2050, og dette kan ikke gjøres uten dyptgående samfunnsendringer. Med en økning på 
0.4 % i klimagassutslippene fra 2017 til 2018 i Norge, styrer vi nå skuta rett vest hvor vi vil møte en 
fremtid med mer ødeleggende ekstremvær, mindre artsmangfold, et landbruk som vil møte stadig 
økende utfordringer knyttet vekslende klima og flere klimaflyktninger, for å nevne noe.  

Nå ser vi også at 40.000 unge streiker for å sette fokus på klimasaken, fordi politikere som oss, ikke tar 
nok ansvar for framtida. Ringerike SV ønsker å lytte til ungdommen og at vi aktivt går ut og gir vår 
støtte til dem.  

Samtidig vil ikke klimakrisen løses av at vi åpent erklærer at den finnes eller anerkjenner 
ungdommenes bekymringer. Løsningen på en slik global krise, er summen av alle de lokale tiltakene, 
også hva vi gjør her på Ringerike. I Ringerikes kommuneplan 2015-2030 er et av målene som følger;  

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

At Ringerike når dette målet er et nøkkelmoment på veien til at vi som lokalsamfunn gjør vår del for at 
Norge skal kunne innfri sine forpliktelser i henhold til Parisavtalen. Ringerike SV er bekymret for 
hvordan kommunen aktivt jobber mot dette målet i kommuneplanen, all den tid det fortsatt kjøres 
rundt i kommunale fossilbiler, det bygges nye kommunale bygg som ikke når plusshus-standard og det 
å sykle eller gå til skolen mange steder i kommunen er en risiko-sport.  

Ringerike SV ønsker at Ringerike kommune skal følge sin egen målsetning om å være et forbilde og 
undertegnede ber derfor ordfører om følgende: 

1. Kan Ordfører be kommunestyret erklære at vi står i en global klima- og naturmangfoldskrise, 

og at kommunestyret gir sin fulle støtte til de klimastreikende ungdommene. 

2. Kommunestyret ber rådmannen, innen utgangen av 2019, redegjøre for hvordan kommunen 

jobber for at Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar 

energi og reduksjon av utslipp.  

 

For Ringerike SV 

Axel Sjøberg /s 
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Arkivsaksnr.: 19/2016-4  Arkiv: 210  

 

Sak: 73/19 

 

Saksprotokoll - Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.mai 2019  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.05.19. tas til orientering. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.06.2019: 

 

 

 

 

Avstemming:  

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

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 
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Hønefoss, 03.05.2019 
 
 
 

Karsten Lien 
 
 
 
 
Lise Kihle Gravermoen      Dag Haakon Henriksen 
 
 
 
 
 
Erna Skaugrud       Ulf Magnussen 
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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]  
 
  



 5  

 

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]  
 
  



 7  

 

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]  
 
  



 9  

 

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.: 19/2016-6   Arkiv: 210  

 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 14.06.19  
 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 14.06.19 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll Kontrollutvalget i Ringerike kommune 14.06.2019. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 































 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2074-6  Arkiv: 210  

 

Sak: 66/19 

 

Saksprotokoll - Økonomirapport 1. tertial 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1) Økonomirapport 1. tertial 2019, tas til orientering. 

 

2) Statusrapportering - Mål i Handlingsprogram 2019-2022, tas til orientering. 

 

3) Status pr. 1. tertial 2019 – Politiske vedtak til oppfølging. 

 

4) Følgende endringer av driftsbudsjett vedtas: 

 

a) Frivilligsentralen 

I slutten av 2018 ble det inngått ny avtale med Frivilligsentralen. Frem til 2018 har 

årlig tilskudd fra Ringerike kommune vært 1 273 000 inkludert rammetilskudd fra 

staten. Fra 2019 er dette tilskuddet økt til 1 584 000 inkludert rammetilskudd.  

Budsjettet korrigeres tilsvarende økningen på kr. 300 000 i inneværende år. 

Kontering: 147000.400002.385 (debet), finansieres ved redusert avsetning til 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 300 000 

b)  BPA 

Ved årsskiftet 2018-19 ble det økning av antall ordninger innenfor 

den lovpålagte tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) samt økte 

vedtakstimer. I tillegg ble det økning i behov for assistanse på kveldstid og i helger. 

Økningen tilsvarer 2,4 årsverk, og regnskapsprognosen viser en 

økning tilsvarende kr. 1 500 000 

Økningen inndekkes ved tilleggsbevilgning på kr. 1 500 000  

Kontering: 137000.430400.254 (debet), finansieres ved redusert avsetning til 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 1 500 000 

 

c) Økte vedtak for tjenesten «avlastning barn og unge» 

 

I august 2018 overtok Helse og omsorg boligen i Hvelven 87 hvor sektoren 

«spesielle tiltak barn og unge» tidligere holdt til. To av brukerne, som begge er 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

under 23 år, ble boende igjen i boligen da «spesielle tiltak barn og unge» flyttet til 

ny avlastningsbolig i Færden 29.  

I 2018 fikk brukerne økte vedtakstimer. Økte utgifter til bemanning kr. 6 000 000,-  

Økningen inndekkes ved tilleggsbevilgning på kr 6 000 000,-. 

Kontering: 127000.440011.253 (debet), finansieres ved reduksjon avsetning 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 6 000 000 

 

d) Beregninger som er foretatt etter framleggingen av 

Kommuneøkonomiproposisjonen for 2020, viser at Ringerike kommune vil få økt 

rammetilskudd med kr 5 000 000 

Rammetilskudd kredit 180000.841000.840 kr 5 000 000 

Avsetning disposisjonsfond debet 154000.951000.880 kr 5 000 000 

e) Flytte gebyr- og renteinntekter fra Skatt og avgift til 7-området slik: 

 

Gebyrer 162050.200103.120 debet kr 657 000  

Purregebyrer 162051.200103.120 debet kr 1 566 284  

Renteinntekter 190000.200103.870 debet kr 459 996  

Gebyrer 162050.711008.120 debet kr 657 000  

Purregebyrer 162051.711008.120 debet kr 1 566 284  

Renteinntekter 190000.711008.870 debet kr 459 996 

 

f) Flytte Regionkoordinator ansvar 110101 til rammeområde 7 slik: 

 

Kontormateriell 110000.110101.325 kredit kr 15 000 

Annet forbruksmateriell 112000.110101.325 kredit kr 80 000 

Reisegodtgjørelse 116000.110101.325 kredit kr 30 000 

Andre tjenester 127000.110101.325 kredit kr 750 000 

Refusjon fra kommuner debet 175000.110101.325 kr 350 000 

Kontormateriell 110000.721004.325 kredit kr 15 000 

Annet forbruksmateriell 112000.721004.325 kredit kr 80 000 

Reisegodtgjørelse 116000.721004.325 kredit kr 30 000 

Andre tjenester 127000.721004.325 kredit kr 750 000 

Refusjon fra kommuner debet 175000.721004.325 kr 350 000 

 

5) Følgende endringer av investeringsbudsjett vedtas: 

 

a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 19301 Kommunale veier til prosjekt 

19302 Rehabilitering av veibruer for inndekning av merforbruk 2018 slik: 

023000.654000.332.19302 debet kr 4 283 305 

023000.654000.332.19301 kredit kr 4 283 305 

b) Det foreslås følgende endringer i årsbudsjett 2019, som medfører økt bruk av lån 

og mva. kompensasjon på totalt 61 287 892 millioner kroner: 

Økte budsjettrammer: 

019500.656000.130.17008 debet kr 750 525 (Kjøp av Hensmoveien 19) 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Da sak om kjøp av Hensmoveien 19 ble lagt fram, ble ikke kostnaden til 

dokumentavgift inkludert. Den økte ramma er for å dekke kostnadene til 

dokumentavgift. 

 

023000.656000.130.17011 debet kr 9 920 000 (Samlokalisering Teknisk 

forvaltning og drift – sak 18/744-7 KS-sak 45/19) 

023000.651000.340.15006 debet kr 11 700 000 (Ringerike vannverk – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

023000.651000.350.15013 debet kr 42 000 000 (Monserud renseanlegg – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

 

Reduserte budsjettrammer: 

023000.657000.332.14013 kredit kr 82 633 (Forsterking Hen – Skårflogan – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

020061.656000.121.17005 kredit kr 2 000 000 (FDV-system – se kommentar på 

side 9 i rapporten) 

020000.656000.221.17009 kredit kr 1 000 000 (Dampovner barnehager- se 

kommentar på side 9 i rapporten) 

Finansiering av  

091000.690000.870.0001 kredit kr 59 987 892 (økt bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 kredit kr 1 300 000 (økt mva. kompensasjon 

investeringer) 

 

c) Det foreslås følgende endringer i kostnadsrammene: 

Hov vest omsorgsboliger: Økning med 2,5 millioner kroner til 31 millioner kroner 

– vedtatt i KS-sak 18/19 i mars 2019 

Hov øst omsorgsboliger: Økning med 23,3 millioner kroner til 133,7 millioner 

kroner – vedtatt i KS-sak 5/19 i januar 2019 

Ny legevakt: Økning med 7 millioner kroner til 106 millioner kroner – vedtatt i KS-

sak 157/18 i november 2018 

Ringerike vannverk: Økning med 11,7 millioner kroner til 112,4 millioner kroner 

Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 9,5 millioner kroner til 77,5 

millioner kroner – vedtatt i KS-sak 41/19 i april 2019 

 

Monserud renseanlegg: Økning med 42 millioner kroner til 360 millioner kroner – 

se kommentar på side 8 i rapporten 

 

e) Programvare til almen taksering - Eiendomsskatt 

Det foreslås å bevilge 1,541 mill. kr i 2019 til nytt verktøy for eiendomsskatt. 

Investeringen finansieres ved bruk av lånemidler – vedtatt i KS-sak 140/17 i 

desember 2017 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2074-3   Arkiv: 210  

 

 

Økonomirapport 1. tertial 2019  
 

Forslag til vedtak: 

1) Økonomirapport 1. tertial 2019, tas til orientering. 

 

2) Statusrapportering - Mål i Handlingsprogram 2019-2022, tas til orientering. 
 

3) Status pr. 1. tertial 2019 – Politiske vedtak til oppfølging. 

 

4) Følgende endringer av driftsbudsjett vedtas: 

 

a) Frivilligsentralen 

I slutten av 2018 ble det inngått ny avtale med Frivilligsentralen. Frem til 2018 har 

årlig tilskudd fra Ringerike kommune vært 1 273 000 inkludert rammetilskudd fra 

staten. Fra 2019 er dette tilskuddet økt til 1 584 000 inkludert rammetilskudd.  

Budsjettet korrigeres tilsvarende økningen på kr. 300 000 i inneværende år. 

Kontering: 147000.400002.385 (debet), finansieres ved redusert avsetning til 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 300 000 

b)  BPA 

Ved årsskiftet 2018-19 ble det økning av antall ordninger innenfor 

den lovpålagte tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) samt økte 

vedtakstimer. I tillegg ble det økning i behov for assistanse på kveldstid og i helger. 

Økningen tilsvarer 2,4 årsverk, og regnskapsprognosen viser en 

økning tilsvarende kr. 1 500 000 

Økningen inndekkes ved tilleggsbevilgning på kr. 1 500 000  

Kontering: 137000.430400.254 (debet), finansieres ved redusert avsetning til 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 1 500 000 

 

c) Økte vedtak for tjenesten «avlastning barn og unge» 

 



- 

I august 2018 overtok Helse og omsorg boligen i Hvelven 87 hvor sektoren 

«spesielle tiltak barn og unge» tidligere holdt til. To av brukerne, som begge er 

under 23 år, ble boende igjen i boligen da «spesielle tiltak barn og unge» flyttet til 

ny avlastningsbolig i Færden 29.  

I 2018 fikk brukerne økte vedtakstimer. Økte utgifter til bemanning kr. 6 000 000,-  

Økningen inndekkes ved tilleggsbevilgning på kr 6 000 000,-. 

Kontering: 127000.440011.253 (debet), finansieres ved reduksjon avsetning 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 6 000 000 

 

d) Beregninger som er foretatt etter framleggingen av 

Kommuneøkonomiproposisjonen for 2020, viser at Ringerike kommune vil få økt 

rammetilskudd med kr 5 000 000 

Rammetilskudd kredit 180000.841000.840 kr 5 000 000 

Avsetning disposisjonsfond debet 154000.951000.880 kr 5 000 000 

e) Flytte gebyr- og renteinntekter fra Skatt og avgift til 7-området slik: 

 

Gebyrer 162050.200103.120 debet kr 657 000  

Purregebyrer 162051.200103.120 debet kr 1 566 284  

Renteinntekter 190000.200103.870 debet kr 459 996  

Gebyrer 162050.711008.120 debet kr 657 000  

Purregebyrer 162051.711008.120 debet kr 1 566 284  

Renteinntekter 190000.711008.870 debet kr 459 996 

 

f) Flytte Regionkoordinator ansvar 110101 til rammeområde 7 slik: 

 

Kontormateriell 110000.110101.325 kredit kr 15 000 

Annet forbruksmateriell 112000.110101.325 kredit kr 80 000 

Reisegodtgjørelse 116000.110101.325 kredit kr 30 000 

Andre tjenester 127000.110101.325 kredit kr 750 000 

Refusjon fra kommuner debet 175000.110101.325 kr 350 000 

Kontormateriell 110000.721004.325 kredit kr 15 000 

Annet forbruksmateriell 112000.721004.325 kredit kr 80 000 

Reisegodtgjørelse 116000.721004.325 kredit kr 30 000 

Andre tjenester 127000.721004.325 kredit kr 750 000 

Refusjon fra kommuner debet 175000.721004.325 kr 350 000 

 

5) Følgende endringer av investeringsbudsjett vedtas: 

 

a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 19301 Kommunale veier til prosjekt 

19302 Rehabilitering av veibruer for inndekning av merforbruk 2018 slik: 

023000.654000.332.19302 debet kr 4 283 305 

023000.654000.332.19301 kredit kr 4 283 305 

b) Det foreslås følgende endringer i årsbudsjett 2019, som medfører økt bruk av lån og 

mva. kompensasjon på totalt 61 287 892 millioner kroner: 

Økte budsjettrammer: 

019500.656000.130.17008 debet kr 750 525 (Kjøp av Hensmoveien 19) 



- 

Da sak om kjøp av Hensmoveien 19 ble lagt fram, ble ikke kostnaden til 

dokumentavgift inkludert. Den økte ramma er for å dekke kostnadene til 

dokumentavgift. 

 

023000.656000.130.17011 debet kr 9 920 000 (Samlokalisering Teknisk 

forvaltning og drift – sak 18/744-7 KS-sak 45/19) 

023000.651000.340.15006 debet kr 11 700 000 (Ringerike vannverk – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

023000.651000.350.15013 debet kr 42 000 000 (Monserud renseanlegg – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

 

Reduserte budsjettrammer: 

023000.657000.332.14013 kredit kr 82 633 (Forsterking Hen – Skårflogan – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

020061.656000.121.17005 kredit kr 2 000 000 (FDV-system – se kommentar på 

side 9 i rapporten) 

020000.656000.221.17009 kredit kr 1 000 000 (Dampovner barnehager- se 

kommentar på side 9 i rapporten) 

Finansiering av  

091000.690000.870.0001 kredit kr 59 987 892 (økt bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 kredit kr 1 300 000 (økt mva. kompensasjon 

investeringer) 

 

c) Det foreslås følgende endringer i kostnadsrammene: 

Hov vest omsorgsboliger: Økning med 2,5 millioner kroner til 31 millioner kroner – 

vedtatt i KS-sak 18/19 i mars 2019 

Hov øst omsorgsboliger: Økning med 23,3 millioner kroner til 133,7 millioner 

kroner – vedtatt i KS-sak 5/19 i januar 2019 

Ny legevakt: Økning med 7 millioner kroner til 106 millioner kroner – vedtatt i KS-

sak 157/18 i november 2018 

Ringerike vannverk: Økning med 11,7 millioner kroner til 112,4 millioner kroner 

Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 9,5 millioner kroner til 77,5 

millioner kroner – vedtatt i KS-sak 41/19 i april 2019 
 

Monserud renseanlegg: Økning med 42 millioner kroner til 360 millioner kroner – 

se kommentar på side 8 i rapporten 

 

e) Programvare til almen taksering - Eiendomsskatt 

Det foreslås å bevilge 1,541 mill. kr i 2019 til nytt verktøy for eiendomsskatt. 

Investeringen finansieres ved bruk av lånemidler – vedtatt i KS-sak 140/17 i 

desember 2017 

 

 

 

 

  

 

 

 



- 

Innledning / bakgrunn 

Tertialrapporten skal gi status over driften i Ringerike kommuen så langt i år. Den inneholder 

økonomisk årsprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, årsverk, statusrapport på mål 

vedtatt i Handlingsprogrammet for 2019 – 2022 samt status på aktuelle politiske vedtak til 

opppfølging. 

 

Beskrivelse av saken 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett, på 16,9 millioner kroner. 

 

 
 

Dersom denne prognosen holder seg ut året, vil det budsjettert «overskuddet» på 35,5 

millioner kroner bli redusert til 18,5 millioner kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes 

budsjetterte inntekter er dette 0,6 %. 

 

Tjenesteområdene forventer å holde driften innenfor tildelt budsjettramme - unntatt Spesielle 

tiltak og Helse og omsorg.  

 

Spesielle tiltak barn og unge forventer et avvik på 8 millioner kroner, og rådmannen kommer 

tilbake med en analyse av utviklingen innenfor spesialpedagogisk tjeneste, og avlastning for 

barn og unge i saker i juni.  

 

En stor del av merforbruket i Helse og omsorg gjelder hjemmetjenesten. Hønefoss 

hjemmetjeneste fikk ny turnus forrige år. Turnusen har høyere grunnbemanning – 

teamorganisering - og de ansatte har frie timer i turnusen som de skal benytte som vikar i 

enheten. Vedtakstimene har økt og med stort sykefravær, har ikke turnusen fungert som 

forventet når budsjettet ble lagt. Økning i antall vedtakstimer, gjør at det må leies inn vikarer 

ved fravær, og i perioder også øke bemanningen for å kunne gi forsvarlige tjenester.  Dette 

gjør at de forventede effektene ennå ikke er oppnådd. Det er iverksatt tiltak for å bedre 

utviklingen.   

Hjemmetjenesten er fra mai samlokalisert på Follum. Det ventes en positiv effekt av dette ved 

ressursene enklere kan benyttes på tvers. Det blir igangsatt ekstra sykefraværsoppfølging via 

Stamina, for de med langvarig og mye fravær. Hjemmetjenesten Hønefoss har foreløpig meldt 

merforbruk i prognosen på 5 millioner kroner. Dersom vedtakstimer og sykefravær holder seg 

på samme høye nivå framover er risikoen stor for at avviket øker. Det er ingen demografisk 

utvikling som tilsier dette, men raskere utskrivninger fra sykehus, og det at flere ønsker å bo 

hjemme kan være en forklaring på økningen vi ser nå, som må sies å være ekstraordinær. 



- 

Rådmannen har ikke hatt behov for å disponere økt bevilgning til kjøp av institusjonsplasser. 

Dersom det viser seg at det ikke er behov for å kjøpe institusjonsplasser vil disse midlene 

eventuelt kunne avhjelpe merforbruket i hjemmetjenesten.  Kommunen gir tjenester slik at 

brukerne kan få bo hjemme lengst mulig, slik de ønsker.  

 

I de integrerte tjenestene, er det hjemmetjenestene som har størst utfordringer med økonomien. 

Dette skyldes økt tjenestebehov. Hallingby har et høyt sykefravær. De er med i prosjekt med 

sykefraværsoppfølging fra Stamina. Tett oppfølging av drift og tilsagn om tilskuddsmidler til 

hjemmeboende demente er med på å holde budsjett. Det meldes om et prognostisert 

merforbruk på 2,7 millioner kroner for året.   

 

Det er risiko for at økonomisk sosialhjelp vil gå utover budsjetterte rammer. Utgiftene til 

økonomisk sosialhjelp i kommunen har vært høye og til dels økende over flere år. Mottakerne 

av økonomisk sosialhjelp mottar i gjennomsnitt stønad i lengre tid enn i andre sammenlignbare 

kommuner. Utgiftene økte i 2018 og har økt også i 2019. Det er to hovedårsaker til dette; 

Tiden man kan motta arbeidsavklaringspenger har blitt kortet ned fra 4 til 3 år, og flere 

flyktninger er ferdige med introduksjonsprogrammet og overføres til oppfølging i NAV dersom 

de er uten arbeid. Det sees en bedring i antall sosialhjelpsmottakere over 30 år, men samtidig 

viser gruppen sosialhjelpsmottakere under 30 år en lineær vekst fra 2018 til 2019. Dette, selv 

om flere av tiltakene retter seg mot denne gruppen. Det meldes om et prognose for merforbruk 

på 1,2 millioner kroner hittil i år. Dette fordrer ingen økte utgifter ut året, og det krever at 

igangsatte tiltak har effekt. Det er stor usikkerhet knyttet til prognosen. Budsjettet for 

utbetalinger til økonomisk sosialhjelp, inkludert flyktninger er i år på 50 millioner kroner. NAV 

har satt i gang tiltak for å unngå økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp. Blant annet økt 

tilgang til økonomisk rådgivning og psykolog, som kan avklare om mottakere bør få statlige 

ytelser som uføretrygd. Ungdommens hus, Match Box (aktivitetstiltak i regi av Menova) er 

andre tiltak.  

 

For øvrig er det meldt avvik på BPA ordningen på 1,5 millioner kroner som følge av nye 

ordninger etter at budsjett var fastsatt, og et mindre avvik i et bofellesskap. 

 

Pensjonskostnader og tilskudd til IKS 

Oppdatert budsjett for pensjonskostnadene fra KLP viser økning fra vedtatt budsjett på grunn 

av flere årsverk enn forutsatt i budsjettprosessen. Prognosen viser økte pensjonskostnader på 3 

millioner kroner. Det er fortsatt usikkerhet i disse tallene, så endelige tall vil først være klare i 

2. tertial 2019.  

 

Ringeriksbadet IKS har søkt om driftsstøtte på en million kroner fra hver av eierkommunene. 

Bakgrunnen er krav fra Skatteetaten om at mva-kompensasjonsreglene må forstås annerledes 

enn Ringeriksbadet IKS har forstått disse tidligere. Sak om dette legges fram i juni. 

 

 

Skatteinntekter og rammetilskudd 

Innbyggertilskuddet for 2019 blir 5 millioner kroner høyere enn budsjettert i henhold til KS 

sine beregningsmodeller.  

 

Det er fortsatt usikkert hva Ringerike kommunes inntekt fra skatt på inntekt og formue blir. Vi 

har kun hatt to måneder med nytt skatteøre (mars og april), og dersom Regjeringens anslag for 

vekst i skatteinntektene på 1,2 % legges til grunn, vil vi få 21 millioner kroner lavere 



- 

skatteinntekter enn budsjettert. Dette veies imidlertid opp av inntektsutjevningen. Det er derfor 

ikke laget ny prognose for inntektsskatt. 

 

Sykefravær 

Sykefraværet i 1. kvartal har totalt sett økt sammenlignet med 2018, fra 10,7 % til 10,9 %.   

 

Sykefraværet er redusert i administrasjon og fellestjenester, spesielle tiltak barn og unge og 

samfunn. Øvrige sektorer har en økning og grunnskole øker mest med en økning fra 8 til 9,2 

%.  

Statistikken viser et mindre bruk av egenmeldinger i 1. kvartal 2019 sammenlignet med 1. 

kvartal 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 videreført 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 ordningen 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 gjennomført ved seks enheter, fire 

enheter/avdelinger fra helse- og omsorg, en skole og en barnehage. 
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Årsverk og ansatte 

Antall årsverk pr 01.04.2019 er på 1 856, det er 46,5 årsverk flere enn for april 2018.  

Antall ansatte pr 01.04.2019 er på 2 295, det er 20 flere enn for mars 2018. Dette kan indikere 

at flere har fått større stillinger. 
 

Rammeområder Årsverk Ansatte 

  2018 2019 2018 2019 

          

Folkevalgte og revisjon 2 1,5 2 2 

Administrasjon og fellesutgifter 120 119 133 132 

herav lærlinger  10,5 10 21 20 

Barnehager 166 170 195 197 

Grunnskole 441 430 509 490 

Spesielle tiltak barn og unge 149 135 202 182 

Kulturtjenesten 22 22 35 34 

Helse og omsorg 689 755 964 1024 

Samfunn 220 223 235 234 

sum 1809 1855,5 2275 2295 
 

Det er spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren at det er økt antall årsverk/ansatte. Noe av 

årsaken til dette er at det er overført tjenester fra spesielle tiltak barn og unge (Hvelven 87) til 

helse og omsorg. Dette forklarer tilsvarende nedgang i bemanning innenfor område spesielle 

tiltak barn og unge. I tillegg har hjemmetjenesten i Hønefoss oppbemannet i forbindelse med 

etablering av ny arbeidstidsordning. Det er videre solgt en plass i omsorgsbolig med 

døgnbemanning til Jevnaker som har medført behov for oppbemanning innen helse- og omsorg. 

Nedgangen på grunnskole skyldes reduksjon i velkomstklassene i grunnskolen og ved 

læringssenteret for voksne. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen arbeider med tiltak for å lukke avvikene i mellom budsjett og prognose i 

tjenestene. Noen av avvikene (BPA og økte vedtak i avlastning barn og unge) blir foreslått 

kompensert ved budsjettjustering i denne saken, ved at avsetning til disposisjonsfond 

reduseres. Dette oppveies delvis av økte inntekter fra rammetilskudd på 5 millioner kroner. 

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond svekkes med 2,8 millioner kroner til 32,7 millioner 

kroner. 
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Vedlegg 

1. tertialrapport økonomi 

Statusrapport – Mål i Handlingsprogram 2019-2022 

Statusrapport – Politiske vedtak til oppfølging pr. 1. tertial 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Status - Mål i Handlingsprogrammet 2019 - 2022 
 
Kommunens tjenesteområder 
 
 

Barnehage 
 

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. 

 

 

Status mål 
       
Overordnet mål Mål Indikator Resultat 

i fjor 
2018 

Ønsket 
resultat  

2019 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

Bruker-medvirkning God 
brukermedvirkning  

God 
brukermedvirkning  
- 
Brukerundersøkelse 

  5,0 Brukerundersøkelsen 
tar for seg trivsel, 

brukermedvirkning, 
respektfull behandling, 

tilgjengelighet, 
informasjon og fysisk 

miljø. 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  

Tilstrekkelig 
barnehageplasser 
etter brukernes 
behov  - Andel barn 
1-2 år med 
barnehageplass i 
forhold til 
innbyggere 1-2 år 

 88,0 % 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.  

 

  Tilstrekkelig 
barnehageplasser 
etter brukernes 
behov  - Andel barn 
3-5 år med 
barnehageplass i 
forhold til 
innbyggere 3-5 år 

 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.  
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat 

i fjor 
2018 

Ønsket 
resultat  

2019 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

Formell kompetanse Oppnå 
tilfredsstillende andel 
fagarbeidere.  

Oppnå 
tilfredsstillende 
andel fagarbeidere.  
- Andel 
fagarbeidere 

 27,0 % 23,4 % Resultatet viser andel 
fagarbeidere i både 

kommunale og private 
barnehager i 2018.  

 
Det ble i 2018 

gjennomført 
eksamensforberedende 

kurs for assistenter i 
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 

Øke andelen 
minoritetsspråklige 
barn i barnehagen - 
Andel 
minoritetsspråklige 
barn i barnehage i 
forhold til 
innvandrerbarn 1-5 
år 

 77,0 %  Tallene frigis først 15. 
juni. Det er derfor 

ingen oppdatert 
informasjon om denne 

indikatoren til 
årsrapporten. 

 

 

 
Grunnskole 
 

Status mål 
       
Overordnet mål Mål Indikator Resultat 

i fjor 
2018 

Ønsket 
resultat  

2019 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

Bruker-medvirkning Elevundersøkelsen - 
trivsel, mestring, 
mobbing, 
elevdemokrati og 
medvirkning samt 
støtte hjemmefra. 

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 

 4,5  Gjennomføres høst 
2019 

 

  Elevundersøkelsen - 
trivsel, mestring, 
mobbing, 
elevdemokrati og 
medvirkning samt 
støtte hjemmefra. - 
Elevunders. 10. 
trinn - 

 3,5  Gjennomføres høst 
2019 
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat 

i fjor 
2018 

Ønsket 
resultat  

2019 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

Elevdemokrati og 
medvirkning 

  Elevundersøkelsen - 
trivsel, mestring, 
mobbing, 
elevdemokrati og 
medvirkning samt 
støtte hjemmefra. - 
Elevunders. 10. 
trinn - Mestring 

 4,1  Gjennomføres høst 
2019 

 

  Elevundersøkelsen - 
trivsel, mestring, 
mobbing, 
elevdemokrati og 
medvirkning samt 
støtte hjemmefra. - 
Elevunders. 10. 
trinn - Støtte 
hjemmefra 

 4,1  Gjennomføres høst 
2019 

 

  Elevundersøkelsen - 
trivsel, mestring, 
mobbing, 
elevdemokrati og 
medvirkning samt 
støtte hjemmefra. - 
Elevunders. 10. 
trinn - Trivsel 

 4,5  Gjennomføres høst 
2019 

 

  Elevundersøkelsen - 
trivsel, mestring, 
mobbing, 
elevdemokrati og 
medvirkning samt 
støtte hjemmefra. - 
Elevunders. 7. trinn 
- Andel elever som 
har opplevd 
mobbing 2-3 ganger 
i måneden eller 
oftere (prose 

 4,0  Gjennomføres høst 
2019 

 

  Elevundersøkelsen - 
trivsel, mestring, 
mobbing, 
elevdemokrati og 
medvirkning samt 
støtte hjemmefra. - 
Elevunders. 7. trinn 
- Elevdemokrati og 
medvirkning 

 4,1  Gjennomføres høst 
2019 

 

  Elevundersøkelsen - 
trivsel, mestring, 
mobbing, 
elevdemokrati og 
medvirkning samt 
støtte hjemmefra. - 
Elevunders. 7. trinn 
- Mestring 

 4,5  Gjennomføres høst 
2019 

 

  Elevundersøkelsen - 
trivsel, mestring, 

 4,5  Gjennomføres høst 
2019 
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat 

i fjor 
2018 

Ønsket 
resultat  

2019 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

mobbing, 
elevdemokrati og 
medvirkning samt 
støtte hjemmefra. - 
Elevunders. 7. trinn 
- Støtte hjemmefra 

 

  Elevundersøkelsen - 
trivsel, mestring, 
mobbing, 
elevdemokrati og 
medvirkning samt 
støtte hjemmefra. - 
Elevunders. 7. trinn 
- Trivsel 

 4,5  Gjennomføres høst 
2019 

 

Omfang på tjenester 
tilpasset brukernes 
behov 

Alle skolebygg i 
kommunen er 
godkjent. 

Alle skolebygg i 
kommunen er 
godkjent. - Andel 
godkjente skolebygg 

 85,0 %  Ingen endring 
 

Tilstrekkelig kvalitet Grunnskolepoeng - 
målet er å heve 
gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng. 

Grunnskolepoeng - 
målet er å heve 
gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng. - 
Grunnskolepoeng 

 41,5  Tallen kommer i 2. 
tertial 

 

 Nasjonale prøver: 
målet er at 
Ringerikselevene skal 
ligge over 
landsgjennomsnittet 
med henhold til 
mestringsnivå i lesing, 
regning og engelsk. 

Nasjonale prøver: 
målet er at 
Ringerikselevene 
skal ligge over 
landsgjennomsnittet 
med henhold til 
mestringsnivå i 
lesing, regning og 
engelsk. - Nasjonale 
prøver 5. trinn: 
Lesing 

 50,0  Gjennomføres høst 
2019 

 

  Nasjonale prøver: 
målet er at 
Ringerikselevene 
skal ligge over 
landsgjennomsnittet 
med henhold til 
mestringsnivå i 
lesing, regning og 
engelsk. - Nasjonale 
prøver 5. trinn: 
Regning 

 51,0  Gjennomføres høst 
2019 

 

  Nasjonale prøver: 
målet er at 
Ringerikselevene 
skal ligge over 
landsgjennomsnittet 
med henhold til 
mestringsnivå i 
lesing, regning og 
engelsk. - Nasjonale 
prøver 8. trinn: 
Lesing 

 50,0  Gjennomføres høst 
2019 

 

  Nasjonale prøver: 
målet er at 

 51,0  Gjennomføres høst 
2019 
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat 

i fjor 
2018 

Ønsket 
resultat  

2019 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

Ringerikselevene 
skal ligge over 
landsgjennomsnittet 
med henhold til 
mestringsnivå i 
lesing, regning og 
engelsk. - Nasjonale 
prøver 8. trinn: 
Regning 

 

 Redusere andel elever 
med 
spesialundervisning 

Redusere andel 
elever med 
spesialundervisning 
- Andel elever i 
grunnskolen som får 
spesialundervisning 

 7,0 %  Tallene foreligger 
15.10 

 

 
 
 
 

Spesielle tiltak barn og unge 
 

Status målsettinger 
 

 Dekningsgrad barnevernstiltak ift. innbyggertall 0-17 år 

 God ressursutnyttelse 

 Redusere behovet for langvarige eller permanente tilbud fra barnevernet 
 

Status mål 
       
Overordnet mål Mål Indikator Resultat 

i fjor 
2018 

Ønsket 
resultat  

2019 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

Bruker-medvirkning Redusere antall 
barnvernstiltak 

Redusere antall 
barnvernstiltak 
- Andel 
undersøkelser 
som førte til 
tiltak 

 48,0 %  Denne indikatoren er 
tatt ut av KOSTRA, 

mangler derfor 
et beregnet resultat 

for 2018 og 2019 
 

Dekningsgrad 
barnevernstiltak ift. 
innebyggertall 0-17 år 

Tidlig innsats  Tidlig innsats  - 
Andel barn med 
barnevernstiltak 
ift. innbyggere 
0-17 år 

 5,4 % 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 
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat 

i fjor 
2018 

Ønsket 
resultat  

2019 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

livsløp. En positiv 
reduksjon i andelen 

barn i barnevernet kan 
være et resultat av 
innsatsen på tidlig 

innsats.  
 

God ressursutnyttelse Effektiv arbeidsflyt Effektiv 
arbeidsflyt - 
Andel 
undersøkelser 
med 
behandlingstid 
innen 3 
måneder 

 99,0 % 93,0 % Det har vært en 
nedgang i 

saksbehandlingstid 
under 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 
 

Status mål 
       
Overordnet mål Mål Indikator Resultat 

i fjor 
2018 

Ønsket 
resultat  

2019 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

Bruker-medvirkning God 
brukermedvirkning i 
kulturskolen 

God 
brukermedvirkning 
i kulturskolen - 
Andel 
gjennomførte 
elevsamtaler 

 95,0 % 86,0 %  

God ressursutnyttelse Øke antall brukere 
med "Meråpent-
avtale" 

Øke antall brukere 
med "Meråpent-
avtale" - Antall 
brukere med 
"Meråpent-avtale" 
- ny indikator 2017 

 1200 1397  

Tilstrekkelig kvalitet Øke antall elever i 
kulturskolen, målt i 
prosent av antall barn 
i grunnskolealder. 

Øke antall elever i 
kulturskolen, målt 
i prosent av antall 
barn i 
grunnskolealder. - 
Antall barn 

 10,0 % 7,0 %  

 Øke fagtilbudet i 
kulturskolen 

Øke fagtilbudet i 
kulturskolen - 
Antall fag 

 5 4  
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Helse og omsorg 
 

Status målsettinger 
 

 Bruker-medvirkning 

 Fravær 

 God ressursbenyttelse 

 Ledelse 

 Medarbeiderskap 

 Tilstrekkelig kvalitet 

Status mål 
       
Overordnet mål Mål Indikator Resultat 

i fjor 
2018 

Ønsket 
resultat  

2019 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

God 
ressursutnyttelse 

Effektiv 
tjenesteproduksjon 

Effektiv tjenesteproduksjon 
- Andel korttidsplasser 
belagt med korttidsplasser 

 90,0 % 94,1 %  

  Gjennomsnittlig liggetid på 
sykehuset etter at 
pasienten er definert som 
utskrivningsklar 

 0-3 
døgn 

1,72  

Ledelse Lederne er 
mestringsorienterte 
og tydelige 
premissleverandører 

Lederne er 
mestringsorienterte og 
tydelige 
premissleverandører - 
Samlet score på 
medarbeiderundersøkelse 

 >4,3 -  

Medarbeiderskap Organisasjonen 
preges av 
selvstendige, 
fleksible og 
kompetente 
medarbeidere 

Organisasjonen preges av 
selvstendige, fleksible og 
kompetente medarbeidere 
- Samlet score på 
medarbeiderundersøkelsen 

 >4,3 -  

 Redusere 
medarbeideres 
sykefravær 

Redusere medarbeideres 
sykefravær - Redusert 
fravær 

 10,0 % 13,6 % Per kvartal og ikke 
tertial. 

 

Omfang på tjenester 
tilpasset brukernes 
behov 

Det nyetablerte 
boligkontoret sikrer 
en helhetlig og godt 
koordinert tjeneste 

Det nyetablerte 
boligkontoret sikrer en 
helhetlig og godt 
koordinert tjeneste - Antall 
huststander som har gått 
fra leie til eie 

 20 13  

 Færre innbyggere er 
avhengig av 
sosialhjelp 

Færre innbyggere er 
avhengig av sosialhjelp - 
Antall brukere med 
sosialhjelp 

 360 221  

  Færre innbyggere er 
avhengig av sosialhjelp - 
Antall mellom 18-24 år på 
økonomisk sosialhjelp 

 50 56  

  Færre innbyggere er 
avhengig av sosialhjelp - 
Gjennomsnitt antall 
måneder på sosialhjelp 

 5,00 6,48  

 Riktig 
dimensjonering av 

Gjennomsnittlig antall på 
venteliste i omsorgsbolig 

18,0 10,0 9,5  
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat 

i fjor 
2018 

Ønsket 
resultat  

2019 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

tjenestene pr.mnd 

  Gjennomsnittlig antall på 
venteliste institusjon 
pr.mnd 

8,0 5,0 8,5  

  Riktig dimensjonering av 
tjenestene - Antall 
produserte timer innen 
ambulerende og stasjonær 
hjemmetjeneste 

 31 000 33 709  

  Riktig dimensjonering av 
tjenestene - Antall 
søknader på tjenester 

 2 400 861  

Tilstrekkelig kvalitet Pasientsikkerhet Antall Evondos ( medisinsk 
medisindosett) 

 60 47  

  Pasientsikkerhet - Andel 
digitale trygghetsalarmer 

 100,0 % 50,0 %  

 Styrke 
demensomsorgen 

Antall tilgjengelige 
aktivitetsgrupper for 
hjemmeboende demente 

 7 4  

  Styrke demensomsorgen - 
Antall personer som har 
mottatt 
pårørendeopplæring 

 100 17  

 Økt selvhjulpenhet Økt selvhjulpenhet - Andel 
unge under 30 år som har 
krav om aktivitetsplikt 

 90,0 % 82,0 %  

  Økt selvhjulpenhet - Antall 
gruppearrangement for 
hjemmeboende eldre i 
forebyggende øyemed pr. 
år. 

 10 0  

  Økt selvhjulpenhet - Antall 
personer som har 
gjennomført 
hverdagsrehabilitering 

 74 11 32 personer er 
vurdert, 11 har 

gjennomført. 
 

 



Samfunn 
 

Status mål 
       
Overordnet 
mål 

Mål Indikator Resultat 
i fjor 
2018 

Ønsket 
resultat  

2019 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

God 
ressursutnyttelse 

Effektivisering av 
energibruk 

Mål innsparing energi  5,0 % 1,6 % Det er 1,6% 
reduksjon i faktisk 

forbruk i første 
tertial 2019 

mot samme periode 
i 2018.   

 

 Reduksjon av vanntap på 
nettet. 

Mål reduksjon 
vanntap på nettet 

 40,0 % 45,0 % Foreløpig tall for 
totalt vanntap av 

produsert volum er 
på 45%, men det 

jobbes med tiltak for 
å oppnå målet for 

2019. 
 

 Tjenesten skal bistå 
personell eller dyr i nød 
innenfor frister gitt i 
forskrift. 

Mål ressursutnyttelse  Tilfredss. Tilfredsstillende Tjenesten oppleves 
som tilfredsstillende. 

 

Tilstrekkelig 
kvalitet 

Alle investeringsprosjekt 
skal leveres i henhold til 
oppdragsbestilling 

Mål for investeringer  90,0 % 90,0 % Utbygging er i rute 
og forventer å levere 

85-90% i hht 
oppdragsbestillinger.  

 
Fremdriftsmessig 
ligger vi noe etter 

plan på enkelte VA 
prosjekter, med 

forventer at vi kan 
hente inn deler av 

dette i løpet av 
høsten 2019.  

 

 Forvaltning og Drift skal 
levere i henhold til 
Tjenesteleveranseavtalene  

Mål levering i hht. 
avtale 

 100,0 % 100,0 % Levering av tjenester 
er i henhold til 

avtale. 
 

 Gjennomsnittlig 
behandlingstid for 
byggesak med 3 ukers frist 

 Mål i  dager fra 
komplett søknad 

 11 9 Både utslipp og 
byggesak ligger på 9 

dager i 
gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid. 
 

 Gjennomsnittlig 
behandlingstid for saker 
etter jord- / konsesjonslov  

Mål i dager fra 
komplett søknad 

 15 13 For fradeling- og 
konsesjonssaker er 

gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid 

13 dager, som er en 
forbedring fra 2018. 

 

 Kontroller innenfor jord 
skal utføres etter lovkrav 

Kontroller innenfor 
jord skal utføres etter 
lovkrav - Mål 
kontroller ikke utført 

 0,0 % 0,0 % Det er utført 13 
kontroller av 

forventet 109, dvs. 
12 %, og det skal 
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Overordnet 
mål 

Mål Indikator Resultat 
i fjor 
2018 

Ønsket 
resultat  

2019 

Oppnådd 
resultat 

Vurdering 
måloppnåelse 

etter lovkrav også gjennomføres 
kontroller utover 

året, så hittil er det 
ingen avvik. 

 

 Kontroller innenfor skog 
skal utføres etter lovkrav 

Kontroller innenfor 
skog skal utføres 
etter lovkrav - Mål 
kontroller ikke utført 
etter lovkrav 

 0,0 % 0,0 % Det er utført 2 
kontroller av 

forventet 53, altså 4 
%, og ingen avvik 

sålangt. Flesteparten 
av kontrollene 

utføres i løpet av 
sommer og høst. 

 

 Oppmålingssaker skal 
utføres innen fristen (16 
uker) 

Oppmålingssaker skal 
utføres innen fristen 
(16 uker) - Mål andel 
som går over fristen 

 4,0 % 0,0 % Holder frister, ingen 
avvik. 

 

 Salg av 
eiendomsinformasjon skal 
utføres innen fristen (7 
dager) 

Salg av 
eiendomsinformasjon 
skal utføres innen 
fristen (7 dager) - Mål 
andel som går over 
fristen 

 0,0 % 0,0 % Holder frister, ingen 
avvik. 

 

 Skanning og digitalisering 
av byggesaksarkiv 

Mål andel fullført  100,0 % 78,8 % Har god framdrift. 
 

 Tjenesten skal ha høyt 
servicenivå målt på antall 
klager på saksbehandling, 
hendelser, feiing og tilsyn.  

Mål servicenivå og 
antall klager 

 10 0 Ingen avvik så langt i 
år. 

 

 



  

Status - Politiske vedtak/oppdrag vedtatt frem til 2018 
Ringerike Kommune 

 
Kommunens tjenesteområder 
 
 

Administrasjon og fellestjenester 
 
     
Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 
Etablering av turistinformasjon Rådmannen fremmer en sak om 

evaluering av nåværende 
turistinformasjons samarbeid og 
mulig etablering av 
turistinformasjon for 
Ringeriksregionen. Etableringen 
kan skape flere grønne 
arbeidsplasser og vil kunne løfte 
frem Ringeriksregionens unike 
natur- og kulturverdier. 

 

  Destinasjonsselskapet har 
gjennomført en egenevaluering 
og utarbeidet helt ny strategi, 
profil og navn. Ringerike 
kommune vil følge opp selskapet i 
forhold til vurdering av arbeidet 
på bakgrunn av selskapets nye 
strategi. 

 

Prøveprosjekt lavere busspriser 
for lokalbuss 

Rådmannen bes undersøke med 
Buskerud Fylkeskommune og 
Brakar om mulighet for å starte et 
prøveprosjekt med lavere priser 
på lokalbuss i Ringerike. 
Eksempelvis kan man starte med 
rute 228, tidligere kjent som 
bybussen, som kjører Nord – Sør 
aksen i Hønefoss. 

 

Forsinket  Saken vurderes som en del av 
tiltsakene knyttet til 
Områderegulering Hønefoss i 
samarbeid med Buskerud 
Fylkeskommune 

 

Revidert Miljø og klimaplan («Det 
grønne skiftet»)  

Rådmannen legger frem en 
revidert Miljø og klimaplan («Det 
grønne skiftet») i løpet av 2017. 
Følgende underpunkter tas med 
som innspill og vurdering i det 
videre arbeid med miljø og 
klimaplan. 
1. Det vurderes en etablering av 
en geopark i Hensmoen området - 
et av de mest populære 
friluftsområdene i Hønefoss. MDG 
har tidligere - i samråd med 
Miljøvernforbundet - pekt på 
Hensmoens unike geologiske 
kvaliteter. Sabima har også pekt 
på områdets unike biologiske 
mangfold. MDG nevnte ideen om 
en geopark ved høringsuttalelse 
(april 2016) til grensedragning for 
masseuttak i området. 
Anleggshaver bør eventuelt kunne 
tilrettelegge for dette tiltaket. 
2. Det vurderes opprettelse av et 
geo-informasjonssenter i 
Ringeriksregionen. Et geo-senter 
kommer innbyggerne til gode som 

Forsinket Middels 
risiko 

Det er vedtatt både av 
formannskapet og av 
kommunestyret (sak 35/19) at 
Ringerike kommunes 
overordnede planlegging innen 
reduksjon av klimagassutslipp, økt 
miljøvennlig energiomlegging og 
klimatilpasning skal integreres i 
selve kommuneplanen. Dette 
innebærer også at vurdering og 
prioritering av klima- og 
energitiltak skal integreres i 
arbeid med årlige budsjetter og 
fireårige handlingsplaner, samt 
tilhørende rapportering. 
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en ressurs når det gjelder reiseliv, 
undervisning og lokal 
identitetsbygging. Senteret skal 
fortrinnsvis ha hovedvekt på 
kvartærgeologi da Ringerike har 
spesielle nasjonale verneverdier 
på dette feltet. I tillegg har vi 
Oslofeltets unike geologi i 
umiddelbar nærhet. Rådmannen 
bes ta opp et arbeid for 
lokalisering av et slikt vitensenter. 
3. Det vurderes å arbeide for en 
etablering av område for 
parsellhager i forbindelse av 
utbyggingen i Krakstadmarka. Slik 
kan befolkningen i Ringerike få 
muligheten til å komme seg ut og 
erfare grønne omgivelser hvor de 
kan dyrke egne grønnsaker og gi 
barna muligheten til å lære om 
planter. Parsellhagene kan også 
drives i samråd med skolene. 
4. HRA produserer i dag biogass. 
Postens biler og HRAs egne biler 
bruker denne gassen, men mye av 
denne ressursen kjøres ut av vårt 
distrikt. Det vurderes om 
kommunen kan ta i bruk denne 
bioenergien i egne større 
kjøretøy. 
5. Det vurderes å premiere 
innbyggere som velger 
miljøvennlig byggemetode. 
Kommunestyret ber rådmannen 
vurdere mulighet for å endre 
dagens betalingsreglement, slik at 
dokumentert miljøvennlige 
byggeplaner kan få lavere 
betalingssatser / prosentvis 
fratrekk i avgifter. 
6. Det vurderes å undersøke 
omfanget av olje- og 
parafinkaminer som eksisterer 
blant kommunens innbyggere 
som mottar kommunale 
helsetjenester, gjerne også de 
som er avhengig av vedfyring. 
Etter undersøkelsen fremmes sak 
for kommunestyret med hensikt 
(hvis mulig) om å fremskynde 
utskifting av eksisterende anlegg 
med varmepumper. 
7. Det vurderes om at alle tak på 
kommunale nybygg skal utstyres 
med solcellepanel og mulighetene 
for å kle eksisterende kommunale 
bygg med solcellepanel. 
8. Kommunen har tidligere 
vedtatt at alle kommunale nybygg 
skal vurderes oppført i tre. Det 
vurderes om kommunen vil gi en 
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generell oppfordring til alle 
utbyggere om også å vurdere 
nybygg i tre. 
9. Rådmannen utreder 
muligheten for å etablere et 
kommunalt klimafond (ENØK- 
fond). 

 

Planmessig skifte ut alle diesel- og 
bensindrevne biler/rullende 
materiell med lav-
/nullutslippsbiler (el-
biler/hybridbiler/hydrogendrevne 
biler)  

Ringerike Kommune skal over tid 
planmessig skifte ut alle diesel- og 
bensindrevne biler/rullende 
materiell med lav-
/nullutslippsbiler (el-
biler/hybridbiler/hydrogendrevne 
biler) i alle sektorer der det er 
hensiktsmessig ut fra arbeidets og 
tjenestens art. 

 

 Middels 
risiko 

Vurdering av hvilke kommunale 
tjenestebiler som først kan skiftes 
ut med elbiler ble igangsatt ultimo 
2018. Innen helse og omsorg er 
det planlagt å skifte ut 35 
tjenestebiler med elbiler i 
perioden 2019 til tidlig 2021 og 
det er søkt støtte fra Klimasats til 
etablering av ladestasjoner til 
disse. Vurdering av utskifting av 
ytterligere tjenestebiler vil gjøres 
som del av klima- og 
energiplanleggingsarbeidet. 

 

Kommunens arbeid for å 
bekjempe korrupsjon 

Kommunestyret ber rådmannen 
årlig rapportere til kommunestyret 
om kommunens 
antikorrupsjonsarbeid. 

1. Kontrollutvalget gis i oppdrag å 
vurdere Ringerike kommunes 
arbeid med og systemer for å 
forhindre og avdekke korrupsjon.  

2. Utvalget bes om, basert på 
evaluering, å fremme eventuelle 
anbefalinger/forslag til 
kommunestyret, i løpet av 2016. 

 

  Vi bruker Ringerike kommune sine 
seriøsitetskrav i alle anskaffelser. 
Vi stiller i alle anskaffelser krav til 
lønns og arbeidsvilkår og 
skatteattest. 
Vi har også Avvisningsgrunner i 
våre konkurranser som gjelder 
deltagelse i kriminell organisasjon, 
korrupsjon, betaling av skatter og 
avgifter, betaling av trygdeavgifter 
m.m. 
Dette ligger i innkjøp sine rutiner 
og maler. 

 

Ringerike kommunes 
seriøsitetskrav 

Arbeiderpartiets tilleggsnotat 
undertegnet Stein-Roar Eriksen, 
oversendes saken til rådmannen 
for utredning og kvalitetssikring. 

Saken legges frem i september 
møte 

 

  Vi bruker Ringerike kommune sine 
seriøsitetskrav i alle anskaffelser. 
Vi stiller i alle anskaffelser krav til 
lønns og arbeidsvilkår og 
skatteattest. 
Vi har også Avvisningsgrunner i 
våre konkurranser som gjelder 
deltagelse i kriminell organisasjon, 
korrupsjon, betaling av skatter og 
avgifter, betaling av trygdeavgifter 
m.m. 
Dette ligger i innkjøp sine rutiner 
og maler. 
 

433 Detaljregulering Ullerål 
og Hov skoler - 2. gangs 
behandling 

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 

Forsinket Middels 
risiko 

Videre arbeid med 
næringsutvikling og organisering 
basert på ny næringspolitisk 
strategi pågår. Egen sak vil bli 
fremlagt for politisk behandling i 
inneværende 
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vedtak etter at foreliggende 
planforslag er vedtatt. 

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 over 
konkluderer med, er gjennomført. 

kommunestyreperiode. 

 

Sykkelby Hønefoss  Forsinket Middels 
risiko 

Eget prosjekt er etablert, og det er 
søkt og gitt tilsagn om støtte til 
enkeltprosjekter fra Vegvesenet. 
Egen koordinator er engasjert. 

 

Fellesprosjektet 
Ringeriksbanen og E16 - 
Innspill til begrenset høring 

Rådmannen ser på muligheten av å 
etablere et frilufts- og 
våtmarkssenter i sammenheng 
med kompensasjon for friluft. 

 

Iht. plan Lav risiko Innspill er gitt i begrenset høring. 

Muligheten av å etablere et 
frilufts- og våtmarkssenter vil bli 
vurdert når fordeling av midler til 
kompensasjon for friluft er fastsatt. 

 

0605_354 Områderegulering 
for Ringerike vannverk 
Kilemoen, 2. gangs 
behandling 

1. 0605_354 Områderegulering for 
Ringerike vannverk Kilemoen 
vedtas. 

2. Ringerike kommune vil på 
bakgrunn av utvidet kunnskap om 
verdifullt naturmangfold av 
nasjonal verdi samt anbefaling fra 
Fylkesmannen i Buskerud, foreslå 
endret formål på deler av område 
som til 1. gangs behandling lå inne 
med formål Landbruks- natur og 
friluftsområde (LNF). Område som i 
henhold til kartlegging av 
sandfuruskog på Kilemoen 2015 
beskrives som svært viktig (A) 
Sandfuruskog, vil tillegges formål 
LNF Naturformål (5120). Området 
kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, 
innenfor de begrensninger som 
fremgår av 
reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 
6 Hensynssoner. 

3. Før ytterligere uttak i BSM skal 
det utarbeides en detaljregulering 
med konsekvensutredning for 
uttaksområdet. Detaljreguleringen 
må inkludere hele 
bestemmelsesområde # 1 vist på 
plankartet. 0605_354 
Områderegulering for Ringerike 
vannverk Kilemoen med 
sikringssoner, skal ligge til grunn for 
en eventuell detaljregulering 

Iht. plan  Reguleringsplan er 
ferdigbehandlet. Klagesak kommer 
til politisk behandling i juni 2019 
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390 - Detaljreguleringsplan 
for Klekkenhagen 
boligområde - Planforslag til 
2. gangs behandling  

1. 0605_390 Detaljregulering for 
Klekkenhagen Boligområde med 
tilhørende bestemmelser vedtas.  
2. Rådmannen retter en forespørsel 
til SVV for vurdering av endring av 
fartsgrense på Fv. 163 fra 60km/t til 
50km/t mellom Fløytingen og 
Klekken.  
  

 

  Saken kommer til sluttbehandling i 
juni 2019. Det foreligger innsigelse 
fra SVV som forventes trukket slik 
at saken kan endelig behandles før 
sommeren. 

 

Interpellasjon fra Arne 
Broberg (H) – 
masseforvaltning 

Ordfører anmoder rådmann om å 
forberede og utarbeide forslag til 
overordnet plan knyttet til 
masseforvaltning. 
Ordføreren oppfordrer rådmannen 
til samarbeid med Buskerud 
Fylkeskommune om å se på 
revidering av eksisterende 
Strategiplan 2013-2016 – Geologisk 
samarbeidsprogram Buskerud 
Telemark Vestfold 
Fylkeskommuner. 
  

Iht. plan Lav risiko Egen kommunedelplan for 
masseforvaltning er startet opp og 
prosess går i henhold til plan. 

 

Løse steiner/blokker i 
Mørkgonga 

1. Stien opp gjennom ura og juvet i 
Mørkgonga gjenåpnes. Rådmannen 
får i oppgave å skilte og informere 
om rasfaren, i samarbeid med 
aktuelle parter. 

2. Rådmannen undersøker 
muligheten for å forby klatring i 
juvet. 

 

Iht. plan Lav risiko  

Saken er ferdigbehandlet og 
Mørkgonga gjenåpnet for ferdsel 

 

424 Follummoen - avklaring 
private grunneiere 

Rådmannen gis fullmakt til å gå i 
dialog med private grunneiere på 
Follummoen om kjøp av 
eiendommene etter 
ekspropriasjonsrettslige prinsipper. 

En avtale om kjøp forutsetter 
kommunestyrets godkjenning. 

Kommunestyret holdes orientert 
om sakens utvikling. 

 

  Rådmannen er i dialog med 
grunneierne om kjøp, og prosess 
for frivillig innløsning etter 
eksproriasjonsrettslige prinsipper 
er lagt til grunn. Resultat av 
prosessen fremlegges 
kommunestyret for endelig 
behandling. 

 

Refusjon Nerbytunet 
Foreløpig godkjenning av 
plan for utførelse 
Ringkollveien/Bånntjernveien 

Etter plan- og bygningsloven §18-
8 godkjennes planene for utførelse, 
kostnadsoverslag og forslag til 
fordeling med endring av beregnet 
totalbeløp for refusjon.  

Totalbeløpet som godkjennes for 
refusjonssaken er kr 3 880 366. 
Andel i refusjonssaken samt 
refusjonspliktig beløp fremkommer 
av vedlegg 1: "Godkjent fordeling 
av refusjonsandeler og kostnader" 

Iht. plan  Saken er ferdigbehandlet. 
Evalueringen av refusjonsordning 
gjennomføres høsten 2019 
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datert 24.03.2017.  

Rådmannen utfører varsling om 
vedtak av godkjenning av forslag til 
refusjon til refusjonspliktige. Saken 
fremmes for endelig vedtak om 
fastsettelse av refusjon i 
kommunestyret når 
refusjonsberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskap for disse 
er innsendt og gjennomgått av 
kommunen.   

Rådmannen igangsetter 
evaluering av arbeidet med 
refusjonssaken med hensikt å 
fremme politisk sak med anbefaling 
om håndtering av refusjonssaker. 
Saken tar sikte på å avklare 
følgende forhold: 

 Anbefaling av 
organisering og 
plassering av ansvar på 
avdeling for 
saksfremstilling og 
vurdering av 
refusjonssaker. 

 Anbefaling om delegering 
av myndighet til vedtak i 
refusjonssaker. 

 Anbefaling om beregning 
av gebyr ved 
saksbehandling av 
refusjonssaker.   

Lærlingplasser i Ringerike 
kommune 

Rådmannen bes komme tilbake 
med egen sak til kommunestyret, 
hvor oppfordringen fra KS-landsting 
2016, om 2 lærlinger per 1000 
innbyggere legges frem til politisk 
behandling. 

 

Iht. plan  Det er laget en politisk sak om 
status lærlinger som viser hvordan 
vi skal nå målet om 2 lærlinger per 
1000 innbyggere. Saken ble 
behandlet i 
Administrasjonsutvalget 22. mai 
2019 og skal opp til behandling i KS 
i begynnelsen av juni 2019 

Ståstedsanalyse IT 1. Kommunestyret tar 
«Tilstandsvurdering for Ringerike 
kommune- virksomhetsområde IT» 
til orientering. 
2. Tilstandsvurderingen avdekker at 
Ringerike Kommune ikke har et 
modent nok forhold til sikkerhet og 
risiko knyttet til 
informasjonssikring. Dette kan i 
stor grad sees i sammenheng med 
at ansvar for sikkerhet i kommunen 
per i dag ikke er plassert på et 
beslutningsmyndig nivå i 
organisasjonen. Én av 
konsekvensene er usikkerhet 

  Prosess for tilsetting av 
sikkerhetssjef har startet. 
Sikkerhetssjefen vil ha ansvaret for 
informasjonssikkerhet i hele 
organisasjonen.  
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knyttet til overholdelse av 
regelverk. 
 
Rapporten peker på at kommunen 
bør utnevne en sikkerhetsansvarlig 
for kommunen, og at det bør 
gjennomføres en utvidet 
kartlegging av dagens sikkerhet - og 
risikosituasjon for å avdekke 
kritiske trusler og avvik fra 
regelverk. 
Kommunestyret mener at IT-
sikkerhet og beredskap skal inngå 
som en sentral forutsetning i 
kommunens IKT arbeid og ber på 
bakgrunn av denne rapporten 
rådmannen komme tilbake med en 
konkret tiltaksplan for utbedring av 
de svakheter i 
informasjonssikkerheten som er 
avdekket.  

 

Ringerike Utvikling AS – 
oppfinansiering  

1. Eierstrategien datert 21.08.15, 
tas til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar en 
tredobling av tilskuddet til RU med 
halvtårs virkning fra 2016. Dette 
innarbeides i forbindelse med den 
politiske behandlingen av 1. tertial.  
3. Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra 
Ringerike kommune til Ringerike 
Utvikling AS være på 3,6 mill. årlig. 
Ringerike kommune vil at Ringerike 
Utvikling AS skal ha dette 
driftsgrunnlaget de kommende 3 
år.  
4. Kommunestyret forutsetter at 
det gjøres en grundig evaluering av 
måloppnåelsen våren 2019, før en 
vurderer videre tilskudd.  
5. Eier forventer at det 
gjennomføres to eiermøter i året 
hvor selskapet legger frem status 
og framtidsutsikter. 

Forsinket Middels 
risiko 

Fremtidig organisering av arbeidet 
med næringsutvikling i tråd med 
vedtatt næringspolitisk plan er 
under behandling. Egen saks vil bli 
fremlagt for politisk behandling i 
inneværende 
kommunestyreperiode. 
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Barnehage 
 
     
Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 
Orientering om 
prosjekt "varmmat" 
og investering av 
dampovner til 
kommunale 
barnehager 

1. Informasjon om "Prosjekt om 
varmmat i de kommunale 
barnehagene" tas til orientering. 

2. Kommunestyrets innstilling på at 
midler til dampovner i alle 
barnehager innarbeides i forslag 
til handlingsprogram 2019-2022.  

3. Kommunestyret mener at 
måltider i barnehagene er viktige 
for barns utvikling og læring. 
Kommunestyret ber derfor 
rådmannen utrede en ny sak med 
utgangspunkt i at kommunen skal 
kunne levere et variert og rikt 
tilbud innen kosthold. 

 

Iht. plan Lav risiko Det er satt sammen en 
arbeidsgruppe som utreder 
mulighetene for å kunne levere et 
variert og rikt tilbud innen 
kosthold. 

Utredningen ble lagt fram for 
Hovedutvalget for oppvekst og 
kultur 8/5-2019. 

 

Oppgradering av 
Hønefoss barnehage 

1. Prosjektet "oppgradering Hønefoss 
barnehage" tas til orientering. 

2. Kostnaden på tiltakene vurderes i 
forbindelse med utarbeidelsen av 
Handlingsprogram 2019-2022. 

3. KS mener Ringerike kommune skal ha 
systemer og planer hvor utgifter til løpende 
vedlikehold og oppgradering av 
bygningsmassen skal være en del av 
driftsbudsjettet og kun ekstraordinære 
investeringer skal gjøres gjennom prosjekt 
og investeringsbudsjett.  

 

Iht. plan  Det gjennomføres 
anbudskonkurranser på 
møblement. Prosjektet blir 
rapporteres i 1. tertial 2019. 

 

 KS 98/2017 
Temaplan for digital 
barnehage- og 
skolehverdag 2017-
2021 

1. Temaplan for digital barnehage - og 
skolehverdag i Ringerike - 2017-2021 
vedtas som vedlagt med følgende 
hovedpunkter: 

 Barnehagebarn tilegner seg 
digital kompetanse i tråd med 
rammeplan for barnehage. 

 Skoleelever tilegner seg digital 
kompetanse i tråd med læreplan 
for "Kunnskapsløftet" og rustes til 
deltakelse i fremtidens samfunn. 

 Ansettes digitale kompetanse 
heves gjennom utviklingsarbeid 
og kompetansebygging lokalt. 

 Læringsresultatene følges opp i 
den årlige tilstandsrapport for 
grunnskolen. 

2. Som infrastruktur og antall digitale 
enheter vedtas: 

Iht. plan Lav risiko Innkjøp av digitale verktøy er i 
henhold til plan. Implementering 
av verktøyene er innenfor 
tidsperioden. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 

 Plan for utbygging av 
infrastruktur implementeres.  

 Implementering av utstyr i 
barnehagene følges opp i et 
treårsløp. 

 Økt investeringsbehov legges inn 
Handlingsprogram 2018-2021, 
budsjett 2018. 

3. Som teknologisk plattform for 
Ringeriksskolen i perioden 2017-2021 
vedtas: 

 Skylagringstjeneste og digital 
pedagogisk plattform G Suite for 
Education fra Google. 

 Læringsplattform med 
kommunikasjon skole - hjem: IST 
læring. 

 Digital enhet barn 1.-10. trinn: 
Google Chromebook med 
touchskjerm og penn.  

 

 
Grunnskole 
     
Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 
 KS 98/2017 Temaplan 
for digital barnehage- 
og skolehverdag 2017-
2021 

1. Temaplan for digital barnehage - og 
skolehverdag i Ringerike - 2017-2021 
vedtas som vedlagt med følgende 
hovedpunkter: 

 Barnehagebarn tilegner seg 
digital kompetanse i tråd 
med rammeplan for 
barnehage. 

 Skoleelever tilegner seg 
digital kompetanse i tråd 
med læreplan for 
"Kunnskapsløftet" og rustes 
til deltakelse i fremtidens 
samfunn. 

 Ansettes digitale kompetanse 
heves gjennom 
utviklingsarbeid og 
kompetansebygging lokalt. 

 Læringsresultatene følges 
opp i den årlige 
tilstandsrapport for 
grunnskolen. 

2. Som infrastruktur og antall digitale 
enheter vedtas: 

Iht. plan Lav risiko Arbeidet med temaplanen 
fortsetter. Infrastrukturen er bygd 
ut, og implementering av utstyr 1:1 
er i henhold til plan og 
budsjettvedtak. Fra 1.8. 2019 vil alle 
elevene i Ringeriksskolen ha en 
digital enhet til opplæringsformål. 

Nettverk for 
kompetansebygging fortsetter med 
månedlige samlinger for 
ressurslærere. 

G-suite for Education er bygd opp 
for Ringerikesskolen og brukes av 
alle skoler. 

IST læring (nytt navn er IST plan og 
vurdering) er klart til bruk ved alle 
skoler og innføres i løpet av 
inneværende skoleår. 
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 Plan for utbygging av 
infrastruktur implementeres.  

 Implementering av utstyr i 
barnehagene følges opp i et 
treårsløp. 

 Økt investeringsbehov legges 
inn Handlingsprogram 2018-
2021, budsjett 2018. 

3. Som teknologisk plattform for 
Ringeriksskolen i perioden 2017-2021 
vedtas: 

 Skylagringstjeneste og digital 
pedagogisk plattform G Suite 
for Education fra Google. 

 Læringsplattform med 
kommunikasjon skole - hjem: 
IST læring. 

 Digital enhet barn 1.-10. 
trinn: Google 
Chromebook med 
touchskjerm og penn.  

 

Hjerterommet - 
Avdeling for 
kompetanse og 
mestring 

1. Avdeling for elever med spesielle 
behov - "Hjerterommet" - etableres på 
Benterud skole. 

2. Avdelingen får med en 
grunnbemanning som sikrer arbeidet 
med å bygge kompetanse og 
systematikk rundt den enkelte elev. 

 

Iht. plan Lav risiko Avdelingen er etablert. De første 
elevene starter på Hjerterommet 
ved skolestart i august 2019. 

 

Invitasjon til 
samarbeid med 
Haugsbygd 
Idrettsforening, 
Flerbrukshall - 
Haugsbygd Arena  

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas 
til orientering.  

2. Ringerike kommune vil gå i dialog 
med Haugsbygd Idrettsforening etter 
at barnehage- og skolebehovsanalysen 
er politisk behandlet.  

 

Iht. plan Lav risiko Det ble bevilget kr 300 000 til 
forprosjekt for flerbruksanslegget 
Haugsbygd arena, KS-sak 60/18. . 
Haugsbygd Idrettforening 
jobber videre med planlegging av 
hallen.  

Idrettsforeningen sin søknad om 
kommunal graranti fremmes for 
kommunestyret i juni 2019. 

  

Interpellasjon fra Knut 
Arild Melbøe (MDG) – 
Gang- og sykkelvei 
langs Osloveien ned 
fra Hvervenkastet 

Siden det ikke er mulig å få på plass en 
langsiktig løsning før skolen (Benterud) 
tas i bruk mener administrasjonen at 
hensynet til myke 
trafikanter/skolebarn må prioriteres 
først og vil derfor anbefale at 
midlertidig tiltak med dobbelt 
autovern gjennomføres som planlagt. 

 

Iht. plan Lav risiko Det ble satt opp fysisk skille mellom 
vei og fortau sommeren 2018. Dette 
er en midlertidig løsning og er et 
spleiselag mellom Statens vegvesen 
og Ringerike kommune. 
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 KS 153/2017 Bosetting 
av flyktninger i 2018 

 Vedtak:  

1. Ringerike kommune vedtar å 
bosette 35 flyktninger i 2018. 

2. 2 av bosettingene forbeholdes 
enslige mindreårige over 15 år, men 
kommunen vil være fleksibel i 
fordelingen av plasser til enslige 
mindreårige over og under 15 år 
dersom alderssammensetningen i 
denne gruppen endrer seg. 

3. Eventuelle familiegjenforeninger 
kommer i tillegg. 

4. Tjenestene bygd opp for mottak og 
bosetting i 2016 og 2017, bygges 
gradvis ned de neste årene og tilpasses 
bosettingsantallene. 

5. IMDI anmodes om ikke å tildele 
enslige mindreårige flyktninger til 
Ringerike kommune i 2019. 

  

 

 

Iht. plan Lav risiko Bosetting i 2018 ble gjennomført i 
samsvar med vedtaket.  

 

Spesielle tiltak barn og unge 
 
     
Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 
Barnevernsvakt for 
kommunene Jevnaker, 
Hole, Modum, 
Krødsherad, Sigdal og 
Ringerike  

1. Felles barnevernsvakt for Midt-
Buskerud, Ringeriksregionen og 
Jevnaker kommune etableres fra 
sommeren 2016 i tråd med 
saksframstillingen.  
2. Barnevernsvakten organiseres 
som et interkommunalt samarbeid 
hjemlet i kommunelovens § 5A. 
Samarbeidet er et administrativt 
vertskommunesamarbeid etter 
kommuneloven § 28-1 b.  
3. Barnevernsvakten etableres som 
et prosjekt. Prosjektet evalueres 
fram til årsskifte 2018-2019, med 
sikte på implementering av et 
eventuelt korrigert driftskonsept fra 
1. januar 2019.  
4. Forslag til samarbeidsavtale 
godkjennes.  

Forsinket Lav risiko Barnevernvakt er besluttet som 
prosjekt fram til midten av mai. Ny 
behandling av drift av barnevernvakt 
vil bli lagt fram til politisk behandling 
i mai/august. 

 

Ungdata 2017 - tiltak Kommunestyret mener 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 

Iht. plan Lav risiko Konkret forslag til tiltak og 
gjennomføringsplan på funnene i 
UNGDATA er under utarbeidelse. 
Behandles politisk mai 2019. 
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ungdomsmiljø, psykisk helse og 
skoletrivsel. 

Ringerike skal være et godt sted å 
vokse opp og Ringeriksskolen skal 
være en skole som utligner sosiale 
forskjeller. Derfor ber 
Kommunestyret om at Rådmannen 
utarbeider konkrete forslag til tiltak 
og gjennomføringsplan på funnene i 
UNGDATA og at disse legges frem for 
politisk behandling.  

 

Møteplassen - En 
oppfølging av Holten-
utvalgets prioriteringer 

Møteplassen, - et møtested der 
ungdom kan møte kommunens 
fagmiljø for hjelp og rådgivning uten 
timeavtale. En oppfølging av Holten-
utvalgets prioriteringer 

1. Formannskapet tar saken til 
orientering. 

2. Kr. 1 500 000,- søkes avsatt i HP til 
formålet samt gjennomføring av en 
mulighetsstudie i 2019. 

FS gir signal om å følge opp saken, 
med jevnlige oppdateringer. 

 

Iht. plan Lav risiko Det er etablert en møteplass for 
ungdom i Hønefoss sentrum, som et 
prøveprosjekt i 2019.  

Evalueres i september 2019, i 
forbindelse med 
budsjettprosess 2020. 

 

Skole- og 
barnehagetilbud for 
barn og unge med 
sammensatt behov 

1. For barn og unge med 
sammensatte behov opprettes det 
et tilrettelagt tilbud i barnehage og 
et samlet tilbud i hele grunnskolen 
dersom tilbud i ordinær barnehage 
og på nærskole ikke er tilstrekkelig. 
2. Det opprettes en forsterket enhet 
i barnehage for barn med tegnspråk 
som førstespråk. Forsterket enhet 
ved Veien skole opprettholdes. 
3. Ringerike kommune oppretter 
ikke egne alternativer arenaer for 
elever med sosio-emosjonelle 
vansker. Det forutsettes at 
kommunen benytter eksisterende 
tilbud, eller inngår avtaler med 
aktører som tilbyr fullverdige 
alternative arenaer. 
4. Opplæringstilbudet ved Austjord 
opprettholdes. 
  

 

Iht. plan Lav risiko Det er lagt til rette for skole- og 
barnehagetilbud for barn med 
sammensatte behov på Benterud 
skole og Heradsbygda barnehage. 
Begge enhetene har tilrettelagte 
tilbud.  
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Kulturtjenesten 
 
     
Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 
Aktivitetskalender, 
samarbeid med 
foreninger og lag 

Ringerike kommune har innbyggere 
med røtter fra mange land og 
etnisiteter.  

Rådmannen bes undersøke med de 
ulike foreninger som finnes om 
planlagte festivaler/høytider, og lage 
en aktivitetskalender for kommunen. 

Mange foreninger ønsker at flest 
mulig deltar på slike 
markeringer/festivaler, og det vil bli 
lettere blant annet for politikere å 
planlegge deltakelse på slike 
markeringer.  

 

Forsinket Middels 
risiko 

Saken følges opp av 
integreringsrådet. 

 

Kartlegge egnede 
arealer til 
flerbruksanlegg 

Kommunestyret ber rådmannen 
kartlegge egnede arealer i 
kommunen for bygging av et 
utendørs flerbruksanlegg for 
stimulering til økt aktivitet for barn 
og unge. Dette kan være mindre 
utendørs anlegg som for eksempel 
små klatreanlegg, BMX-sykling, 
skateanlegg og aktiviteter som ikke 
har tilrettelagte arealer i dag. 
Arealene skal tilpasses å være 
lavterskeltilbud. 

 

Iht. plan Lav risiko Saken følges opp o 
områderegulering for Hønefoss, 
kommunedelplan for idretts- og 
friluftsanlegg, og av idrettsrådet 

 

Kulturarvstrategi Det utarbeides en egen 
kulturarvstrategi i løpet av 
handlingsplanperiode. 

Status: 

Oppstart med kartlegging i 2018 
med politisk behandling 1. halvår 
2019. Rådmannen vurderer om vi 
skal benytte ekstern kompetanse til 
dette arbeidet. 

Det utarbeides en egen 
kulturarvstrategi i løpet av 
handlingsplanperiode. 

  

Forsinket Middels 
risiko 

Oppstart med kartlegging i 2018 
med politisk behandling 1. halvår 
2019. Rådmannen vurderer om vi 
skal benytte ekstern kompetanse til 
dette arbeidet. 

 

Støtteordninger for 
barn og familier - 
kultur og 
fritidsaktiviteter 

Rådmannen utreder støtteordninger 
for barn i familier som ikke har 
ressurser nok til at barna kan delta 
på kulturskole, kulturelle og 
idrettslige aktiviteter. 

Iht. plan Lav risiko Gradert betaling i kulturskolen er 
innført. 

Prosjekter som gir barn og unge 
gratis kulturtilbud pågår. 

 

Tilskuddsordninger - 
kultur 

1. Tilskudd over 
kulturbudsjettet justeres u 
budsjett, saksbehandling 

Iht. plan Lav risiko Budsjettet er justert og nye 
retningslinjer for søkbare tilskudd er 
implementert. Mal for driftsavtaler 
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og kriterier som skissert i 
dette saksframlegget. 

2. Endringer i søkbare 
tilskudd gjøres gjeldende 
fra 1. november 2018. 

3. Mal for driftsavtaler 
utarbeides og inngås med 
faste tilskuddsmottakere i 
løpet av 2019. Driftsavtaler 
ut over 1 år vedtas i 
Kommunestyret.  

 

er under utarbeidelse.  

 

Turskiltprosjektet Hovedutvalget for oppvekst og 
kultur tar informasjonen om 
Turskiltprosjektet til orientering, og 
bifaller en økt satsning på friluftsliv i 
Ringerike kommune.  

 

Iht. plan Lav risiko Ringerike kommune støtter Den 
norske turistforenings prosjekt 
økonomisk. Prosjektet avsluttes i 
2019. 

 

Gradert betaling, 
Ringerike kulturskole 

1. Ringerike kulturskole 
innfører redusert betaling, 
gjeldende fra 1. januar 
2019, etter tilsvarende 
system som Forskrift om 
foreldrebetaling i 
barnehager, og som 
beskrevet i dette 
saksframlegget. 

2. Ordinær kontingent for 
kulturskolen settes til 0,67 
% av inntektsgrense 
fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet 
vedrørende, redusert 
betaling i barnehage. 

3. Betalingssystemet 
innarbeides i kulturskolens 
vedtekter og kommunens 
betalingsregulativ.  

 

Iht. plan Lav risiko Gradert betaling innføres fra og med 
2019 i tråd med kommunestyrets 
vedtak. 

 

Søknad om økonomisk 
støtte til Bassgarasjen -
Ringerike kultursenter 

Ringerike kommune går i dialog med 
Stiftelsen Ringerike kultursenter med 
sikte på å finne løsning på de 
økonomiske utfordringene. Ny sak 
legges fram for Kommunestyret. 

 

Iht. plan Lav risiko Den økonomiske støtten til Ringerike 
kultursenter økte til 3 millioner 
kroner i budsjettet for 2019. Dette 
inkluderer støtte til Bassgarasjen.  

 

Korps i skole – rapport 
og videreføring 

Rapporten om Korps i skole tas til 
orientering. 
 
FS ønsker at Korps i skolen på sikt 
tilbys alle elever på 3. trinn i 
Ringerike kommune. 
Budsjettet for Ringerike kulturskole 
økes med 162.000 kroner i 2017 for 

Iht. plan Lav risiko Ny rapport om Korps i skolen er 
politisk behandlet, og prosjektet 
videreføres som planlagt med tilbud 
på alle skoler innen skoleåret 
2021/2022. Saken ble behandlet 
politisk våren 2019, KS-sak 36/19. 
Vedtaket innarbeides i kommunens 
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 

å utvide prosjektet til to nye skoler. 
Summen innarbeides i budsjettet 
ved 1. tertialrapport. 
 
En videre plan for gradvis innføring 
av Korps i skolen innarbeides i 
budsjett og handlingsplan med 
målsetting em et tilbud på alle skoler 
innen skoleåret 2021/22. 

 
  

 

økonomiplan. 

 

Helse og omsorg 
     
Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 
Dialog med Ringerike 
Boligstiftelse 

Rådmannen bes å gå i dialog med 
Ringerike Boligstiftelse med tanke på 
å få redusert kommunens årlige leie 
og hvordan eiendommene skal 
forvaltes når det gjelder oppussing 
og tomgangsleie mv. 
 
Status 01.08.2018: 
Dialogen er innledet, og vi avventer 
resultatene. 

Iht. plan Lav risiko Kommunestyrets budsjettvedtak 
2019 reduserte 
husleieinnbetalingene til Ringerike 
boligstiftelse med 6 mill. kroner, og 
saken ansees som avsluttet. 

 

Terapibasseng ved 
Ringeriksbadet 

Rådmannen bes legge frem en sak 
for å se på mulighetene for å kunne 
realisere et nytt terapibasseng ved 
Ringeriksbadet i henhold til tidligere 
planer. Ringeriksbadet er mye 
benyttet og er til tider fullt, dette 
gjør at behov for en utvidelse med et 
terapibasseng er aktuelt for å bedre 
kunne ivareta satsningen på 
forebyggende helsearbeid og 
rehabilitering. Det varme vannet gjør 
terapibasseng spesielt godt egnet for 
babysvømming, svømmeopplæring 
og terapitrening for folk med 
leddsykdommer og for eldre. 

Forsinket Høy risiko Dialog med Ringeriksbadet er 
innledet. Det er ikke bare 
varmtvannsbassenget som har for 
lite kapasitet, men også 
svømmebassenget. Ringerike 
kommune er ikke majoritetseier og 
er avhengig av konsensus med de 
andre eierne. Saken vil bli fremmet i 
løpet av 2019 med tanke på en 
mulighetsanalyse.  

 
Ringerikskjøkken - 
avsetning til 
oppgradering 
fyrrom/dampleveranse 
omdisponering 

1. Planlagt utskifting av ekstern 
dampproduksjon utgår, og avsatte 
midler omdisponeres til 
oppgradering av utstyr ved 
Ringerikskjøkken i tråd med 
saksframlegget. 

2. Tidligere avsetning i HP 2019-2021 
økes fra 7 mill. kroner til 8,5 mill 
kroner for å sikre en nødvendig 
oppgradering av utstyr ved 
Ringerikskjøkken. Økningen 
innarbeides i handlingsprogrammet 
2019-2022. 

3. For å ivareta 

Iht. plan Lav risiko Alle tre punktene i vedtaket er nå 
gjennomført. For punkt 3 vises til 
bilag 109614/2019. 
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produksjonssikkerheten bes 
rådmann sørge for at en av de nye 
kokegrytene kommer på plass 
snarest. 

Heradsbygda 
omsorgssenter, - status 

1. Saken "Heradsbygda 
omsorgssenter, - status" tas til 
orientering. 

2. Rådmannen bes utarbeide og 
legge fram en oversikt over husleien 
på denne typen boliger i 
sammenlignbare kommuner, med 
det mål å harmonisere kommunens 
husleiekrav med disse.  

Forsinket Middels 
risiko 

Saken er under forberedelse, og 
antas lagt frem for behandling før 
sommeren 2019.  

 

 
 
 

Samfunn 
     
Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 
Kartlegge egnede 
arealer til 
flerbruksanlegg 

Kommunestyret ber rådmannen 
kartlegge egnede arealer i 
kommunen for bygging av et 
utendørs flerbruksanlegg for 
stimulering til økt aktivitet for barn 
og unge. Dette kan være mindre 
utendørs anlegg som for eksempel 
små klatreanlegg, BMX-sykling, 
skateanlegg og aktiviteter som ikke 
har tilrettelagte arealer i dag. 
Arealene skal tilpasses å være 
lavterskeltilbud. 

Iht. plan  Kartlagte egnede arealer i 
kommunen for bygging av et 
utendørs flerbruksanlegg for 
stimulering til økt aktivitet for barn 
og unge, ble tatt til  orientering av 
kommunestyre 11.10.2018 sak 
114/18 

 

Kildesortering 
kommunal bygg 

Rådmannen sørger for at det 
kildesorteres på en fullgod måte i 
alle kommunale bygg innen 1. halvår 
2019. Om nødvendig må nåværende 
sorteringsutstyr skiftes ut, bedre 
markering og informasjon om riktig 
sortering og hvorfor man skal 
kildesortere. 

Iht. plan  Sorteringsutstyr er på plass i de 
kommunale byggene. Merkinger er 
oppdatert i 2018 i hht plan. 

 

Oversikt over 
kommunens 
eiendommer 

Kommunestyret ber rådmannen 
legge frem en oversikt over 
kommunens eiendommer, 
fortrinnsvis som et ledd i 
byplanarbeidet. Dette for å 
synliggjøre hvilke arealer som kan 
brukes til allmennyttige formål, eller 
som kan makeskriftes for 
gjennomføring av det kommende 
planverket.  

Kommunestyret ber samtidig 
rådmannen redegjøre for hvordan 
det aktivt arbeides med utvikling, 
kjøp/salg, inn- og utleie av 
kommunale eiendommer i dag. 

Iht. plan  Oversikt over kommunens 
eiendommer ble tatt til orientering 
av kommunestyret 31.05.2018 sak 
66/18 
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 
Redegjørelse om 
driften av 
Røsholmstranda 2017 

Rådmannen bes gi en redegjørelse 
om hvordan driften av 
Røsholmstranda gjennomføres ut fra 
gjeldende avtale med Røde Kors. 

Orienteringssak KS 6/18, 01.02.2018. 

Iht. plan  Orienteringssak KS 6/18, 01.02.2018. 

 

Utjevning av vann- og 
avløpsavgifter 

Det fremlegges egen sak om 
utjevning av vann og avløpsavgifter 
før endelig fastsettelse av vann og 
avløpsavgifter for årene 2019 og 
fremover. Viser til tidligere 
henvendelse om saken. 

Iht. plan  Det vises til saksframlegg 17/4482-1. 

 

Status bruer på 
kommunale veier og 
plan for vedlikehold 

Kommunestyret ber rådmannen om i 
løpet av 2017 å legge fram en 
oversikt over status på bruer på 
kommunale veier og en plan for 
vedlikehold/oppgradering av de 
bruene som ikke oppfyller gjeldende 
krav. 

Iht. plan  Kommunen har total ca. 40 broer, og 
de aller fleste har relativt god 
standard i henhold til gjeldende krav. 

Det foreligger en årlig plan for 
renhold og forebyggende arbeid på 
konstruksjonene. 

Ytterligere oppgradering er basert på 
bro kontroller og inspeksjon som 
skjer regelmessig. I 2018 ble det 
oppgradert 4 broer. 

Kjøp av eiendom – 
Hensmoveien 19 

1. Rådmannen gis fullmakt til 
å kjøpe Hensmoveien 19 
av Menova AS til 
30.000.000,- 

2. Rådmannen fremmer egne 
saker knyttet til kostnader 
med tilpasninger av 
bygningsmassen, herunder 
flyttekostnader 

3. Rådmannen fremmer egen 
sak i tråd med rådmannens 
innstilling i sak 154/15. 

4. Rådmannen fremmer 
egen sak om tidsbegrenset 
etterbruk av de leide 
arealene på Follum. 

 

Iht. plan  Hensmoveien 19 er kjøpt og 
overtatt.   

Flytting av Teknisk drift og 
forvaltning er påbegynt og alle vil 
være på plass innen utgangen av 
2019.  

Sak i KS 45/19 
Samlokaliseringskostnader av 
Teknisk drift og forvaltning.  

Vedtak: 

Kommunestyret slutter seg til alt.1  

Det avsettes kr 9 920 000,- i 
investeringsmidler til samlokalisering 
av Teknisk drift og Teknisk 
forvaltning.  

Investeringen finansieres ved økt 
låneopptak.  

Økte driftskostnader i forbindelse 
med flyttingen dekkes innenfor 
sektorens rammer.  

Rådmannen bes om å innarbeide 
dette i forbindelse med 1. tertial. 

 

KS-sak 30/2018 
Etablering av 
ladepunkter for ladbar 
motorvogn 

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

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides 

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

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides 
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Statusbeskrivelse 

til parkeringsplass og gir 16-20 nye 
kommunale p-plasser.  

Investeringskostnaden ved etablere 
ladepunkter, ca. 120´ pr. punkt, 
innarbeides i prisen for å lade 
beregnet etter antatt levetid og 
brukstid. Dette sammen med 
drifts/vedlikeholdskostnader og 
strøkostnader innarbeides i 
betalingsreglementet som en minutt 
etter timepris. Det innkreves 1/2 pris 
av parkeringsavgift for å stå parkert.  

Ladepunkt P-plassene skiltes med 
tekst "Reservert for EL- og 
hybridbiler under lading". 

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

Det utredes å etablere ladepunkter 
ved pendlerparkeringene.  

 

til parkeringsplass og gir 16-20 nye 
kommunale p-plasser.  

Investeringskostnaden ved etablere 

ladepunkter, ca. 120  ́pr. punkt, 
innarbeides i prisen for å lade 
beregnet etter antatt levetid og 
brukstid. Dette sammen med 
drifts/vedlikeholdskostnader og 
strøkostnader innarbeides i 
betalingsreglementet som en minutt 
etter timepris. Det innkreves 1/2 pris 

av parkeringsavgift for å stå parkert.  

Ladepunkt P-plassene skiltes med 
tekst "Reservert for EL- og 
hybridbiler under lading". 

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

utredes.  

Det utredes å etablere ladepunkter 
ved pendlerparkeringene. 

Tilstandsrapport 
kommunale 
veier/Hovedplan vei 

Statusrapport hovedplan vei tas til 
orientering. 

Rådmannen bes om å innarbeide 
tilstrekkelige driftsmidler (inkl 
vedlikeholdsmidler) i framtidige 
budsjetter for å stanse og ta igjen 
forfall på veinettet. 

Rådmannen bes å innarbeide 
nødvendige investeringsmidler etter 
prioriterte behov. 

Rådmannen legger frem forslag på 
årlige prioriterte tiltak i forbindelse 
med budsjettbehandlingen hvert år. 

Hovedplan vei rulleres hvert 4. år. 

 

Iht. plan  Investeringsplan er utarbeidet i hht 
midler og prioritering. 

 

Schjongshallen - tiltak 
og tilpasninger etter 
opprykk til GET ligaen 

Det inngås ny driftsavtale mellom 
Ringerike ishockeyklubb og 
Ringerike kommune om bruk av 
Schjongshallen, som legges frem til 
godkjenning av Kommunestyret. 

 

Iht. plan  Status ble tatt til orientering av 
kommunestyret den 26. mars 2019 
sak 30/19. 

 

Trafikksikkerhetsplan 
for Ringerike kommune 
2017 – 2021 

1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike 
kommune 2017 - 2021 vedtas. 

2. Trafikksikkerhetsplanen kommer 
til revidering våren 2018. 

3. Temamøte for HMA 
trafikksikkerhet berammes våren 
2018 (kommunale veier, 

Forsinket Middels 
risiko 

Pkt. 2 - Trafikksikkerhetsplanen er 
ikke revidert. 

Pkt. 4 - Sak om 
trafikksikkerkommune er ikke 
påbegynt ennå 
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gang/sykkelvei, fylkesvei). 

4. Kommunestyret ber om egen sak 
der det gjøres rede for hvordan sikre 
måloppnåelse for å bli godkjent som 
trafikksikker kommune (Trygg 
Trafikk). 

Prinsippsak nytt 
krematorium 

1. Kommunestyret ønsker med 
bakgrunn i saksfremlegget ikke å 
fatte prinsippvedtak om bygging av 
nytt krematorium. 

2. Rådmannen fremmer ny sak med 
en teknisk tilstandsrapport fordelt på 
a) Den delen av dagens anlegg som 
omfatter ovn og kjølelager og en 
kostnadsanalyse på hva som må 
gjøres for å sette den delen i stand i 
forhold til lovkrav og bedre 
funksjonell bruk. b) 
Seremonirommet og de delene det 
pekes på i saksfremlegget 
vedrørende ventilasjon, orgel og 
sanitæranlegg. 

3. Rådmannen går i dialog med 
kommunene i Midtfylke, Hallingdal, 
Hadeland og Ringeriksregionen med 
hensikt å kartlegge eventuelt 
samarbeid om kjøle-
/forbrenningskapasiteter i et anlegg 
som dekker mer enn Ringerikes 
behov, og ved mulighet ser på om 
det kan utarbeides en 
intensjonsavtale om slikt samarbeid. 

4. Resultatet legges frem i ny sak 
med sikte på beslutning på en 
oppgradering av dagens anlegg, eller 
investering i nytt kjøle-
/forbrenningsanlegg for kremasjon 
og eventuelt seremonirom. 

 

  Sak fremmes for kommunestyret i 
juni 2019 

 

Salg av tomteareal til 
småhusbebyggelse 

Rådmannens forslag ble enstemmig 
vedtatt som Formannskapets 
innstilling til Kommunestyret. 
 
Ringerike kommune selger 1 683 m², 
området BFS3, til Ringerike 
Boligstiftelse for på kr 639 540,-.  
Ringerike boligstiftelse skal benytte 
området til småhusbebyggelse. Det 
resterende området beholdes i 
kommunal regi som fremtidige 
tomtereserver.   

 

Iht. plan  Salg av tomteareal til 
småhusbebyggelse er gjennomført 
og overdratt til stiftelsen. Vi har 
mottatt pengene for en god stund 
siden og stiftelsen fikk tinglyst skjøte 
den 29. mai. 

 

Vannforvaltningsarbeid 
fram mot 2021 

1. Handlingsplan for Tyrifjorden Iht. plan Lav risiko Det er inngått samarbeidsavtale 
mellom Ringerike, Hole, Modum, 
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vannområde tas til orientering. 

2. Ringerike kommune er 
vertskommune for en 
vannområdekoordinator i 50 % 
stilling i Tyrifjorden vannområde 
under forutsetning at alle parter 
deltar. 

3. Rådmannen gis i oppdrag å 
utarbeide og godkjenne en 
samarbeidsavtale mellom partene. 

 

Lier og Jevnaker kommune om en 
vannområdekoordinator. Det er 
igangsatt en rekrutteringsprosess for 
å få ansatt en person i stillingen. 

 

Sør-Øst 110 IKS - 
selskapsavtale 

1. Vedlagte selskapsavtale for Sør-
Øst 110 IKS vedtas. 

2. Økte deltakerkostnader på kr. 841 
000,- for 2019 innarbeides i 
handlingsplan 2019- 2022. 

3. Ringerike kommune har en 
forventning om at 
deltagerkostnadene reduseres, og 
mener det er svært uheldig at 
kostnadene øker dramatisk som en 
følge av omorganiseringen. 

 

Iht. plan  Selskapsavtalen er vedtatt av alle 
kommunene i Sør-Øst Politidistrikt.  

  

Det ble vedtatt en endring som 
tilsier at eierkommunene får 
tilbakeført mer inntekter enn 
tidligere i forhold til automatiske 
brannalarmer. Dette vil gi økte 
inntekter til kommunen fra 01.01.19. 

 

Godkjenning av 
Hovedplan avløp 

1. Kommunestyret vedtar 
"Hovedplan avløp og vannmiljø 
2017-2027". Planen følger saken 
som vedlegg. 

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i 
"Hovedplan avløp og vannmiljø 
2017-2027" legges til grunn for 
rådmannens årlige forslag til 
handlings-og økonomiplan og 
budsjett. 

3. Planen rulleres årlig 
administrativt, og økonomiske 
konsekvenser spilles inn i forbindelse 
med den årlige 
budsjettforhandlingen.  

 

Iht. plan  Hovedplan avløp ble vedtatt i 2018. 
Tiltakslisten skal revideres årlig og 
legges til grunn for bevilgninger i 
budsjett og handlingsprogrammet. 

 

Redegjørelse om 
driften av 
Røsholmstranda  

Det etableres nytt låssystem på 
Røsholmstranda før badesesongen 
2018. Det innvilges 100.000 til 
investeringer og kr. 75.000 til drift. 
Dette dekkes av formannskapets 
disposisjonskonto. 

 

Forsinket  Er bestilt, men ikke montert. 
Driftsmidler er ikke overført. 
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Status - Politiske vedtak/oppdrag vedtatt hittil i 2019 
Ringerike Kommune 

 
Kommunens tjenesteområder 
 

 
Administrasjon og fellestjenester 
 
     
Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Beskrivelse status 
KS-sak 143/2018 - 
Mulige alternativer for 
å ivareta kommunens 
eier- og leierinteresser 
i den samlede 
eiendomsmassen 

KS 143/2019 (budsjett 2019) 

Utredningsforslag 3 

Eiendomstjenesten  

Rådmannen utreder 3 mulige 
alternativer for å ivareta 
kommunens eier- og leierinteresser i 
den samlede eiendomsmassen. 

- Organisering ved fortsatt egen 
avdeling/enhet i kommunen. 

- Etablering av et eiendomsselskap 
som kommunalt foretak med 
hjemmel i kommuneloven §62. 

- Etablering av et aksjeselskap. 

Resultatet av utredningen 
presenteres på Formannskapets 
strategikonferanse 

 

Iht. plan Middels 
risiko 

Utredning vedrørende 
eiendomsstrategi og organisering vil 
bli gjennomgått i Formannskapets 
strategikonferanse i juni 2019. Saken 
vil komme til sluttbehandling i løpet 
av høsten 2019. 

 

KS-sak 143/2018 - 
Hvordan IT-driften er 
organisert, og ulike 
driftsalternativer 

KS-sak 143/2018 (budsjett 2019) 

Utredningsforslag 2 

IT-drift  

Rådmannen bes legge frem en sak 
om hvordan IT-driften er organisert, 
og ulike driftsalternativer. 

 

  Rådmannen legger fram sak til 
formannskapets strategiseminar. 
Saken beskriver hvordan drift av IT 
er organisert i Ringerike kommune, 
og hvordan rådmannen planlegger at 
det skal arbeides videre med drift av 
IT og utvikling innenfor digitalisering. 

KS-sak 143/2018 - 
Videokonferanser som 
møteform 

Budsjettvedtak 2019 

Utredningsforslag 5 

Fra fysiske møter til 
videokonferanser. 

Kommunens ansatte skal benytte 
videokonferanser som møteform når 
det er møter mellom personer som 
sitter geografisk adskilt. Dette som 
hovedregel. Avvik fra dette prinsipp 
skal begrunnes overfor rådmannen. 
Begrunnelse: Dette tiltaket 
reduserer unødvendig kjøretid, 

Forsinket Middels 
risiko 

En felles systematikk for bruk av 
digitale møter, for eksempel via 
Skype, er foreløpig ikke etablert i 
Ringerike kommune. Det finnes 
imidlertid nå 13 møterom hvor 
teknisk utstyr for digitale møter er 
installert (Ciscoskjermer).  

Bruk av videokonferanse som 
møtearena øker som eksempel kan 
nevnes at mange velger å følge 
nasjonale konferanser som er 
streamet på skjerm i stedet for å 
reise. I tillegg benyttes 
videokonferanser i større og større 
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drivstofforbruk og er miljøriktig. 

Reduksjon kr. 2 425 000.- 

 

grad i interkommunale prosjekter. 

Det planlegges å ta opp/filme 
diverse informasjonsmøter som skjer 
i kommunen og som gjennomføres i 
kommunestyresalen hvor det 
allerede er etablert videoutstyr. På 
den måten vil deltakere kunne få 
informasjon fra møtet, enten live 
eller i opptak senere, på egen 
arbeidsplass. Dette tiltaket vil 
dessuten sikre at flere ansatte kan 
ha tilgang på informasjon som er 
gitt.   

I forbindelse med 
kompetansesatsingen er bruk av e-
læring er et annet tiltak det arbeides 
med. Dette vil medføre at færre 
ansatte har behov for å møte fysisk i 
klasseromsundervisning og i stedet 
kunne gjennomføre 
opplæringen/kurset på eget 
arbeidssted. 

Bruk av digitale møter har økt de 
siste årene, og spesielt det siste året. 
Dette er en naturlig utvikling av vår 
satsning på bruk av digitale 
løsninger. Det er imidlertid krevende 
å ta ut økonomiske effekter og 
effektiviseringen vil derfor bli tatt ut 
gjennom generelle innsparinger. 

     
KS-sak 143/2019 - 
Byutvikling 

Budsjettvedtak 2019 

Vedtaket lyder:  

"Det settes av 50 MNOK i 
handlingsprogrammet for 2020, 25 
MNOK i 2021 og 25 MNOK i 2022. 
Midlene skal brukes til byutvikling."  

  

  

Budsjettvedtaket er ikke gyldig da 
det mangler vedtak om finansiering. 
Midlene er derfor ikke innarbeidet 
i handlingsprogram 2019-2022. Det 
må foreslås finansieringsløsninger 
for at budsjettmidler kan 
innarbeides. 

Iht. plan Middels 
risiko 

Vedtaket legges til grunn for 
budsjettarbeidet for 2020. Egen plan 
for prioritering av tiltak er under 
utarbeidelse, og vil bli fremlagt for 
politisk behandling etter vedtak på 
Områderegulering Hønefoss. 
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Barnehage 
 

Verbalvedtak og politiske saker 
     
Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Beskrivelse status 
KS-sak 143/2018 - 
Videre drift for Heggen 
barnehage  

Budsjettvedtak 2019 

Utredningsforslag 6 

Heggen barnehage  

Heggen barnehage legges ikke ned i 
2019 

Stryker strekpunktet fra Rådmannen 
innstilling. 

Videre drift for Heggen barnehage 
utredes og legges frem til 
Formannskapets strategikonferanse 
juni 2019. 

Iht. plan Lav risiko Det blir orientert om saken i 
Formannskapsseminaret i juni. 

Det blir en orienteringssak til samme 
møte. I denne saken blir det vedlagt 
tilstandsrapporter for bygget.   

 

 
KS 6/2019 Grunngitt 
spørsmål fra Mons-Ivar 
Mjelde (Ap) -Sikkerhet i 
barnehagene  

Ordføreren vil tilføye at det kan 
være hensiktsmessig om 
Hovedutvalget for oppvekst og 
kultur drøfter det fremlagt nærmere 
med tanke på å avklare eventuelle 
behov for tydeliggjøring/endringer i 
gjeldende rutiner. 

 

Iht. plan Lav risiko Sikkerhet i barnehagen følges opp 
kontinuerlig. 

 

Hovedutvalget for 
oppvekst og kultur 
9/19 - Pedagogisk 
bemanning Nes 
barnehage 

Vedtakspunkt: 

2. På bakgrunn av ny pedagognorm 
ansettes ny pedagog. Saken 
behandles i 1. tertial. 

 

Iht. plan Lav risiko Det er ansatt en ny barnehagelærer 
fra 01.08.2019 i Nes barnehage. 
Lønnskostnadene i 2019 blir løst i 
årets budsjetter i sektoren, men det 
vil være behov for en 
tilleggsbevilgning fra 2020.  
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Verbalvedtak og politiske saker 
     
Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Beskrivelse status 
KS 143/2018 - 
Miljøterapeuter/miljøarbeidere 
i Ringerikskolen 

Budsjettvedtak 2019 

Utredningsforslag 1 

Miljøterapeuter/Miljøarbeidere  

Rådmannen bes legge frem en sak 
for ansettelse av 
miljøterapeuter/miljøarbeidere i 
Ringerikskolen. Utredningen 
vurderer blant annet bruk av færre 
assistenter og andre ressurser til 
fordel for 
miljøterapeuter/miljøarbeidere. 

 

Iht. plan Lav risiko Sak om miljøarbeidere ble lagt 
fram for kommunestyret 2. mai 
2019 og følgende vedtak ble 
fattet: 

K-sak 53/19 Miljøterapeuter i 
skolen 

Vedtak: 

Kommunestyret ser viktigheten av 
varierende kompetanse inn i 
skolen og for oppfølging av barn 
og unge. Ansettelse av 
miljøterapeuter vil bidra til dette. 
Samtidig ønsker kommunestyret at 
stillingene lyses ut som hele faste 
stillinger, da det er både god 
arbeidsgiverpolitikk og vil gjøre 
stillingene mer attraktive enn en 
deltidsstilling. Kommunestyret 
støtter derfor opp om 
hovedtrekkene i saksfremlegget 
med følgende endringer: 

1. Det lyses ut 3 stk 100% stillinger 
i henhold til stillingsbeskrivelse. 
Budsjett korrigeres med stipulerte 
utgifter for 2019 og innarbeides i 
budsjett 2020. 

2. Kommunestyret mener den 
delen av arbeidssiden som 
strekker seg ut over skoletid og i 
skolens ferier kan benyttes til å 
følge opp elever i SFO og annet 
arbeid som gjøres mot barn og 
unge i kommunen. 

3. Som en del av evalueringen av 
tiltaket ber kommunestyret om at 
man legger fram forslag på 
hvordan ressursene kan brukes 
helhetlig i Ringerike for arbeid 
med barn og unge, slik at 
stillingsandelen fra 75-100% 
utnyttes på en god måte for barn 
og unge». 

  

Arbeidet med å ansette 
miljøarbeidere/-terapeuter i 
henhold til vedtaket er igangsatt 
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KS-sak 8/2019 Bosetting 
av flyktninger i 2019 

Vedtak: 
Ringerike kommune vedtar å bosette 
30 flyktninger i 2019. Eventuelle 
familiegjenforeninger kommer i 
tillegg. 

 

 

Iht. plan Lav risiko I løpet av 1. tertial 2019, er det 
bosatt 7 flyktninger. Ingen på 
familiegjenforening. 

 

 

Spesielle tiltak barn og unge 
 
     
Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Beskrivelse status 
KS-sak 143/2018 - 
Utredning, et 
frivillighetens hus 

Budsjettvedtak 2019 

Utredningsforslag 7 

Frivillighetens hus  

Det utredes et frivillighetens hus, 
organisasjoner mv og enheter innen 
kommunen inviteres til å fremme 
sine interesser for dette og foreslå 
opplegg. 

   

 
KS 24/2019 
Forvaltningsrevisjon av 
barneverntjenesten i 
Ringerike kommune 

Forvaltningsrevisjon av 
barneverntjenesten i Ringerike 
kommune  

Vedtak:  

Kommunestyre tar plan for 
oppfølging av Forvaltningsrevisjon av 
barneverntjenesten til orientering. 

Teksten under punkt 2 (anbefaling) 
endres slik: 

Besøk i fosterhjem og samtaler med 
fosterbarn (skal) gjennomføres minst 
4 ganger i året. Samtalene 
gjennomføres ansikt til ansikt og ikke 
erstattes gjennom digitale 
plattformer. 

 

Iht. plan Lav risiko Fysiske besøk i fosterhjem, og 
samtaler med fosterbarn 
gjennomføres minst 4 ganger i året.  
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Kulturtjenesten 
 
     
Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Beskrivelse status 
KS-sak 143/2018 - Pop 
Up senteret i 
kultursenteret som en 
møteplass med 
aktiviteter for alle 

Budsjettvedtak 2019 

Utredningsforslag 4 

Pop Up senteret i samfunnshuset  

Rådmannen bes legge frem en sak 
om å opprettholde Pop Up senteret i 
kultursenteret som en møteplass 
med aktiviteter for alle. 

Iht. plan Middels 
risiko 

Arbeidet med dette starter høsten 
2019. 

 

 
KS sak 36/2019 Korps i 
skolen 

Vedtak: 

Opprinnelig vedtak om 
implementering av korps i skolen, 
opprettholdes. Prosjektet tilføres 
nødvendig midler, innarbeides i 
budsjett 2020-2022, og videreføres 
deretter. 

 
 
 

Iht. plan Lav risiko Dette tas inn i arbeidet med budsjett 
2022 

 

 

Helse og omsorg 
 
     
Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Beskrivelse status 
KS 143/18 Avklare 
fremtidig struktur for 
helse og omsorgsbygg, 
herunder behov for 
institusjonsplasser 

Budsjettvedtak 2019 

Arbeidet med å avklare fremtidig 
struktur for helse og omsorgsbygg, 
herunder behov for 
institusjonsplasser(sykehjemsplasser) 
intensiveres i 2019 

 

Budsjettvedtak 2019 

Arbeidet med å avklare fremtidig 
struktur for helse og omsorgsbygg, 
herunder behov for 
institusjonsplasser(sykehjemsplasser) 
intensiveres i 2019 

Iht. plan Lav risiko Kommunestyret har bestilt slik 
utredning i 2020, men arbeidet 
påbegynnes i 2019. 

 

     
KS 18/19 Bygging av 
omsorgsboliger, - BP2 
10007 «Hov Vest» 

Under forutsetning av positiv 
behandling i Husbanken, gis 
rådmannen fullmakt til å iverksette 
etablering av sju nye 
omsorgsboliger, - «Hov Vest», i 
henhold til de rammer og føringer 
som ligger i denne sak.  

 

 

Iht. plan Lav risiko Søknader til Husbanken er 
effektuert. Detaljprosjektering er 
iverksatt. 
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Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Beskrivelse status 
KS 23/19 Framtidig 
driftsform for «Aurora», 
- henvendelse fra styret 
for Menova as 

Rådmannen bes, i forbindelse med 
at kommunens leieavtale om 
lokaliteter for «Aurora» vurderes 
revurdert fra 31.12.2020, å utrede 
forskjellige typer samarbeid med 
kommunens egen virksomhet 
«Menova as» lokalisert til Kilemoen, 
i tråd med de ønsker som 
framkommer i bedriftens 
henvendelse til kommunen av 
24.1.2019.  

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

Iht. plan Lav risiko Dette er en sak som involverer 
mange, inkl.drøftinger med 
fagforeningene. Sak er under 
forberedelse for framlegging i 
kommunestyrets møte 27.06.2019. 

 

KS 5/19  Bygging av 
omsorgsboliger – BP2 
10008 «Hov Øst» 

Under forutsetning av positiv 
behandling i Husbanken, gis 
rådmannen fullmakt til å iverksette 
etablering av 21 nye omsorgsboliger, 
- Hov Øst i henhold til de rammer og 
føringer som ligger i denne sak. 

 

 

Iht. plan Lav risiko Detaljprosjektering er iverksatt. 

 

 

Samfunn 
     
Oppdrag Beskrivelse Status Risiko Beskrivelse status 
KS sak 143/2019 -
Utvikling vann- og 
avløpsgebyr 2018-2026 

Budsjettvedtak 2019 

Utvikling vann - og avløpsgebyrer 
2018 – 2026  

I tråd med retningslinjer for 
beregning av selvkost kan 
kommunen velge å gå med 
underskudd innenfor den normerte 
fem års perioden 

– Ringerike kommune investerer 
med tanke på en betydelig 
folketallsvekst 

– Prisnivået fastsettes i budsjett for 
2020 og årene fremover 

  Det vises til saksframlegg 17/4482-1. 

 

KS 143/201 Bevilget 
200.000 til belysning i 
Søndre Park 

Budsjettvedtak 2019 

Søndre Park 

Vi vil bevilge 200.000 kroner til 
belysning i Søndre Park. 

Begrunnelse: Dette er i tråde med 
initiativ fra barn og unge om hva vi 
kan gjøre for å gjøre Hønefoss bedre 
i forbindelse med Byplanhøringen. 
Det bør være lys her, for å øke alles 
trygghet 

  Det er innhentet et tilbud på 
lyssetting av Søndre Park, det er 
foreløpig anslått til 1,6 mill kr. 
Rådmannen fremmer dette i 
forbindelse utarbeidelsen av 
handlingsprogrammet 2020-2023 
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1. Innledning
Tertialrapporten gi r en status over driften i Ringerike kommune så langt i år . Å rsprognosen si er noe
om forventet økonomisk resultat for dette driftsåret. Rapporten gir også noe mer utfyllende
kommentarer fra de ulike drifts områdene og investeringsprosjekte ne .

Det må tas høyde for at, skatt, pensjon og regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt kan få
uforutsett e resultateffekt er både positivt og negativt i forhold til de økonomiske prognosene.

Statusrapport på m ålene i Handlingsprogram et vil følge som eget vedlegg til den politiske saken .

2. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 20 19 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett , på 16,9 mill ioner kroner .

Dersom denne prognosen holder seg ut året, vil det budsjettert e «overskudd et » på 35,5 mill ioner
kroner bli redusert til 18,5 mill io ner kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte
inntekter er dette 0 , 6 %.

3. Rammeområdene - Kommentarer til årsprognosen

Barnehage
Sektoren har p e r 1. tertial 2019 ingen avvik i prognosen sett opp mot årsbudsjettet.

Flere barnehager opplever at det er en økning i antall familier med redusert barnehagebetaling.
Utfordringen løses sentralt i sektoren med de budsjette rte midlene til dette formålet. Flere har etter
dagens ordning rett på redusert betaling i barnehage. Gratis kjernetid gjelder for alle 3 - , 4 - og 5 -
åringer med familier eller husholdninger med lav inntekt. Ordningen utvides til også å gjelde for alle
2 - åri nger fra august 2019.
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Grunnskole
G runnskolesektoren s årsprognose p e r 1. tertial 2019, tilsier at sektoren skal klare å holde driften
innenfor budsjettrammen.

Kultur
Kultursektoren forventer å holde driften innenfor budsjettrammen.

Spesielle tiltak barn og unge
Samlet negativt avvik er 8 mill ioner kroner.
Det er ingen endringer i prognosen fra forrige måned .
Rådmannen kommer tilbake med en analyse av utviklingen innenfor spesialpedagogisk tjeneste, og
avlastning for barn og unge i en egen sak i jun i.

Helse og omsorg
Helse og omsorg har et merforbruk på 11 mill ioner kr oner. Det er usikkerhet knyttet til prognosen.

En stor del av merforbruket gjelder hjemmetjenesten. Hønefoss hjemmetjeneste fikk ny turnus
forrige år. Turnusen har høyere grunnbemanning – teamorganisering - og de ansatte har frie timer i
turnusen som de skal benytte som vikar i enheten. Vedtakstimene har økt og med stort sykefravær,
har ikke turnusen fungert som forventet når budsjettet ble lagt. Økning i antall vedtakstime r, gjør at
det må leies inn vikarer ved fravær, og i perioder også øke bemanningen for å kunne gi forsvarlige
tjenester. Dette gjør at de forv entede effektene ennå ikke er oppnådd. Det er iverksatt tiltak for å
bedre utviklingen.

H jemmetjenesten er fra mai samlokalisert på Follum . D et ventes en positiv effekt av dette ved
ressurse ne enklere kan benyttes på tvers. Det blir igangsatt ekstra sykefraværsoppfølging via
Stamina, for de med langvarig og mye fravær. Hjemmetjenesten Hønefoss har foreløpig meldt
m erforbruk i prognosen på 5 mill ioner kr oner. Dersom vedtakstimer og sykefravær holder seg på
samme høye nivå framover er risikoen stor for at avviket øker . Det er ingen demografisk utvikling
som tilsier dette, men raskere utskrivninger fra sykehus, og det at flere ønsker å bo hjemme kan
være en forklaring på økningen vi ser nå, som må sies å være ekstraordinær. Rådmannen har ikke
hatt behov for å disponere økt bevilgning til kjøp av institusjonsplasser. Dersom det viser seg at det
ikke er behov for å kjøpe institusjonsplasser vil disse midlene eventuelt kunne avhjelpe merforbruket
i hjemmetjenesten. Kommunen gir tjenester slik at brukerne kan få bo hjemme lengst mulig , slik de
ønsker.

I de integrerte tjenesten e, er det hjemmetjenestene som har størst utfor dringer med økonomien.
Dette skyldes økt tjenestebehov . Hallingby har et høyt sykefravær. De er med i prosjekt med
sykefraværsoppfølging fra Stamina. Tett oppfølging av drift og tilsagn om tilskuddsmidler til
hjemmeboende demente er med på å holde budsjett . Det meldes om et prognostisert merforbruk på
2,7 mill ioner kroner for året.

Det er risiko for at økonomisk sosialhjelp vil gå utover budsjetterte rammer. Utgiftene til økonomisk
sosialhjelp i kommunen har vært høye og til dels økende over flere år. Mot takerne av økonomisk
sosialhjelp mottar i gjennomsnitt stønad i lengre tid enn i andre sammenlignbare kommuner.
Utgiftene økte i 2018 og har økt også i 2019 . Det er to hovedårsaker til dette; Tiden man kan motta
arbeidsavklaringspenger har blitt kortet ned fra 4 til 3 år, og flere flyktninger er ferdige med
introduksjonsprogrammet og overføres til oppfølging i NAV dersom de er uten arbeid. Det sees en
bedring i antall sosialhjelpsmottakere over 30 år , men samtidig viser gruppen sosialhjelpsmottakere
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under 3 0 år en lineær vekst fra 2018 til 2019. Dette , selv om flere av tiltakene retter seg mot denne
gruppen. Det meldes om et prognos e for merforbruk på 1,2 mill ioner kr oner hittil i år. Dette fordrer
ingen økte utgifter ut året, og det krever at igangsatte til tak har effekt. Det er stor usikkerhet knyttet
til prognosen. Budsjettet for utbetalinger til økonomisk sosialhjelp, inkludert flyktninger er i år på 50
mill ioner kr oner. NAV har satt i gang tiltak for å unngå økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp.
B lant annet økt tilgang til økonomisk rådgivning og psykolog , som kan avklare om mottakere bør få
statlige ytelser som uføretrygd. Ungdommens hus, Match Box (aktivitetstiltak i regi av Menova) er
andre tiltak.

For øvrig er det meldt avvik på BPA ordnin gen på 1,5 mill ioner kr oner som følge av nye ordninger
etter at budsjett var fastsatt, og et mindre avvik i et bofellesskap.

Samfunn
Samlet avvik for sektoren er 2,5 mill ioner kroner.

S elvkost
Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet under en enhet , slik at disse ikke skal blandes med
ordinær drift i sektoren . I rapportering p e r 1. tertial er prognosen satt lik prognose fra januar 2019
noe som gir et avvik fra budsjett 2019 på 2,5 mill ioner kroner.

O rdinær drift
Den ordinær e dr ift en styrer mot å holde budsjett et , og alle enheter melder prognose i samsvar med
budsjett.
Sektoren 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 ener gi (strøm, fjernvarme, bioenergi og
fyringsolje) samt at vinteren 2019 har vært svært snørik . Dette har påført sektoren store utgifter til
snørydding, strøing og bortkjøring av snø .

Avsetninger, overføringer
Samlet positivt avvik er 4,2 mill ioner kroner.

Dette skyldes etterbetaling av tilskudd fra UDI, samt ø kte konsesjonskraftinntekter fra Ringerikskraft
AS .

Oppdatert budsjett for pensjonskostnadene fra KLP viser økning fra vedtatt budsjett på grunn av
flere årsverk enn forutsatt i budsjettprosessen. P rognosen viser økte pensjonskostnader på 3
millioner kroner. Det er fortsatt usikkerhet i disse tallene, så endelige tall vil først være klare i 2.
tertial 2019.

Ringeriksbadet IKS har søkt om driftsstøtte på en million kroner fra hver av eierkommunene.
B akgrunnen er krav fra Skatteetaten om at mva - kompensasjonsreglene må forstås annerledes enn
Ringeriksbadet IKS har forstått disse tidligere. Sak om dette legges fram i juni.

Skatt og rammetilskudd
Samlet negativt avvik er 3 mill ioner kroner.

Avviket skyldes at e iendomsskatten blir lavere enn budsjettert på grunn av bortfall av skatt på verk
og bruk , samt lave skattegrunnlag for krafteiendommene .
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Innbyggertilskuddet for 2019 blir 5 mill ioner kroner høyere enn budsjettert i henhold til KS sine
beregningsmodeller.

Det er fortsatt usikkert hva Ringerike kommunes inntekt fra skatt på inntekt og formue blir . Vi har
kun hatt to måneder med ny tt skatteøre (mars og april), og dersom Regjeringens anslag for vekst i
skatteinntekte ne på 1,2 % legges til grunn, vil vi få 21 mill ioner kroner lavere skatteinntekter enn
budsjettert. Dette veies imidlertid opp av inntektsutjevningen. Det er derfor ikke laget ny prognose
for inntektsskatt.

Finans
Samlet positivt avvik er 3,4 mill ioner kroner.

Årsaken til det positive avviket er at renteinntekter startlån øker mer enn forutsatt. Årsaken kan
være at nye avtaler om startlån inngås med fastrentebetingelser, og at fastrentene er noe høyere
enn flytende rente. Prognosen for startlån reduseres med 1 mill ioner kr o ner i forhold til budsjett.
Videre forventes det et høyere utbytte fra Ringerikskraft AS .

Når det gjelder kommunens renter og avdrag på lån, så holdes prognosene lik budsjett.
A vdrag på lån er budsjettert ut fra et mål om å nedbetale mer enn minimumsavdrag og mindre enn
ordinære nedbetalingsplaner. Det foreligger ingen beregning av minimumsavdrag på
rapporteringstidspunktet. Det budsjetterte avdragsnivået vurderes å ligge høyere enn
minimumsnivået og opprettholdes som det beste målet på avdrag sutgiftene.
Prognosen for renteutgifter på lån endres heller ikke i forhold til budsjett.

4. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har vedtatt å bosette 30 flyktninger i 2019. I tillegg kommer eventuelle
familiegjenforeninger. Per utgangen av april var d et bosatt 7 personer.
Det bosettes ingen enslige mindreårige i kommunen i år.

5. Likviditetssituasjonen

Ringerike kommune har til enhver tid i 1. tertial 2019 hatt likviditet til å dekke sine
betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunen har en trekkrettig het på 100 millioner kroner hos
kommunens hovedbankforbindelse DNB. Trekkrettigheten har ikke vært benyttet hittil i år.

Saldo på konsernkonto er 302,7 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2019 og består av både
fondsmidler og ubrukte lånemidler.

D en faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 1. tertial 2019. Konsernsaldoen var
på det laveste den 18. mars i år da innestående på konsernkonto var nede i 218 millioner kroner.

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 352 millioner kroner, 132 millioner kroner lavere enn
saldo ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer er hovedårsaken til
at prognosesaldo på konsernkontoen reduseres i løpet av året.
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6. Investeringer

Invest eringsregnskap p e r 1. ter tial 201 9 med årsprognose og avvik ift budsjett
Tabellen under viser årets budsjetterte og regnskapsførte utgifter pr prosjekt:
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Prosjektregnskap investeringer p e r 1. tertial 201 9
Tabellen under viser total prosjektkostnad for de prosjektene som går over flere regnskapsår:

Kommentarer til utvalgte prosjekter
Prosjekt Status og fremdrift
Ullerål skole med
idrettshall

Framdrift og økonomi i tråd med framdriftsplan og avsatt ramme.

Hov ungdomsskole Politisk sak med strategivalg for utbyggingen av skole og idrettshall
behandles juni 2019 .

Benterud skole Skolen ferdigstilles innenfor totalrammen. Sluttrapport utarbeides.
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Rammen vil dekke merkostnader på Trygg skolevei Benterud skole.
Trygg skolevei
Benterud skole

Anlegget er i hovedsak ferdig. Noe arbeid som beplantning gjenstår,
Anslått totalkostnad for prosjektet er 18,9 millioner kroner . Merutgifter
dekkes innenfor totalrammen for Benterud skole.

Nes skole ny
barneskolefløy

Forslag til løsninger og kostnadsramme legges frem i egen politisk sak i
juni.

Heradsbygda
omsorgssenter

Det er inngått kontrakt med entreprenør. Prosjektet følger oppsatt
fremdrift og økonomiplan etter kontrakt.
Anleggsstart mai/juni 2019.

Hov vest
omsorgsboliger

Kostnadskalkylen fra forprosjektet angir en prosjektkostnad på 31
millioner kroner . Kostnadsrammen justeres opp fra 28,5 millioner kroner
til 31 millioner kroner i 1.tertial. Økningen er innenfor politisk vedtatt
ramme.
Prosjektet er ute på anbud.

Hov øst
omsorgsboliger

Prosjektet ligger ute på anbud.
I henhold til BP2 - sak som er godkjent av kommunestyret (KS - sak 5/19 i
januar), skal den økonomiske rammen endres til 133,7 millioner kroner .
Justering av rammen med 23,3 millioner kroner innarbeides i 1.tertial.
Økningen er innenfor vedtatt ramme.

Ringerike legevakt
og ambulansesentral

Totalprognosen for prosjektet er etter forprosjektet endret til 106
millioner kroner inkl. mva. og inkl. opsjon (solceller). Dette innenfor
politisk vedta tt ramme i kommunestyret i november 2018 (KS - sak
157/18). Gjeldende vedtatte kostnadsramme på 99 millioner kroner
justeres opp med 7 millioner kroner til 106 millioner kroner i 1. tertial.
Det er skrevet kontrakt med entreprenør Mesterbygg Ringerike AS, og
prosjektet har oppstart sommer 2019.

Forsterking Hen –
Skårflogan

Arbeidene er ferdigstilt, og gjennomført etter planen og innenfor vedtatt
ramme. Sluttsak skrives og legges frem til politisk behandling.

Ringerike vannverk Det nye vannbehandlingsanlegget ble overtatt og tatt i bruk i 2018.
Uteområder og diverse reklamasjonsarbeider blir ferdigstilt i løpet av
august 2019. Sluttsak vil bli fremmet til politisk behandling når prosjektet
er avsluttet. Den totale budsjettrammen for pros jektet ble redusert i 1.
tertial 2018 med 22,8 millioner kroner til 100 millioner kroner da
prognosen viste at det ikke var nødvendig å benytte seg av
usikkerhetsavsetningen. Men i løpet av sommeren/høsten 2018 viste det
seg at oppgradering av eksisterende anlegg ble dyrere enn først antatt, og
at valgt løsning for lagunene ikke fungerte, slik at ny løsning måtte på
plass. Den totale budsjettrammen må derfor økes med 11,7 millioner
kroner i 1. tertial 2019.

Overføringsledninger
Åsa – Monserud

Prosjektet p ågår med 2 entrepriser, Åsa vest og Åsa øst.
Åsa øst startes opp nå og planlegges fullført i løpet av høst 2019. Noe
arbeider forventes utført våren 2020.
Gjeldende vedtatte ramme for prosjektet økes fra 68 millioner kroner til
77,5 millioner kroner i hen hold til kommunestyrevedtak (KS - sak 41/19 i
april, unntatt offentlighet). Justering av rammen med 9,5 millioner kroner
innarbeides i 1.tertial.

Monserud
renseanlegg

Prosjektet er i sluttfasen og er noe forsinket i forhold til opprinnelig
fremdriftsplan, c a . 4 mnd. Det nye renseanlegget vil bli satt i drift i løpet
av høsten 2019.



9

R inger ike kommune – 1 . Ter t ia lrapport , apr i l 201 9

Rammen til prosjektet ble ved en feiltakelse redusert med 32,2 millioner
kroner til 318 millioner kroner i sak «1. tertialrapport – april 2018». Dette
må tilbakeføres til prosjektet.
Rammen må i tillegg økes med 9,8 millioner kroner til 360 millioner
kroner . Dette skyldes prisjustering og valutaregulering, endringer og tillegg
i prosjektet.

Sanering Nes i Ådal
etappe 2

Sanering etappe 2 er satt på vent i forhold til avklaring på metode og
omfang som skal behandles politisk i juni . Det vil bli endringer på ramme
avhengig av hvilken løsning som velges. Avventer kommunestyrets vedtak.

Styresystem Nes RA
og Monserud RA

Blir håndtert gjennom hovedprosjektet for utvidelse av Monserud
renseanlegg.

VA - anlegg Parkgata
– Storjordet

Prosjektet er startet opp.

Oppgradering og
sprinkling
Riddergården

Forprosjekt er gjennomført og politisk sak fremmes i juni.

Energi, inneklima,
ov ervåking

Flere prosjekter er under utføring.

Branntekniske tiltak
Nes samfunnshus

Er bestilt og påbegynt av Vedlikeholds - gruppen.

FDV - system Konkurransedokumenter er under utarbeidelse. Årsbudsjett 2019 tas ned
med 2 MNOK, og midlene overføres til 2020.

Dampovner
barnehager

Blir ikke gjennomført i år. Overføres til neste år. Sees i sammenheng med
ny veileder for kosthold i barnehagene.

Kommunale veier Det er planlagt oppgraderingsarbeider på følgende veistrekninger i
perioden juni – oktober 2019:
Østsi deveien (Nes i Ådal)
Vælerenveien (Tyristrand)
Odins Vei (Heradsbygda)
Holleiaveien (Tyristrand)

Sentrumspassasjen Nytt anbud er under utarbeidelse.

Nytt verktøy til bruk ved fastsettelse og utskriving av eiendomsskatt
Det er vedtatt at det skal anskaffes nytt verktøy for å gjennomføre taksering av eiendommer
i Ringerike kommune.
Anskaffelsen er gjennomført og investeringen på 1,541 mill ioner kroner finansieres ved bruk
av lånemidler .

Sluttrapport rehabilitering av kommunale veibr o er

Ringerike kommune har i perioden 2016 til 2018 utført en betydelig rehabilitering og forsterkning av
til sammen åtte kjørebr o er i kommunalt eie . Dette er kjørebr o er som er del av vei som fra tidligere er
vedtatt til kommunal drift og vedlikehold.

Følgende kjørebruer inngikk i arbeidene:
Aure br o i Strømsoddbygda
Åmot br o i Strømsoddbygda
Nye Huskebr o i Strømsoddbygda
Frisvanns br o i Strømsoddbygda



10

R inger ike kommune – 1 . Ter t ia lrapport , apr i l 201 9

Gamle Ådalsvei br o ved Hallingby
Haug br o på Harehaugveien
Østsideveien br o II på Nes i Ådal
Jonsrudveien br o over Bergensbanen på Veme

Bakgrunnen for arbeidene var et resultat av spesialinspeksjoner utført av eksternt
bruinspeksjonsfirma i juni 2015 og januar 2016. Spesialinspeksjonene var igjen et resultat av
alarmerende resultater etter hoved inspeksjoner som utføres for bruer hvert 5. år.

Det ble i perioden 2016 til 2017 bevilget kr oner 15.700.000, - til rehabilitering og forsterkning av
kommunale kjørebr o er.

Br o ene ble oppgradert til god og sikker standard iht. Vegvesenets norm. Samtlige br o er ble samtidig
forsterket til å tåle Bk10/60, hvilket vil si at de trygt og lovlig kan passeres med kjøretøy som har
inntil 10 tonn totalvekt på enkel aksel og totalvekt på kjøretøyet på inntil 60 tonn.

Prosjekt 19302 Rehabilitering av veibr o er:

ÅR REGNSKAP BUDSJETT
2016 3.747.153 11.700.000
2017 8.139.119 4.000.000
2018 8.097.033 0
TOTALT 19.983.305 15.700.000

Overskridelse dekkes inn ved tilsvarende reduksjon av bevilgning til kommunale veier.

Samtlige åtte kjørebr o er er nå ferdigstilt og arbeidene avsluttet.
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7. Sykefravær

Sykefravær 1. kvartal 201 9 sammenlignet med 1. kvartal 201 8
1. kvartal 2018 1. kvartal 2019

Hele kommunen Totalt 10,7 10,9

Egenmeldt 1,7 1,2

Korttid 1,6 1,8

Langtid 7,4 7,9

Administrasjon og fellestjenester Totalt 11,9 6,4

Egenmeldt 2 1,7

Korttid 1,6 2,4

Langtid 8,3 4

Barnehage Totalt 11,9 12,1

Egenmeldt 3,1 2

Korttid 1,4 1,9

Langtid 7,4 8,2

Grunnskole Totalt 8 9,2

Egenmeldt 1,2 1,5

Korttid 1,2 1,6

Langtid 5,6 6,1

Spesielle tiltak barn og unge Totalt 11,3 8,5

Egenmeldt 2,2 1,7

Korttid 1,7 2,4

Langtid 7,4 4,4

Kulturadministrasjon Totalt 6,9 8,4

Egenmeldt 1,6 1,6

Korttid 1,4 0,5

Langtid 3,9 6,3

Helse og omsorg Totalt 12,7 13,6
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Egenmeldt 1,6 0,7

Korttid 1,8 2,2

Langtid 9,3 10,7

Samfunn (Tekniske områder) Totalt 9,3 8,8

Egenmeldt 1,9 1,2

Korttid 1,8 1,2

Langtid 5,6 6,4

Rapporten omfatter sykefravær for 1. kvartal 2019 sammenlignet med 1. kvartal 2018.

Sykefraværet i 1. kvartal har totalt sett økt sammenlignet med 2018, fra 10,7 % til 10,9%.
Sykefraværet er redusert i administrasjon og fellestjenester, spesielle tiltak barn og unge og
samfunn. Øvrige sektorer har en økning og grunnskole øker mest med en økning fra 8 til 9,2%.

Statistikken viser et mindre bruk av egenmeldinger i 1. kvartal 2019 sammenlignet med 1. kvartal
2018.

Flere forskningsmiljøer og N AV 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 I A - avtale er egenmeldingsordningen videreført i Ringerike kommune med
24 dager i løpet av de siste 12 måneder og at ansatte kan bruke egenmeldin g åtte dager
sammenhengende. Det vil derfor være hensiktsmessig å informere mer om ordningen og at
kommunen som arbeidsgiver ønsker at ansatte bruker ordningen mer.

Flere enheter med stort sykefravær planlegger nå å ta i bruk bedriftshelsetjenesten
arbeids metode «Sterkere tilbake» som har hatt dokumentert god effekt på sykefraværet ved
arbeidsplasser der dette har blitt brukt. Opplegget vurderes gjennomført ved seks enheter,
fire enheter/avdelinger fra helse - og omsorg , en skole og en barnehage.
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8. Bemanning

Årsverk og ansatte
Antall årsverk pr 01.04.2019 er på 1 856, det er 46,5 årsverk flere enn for april 2018.
Antall ansatte pr 01.04.2019 er på 2 295, det er 20 flere enn for mars 2018. Dette kan indikere at
flere har fått større stillinger .

Rammeområder Årsverk Ansatte
2018 2019 2018 2019

Folkevalgte og revisjon 2 1,5 2 2
Administrasjon og fellesutgifter 120 119 133 132
herav lærlinger 10,5 10 21 20
Barnehager 166 170 195 197
Grunnskole 441 430 509 490
Spesielle tiltak barn og unge 149 135 202 182
Kulturtjenesten 22 22 35 34
Helse og omsorg 689 755 964 1024
Samfunn 220 223 235 234
sum 1809 1855,5 2275 2295

Det er spesielt innenfor helse - og omsorgssektoren at det er økt antall årsverk/ansatte. Noe av
årsaken til dette er at det er overført tjenester fra spesielle tiltak barn og unge (Hvelven 87) til helse
og omsorg. Dette forklarer tilsvarende nedgang i bemanning innenfor område spesielle tiltak barn og
unge. I tillegg har hjemmetjenesten i Hønefoss oppbemannet i forbindelse med etablering av ny
arbeidsti dsordning. Det er videre solgt en plass i omsorgsbolig med døgnbemanning til Jevnaker som
har medført behov for oppbemanning innen helse - og omsorg.

Nedgangen på grunnskole skyldes reduksjon i velkomstklassene i grunnskolen og ved læringssenteret
for voksn e.
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9. V EDLEGG 1

Ø konomi sk prognose p e r hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 ramme områder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd
s amt finans vedtas i tabell 1A.
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Prognoser - utvikling gjennom året

Februar Mars April

Folkevalgte og revisjon 10 788 10 788 10 788

Administrasjon og fellestjen e ster 125 223 125 293 125 400

Barnehage 188 576 188 576 188 576

Grunnskole 300 948 300 948 300 948

Spesielle tiltak barn og unge 154 776 156 776 156 776

Kulturtjenesten 28 481 28 481 28 481

Helse og omsorg 633 422 635 622 635 622

Samfunn 91 396 91 396 93 886

Avsetninger, overføringer 20 137 15 937 15 937

Skatt og rammetilskudd - 1 696 150 - 1 696 150 - 1 696 150

Finans 160 026 157 626 156 626

Sum 17 623 15 293 16 890

B udsjett - utvikling gjennom året
Det er ikke foretatt noen budsjettjustering er mellom sektorene hittil i år.
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Beskrivelse av saken 

Revidert finansreglement vil legges frem i august/september 2019. Som følge av en målsetting 

om høyere avkastning for Fossefondet, har det vært nødvendig å vurdere ny strategi for aktiva-

allokering, samt at strategi for plasseringer av overskuddslikviditet må fastsettes, da Ringerike 

kommune nå har ledige midler. 

 

I forslag til revidert finansreglement er strategien for aktivaallokering av Fossefondet endret. 

I det nye forslaget, er strategien å investere en like stor andel i egenkapitalinstrumenter som i 

renteinstrumenter. Den nye strategien innebærer en større risiko som et resultat av et høyere 

avkastningskrav. Det er viktig å se denne endringen i sammenheng med kommunens økende 

gjeldsnivå. 

 

Netto finansutgifter per 1. tertial 2019 er som forventet litt høyere enn på samme tid i fjor. 

Reelt sett er renteutgiftene per 1. tertial i år omtrent 1 million kroner høyere sammenlignet med 

fjoråret. Avdragsutgiftene er de samme som i 1. tertial i fjor. Det skyldes at låneopptakene i 

2018 ikke har terminforfall i 1. tertial. 

 

Finansinntektene er 1,4 million kroner høyere enn samme periode i fjor. Noe skyldes litt høyere 

innskuddsrente. Noe skyldes også økte renteinntekter på startlån. Prognosen for startlån viser 

en merinntekt på 1 mill. kr i forhold til budsjett. 

 

Renten i Kommunalbanken er satt opp to ganger i 1. tertial, først til 1,95 prosent gjeldende fra 

20. februar, deretter til 2,15 prosent gjeldende fra 23. april i år. I KLP ble renten satt opp til 

1,95 prosent gjeldende fra 7. mars i år. 

 



- 

Det er den økte lånegjelden som er årsaken til reduksjonen i samlet nettoverdi fra 1. tertial i 

fjor til samme periode i år. Samlet negativ nettoverdi vil bli større i takt med gjeldsøkningen. 

 

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

driftsregnskapet på 18,2 millioner kroner i løpet av et år. Dette scenarioet inntreffer dersom alt 

skjer samtidig innenfor samme år. 

 

Likviditet 

Saldo på konsernkonto er 302,7 millioner kroner ved utgangen av 1. tertial 2019 og består av 

både fondsmidler og ubrukte lånemidler. 

 

Ubundet investeringsfond kan økes ved å avsette investeringsinntekter fra salg av f.eks. 

eiendom. Fondet kan også økes ved å vedta en avsetning når regnskapsresultatet for fjoråret 

skal disponeres, slik som i KS-sak 37/18. Ubundet investeringsfond kan brukes til å finansiere 

investeringer. De siste årene er fondet brukt til å finansiere egenkapitalinnskudd i KLP fordi 

dette ikke kan lånefinansieres. Ved utgangen av 2022 vil innestående på fondet være minimalt 

dersom det ikke tilføres nye midler. 

 

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 1. tertial 2019. 

Konsernsaldoen var på det laveste den 18. mars i år da innestående på konsernkonto var nede i 

218 millioner kroner. Ved utgangen av året er prognostisert saldo 352 millioner kroner, 132 

millioner kroner lavere enn saldo ved inngangen til 2019. 

 

Fossefondet 

Ved utgangen av april 2019 var Fossefondets markedsverdi kr 148.828.319. Hittil i år er 

avkastningen kr 9.558.851, som tilsvarer 6,86 %. Fondet skal være investert med nøytralvekt 

slik det er beskrevet i finansreglementet, og pr 30.04.2019 består porteføljen av: 

 

• 19,7 % pengemarkedsfond 

• 38,9 % obligasjonsfond 

• 41,3 % aksjefond (hvor 32,2 % i internasjonale aksjer og 9,1% i norske aksjer) 

 

Avkastningen har hittil i år vært noe høyere enn tilsvarende periode i 2018. Fondet viser en 

økning i alle perioder så langt i år. Den gode stemningen og den positive kursutviklingen i 

verdens aksjemarkeder fortsatte i april. Både det norske aksjemarkedet og verdensindeksen 

viste en økning, og den norske kronen styrket seg. 

 

Hittil har de norske aksjefondene gitt en avkastning på ca 11 %, og de internasjonale 

aksjefondene ca 17 %. Det er nå en positiv utvikling hva gjelder global vekst og inntjening på 

børsene. Vi velger å opprettholde vår nøytralvekt til aksjer. 

 

Avkastningsmålet for Fossefondet er i år budsjettert til 7 mill. kroner. Det er beholdt, til tross 

for at fondet så langt i år har vist en høyere avkastning. Årsaken til dette er en urealisert 

avkastning, og vårt finansreglement kun åpner for årlig fastsetting av slik avkastning. 

 

For mer detaljer vedlegges månedsrapporten fra vår rådgiver, Industrifinans. 

 

Gjeldsforvaltningen 



- 

I denne finansrapporten har vi laget et oppsett som viser hvordan lån til gebyrfinansierte 

investeringer fremkommer. Det er gjort noen forutsetninger for alle låneopptak før 2015. 

 

Ved utgangen av 1. tertial er lån til ikke-gebyrfinansierte investeringer 1275,6 millioner kroner. 

Denne gjelden benevnes også renteeksponert gjeld og fremkommer ved å trekke ut gjeld til 

gebyrfinansierte investeringer (767,7 millioner kroner) fra investeringsgjeld totalt (2043,3 

millioner kroner). 

 

Årets låneramme til investeringer er på 582,64 millioner kroner, herav 93,1 millioner kroner til 

gebyrfinansierte investeringer. Investeringsprognosene i 1. tertial viser samlet sett at behovet 

for låneopptak er innenfor den vedtatte rammen. Det ble ikke foretatt noen låneopptak til 

investeringsformål i 1. tertial. Ubrukte lånemidler til investeringer var på 166 millioner kroner 

ved inngangen til 2019 og er brukt til å finansiere investeringsutgiftene hittil i år. 

 

I opprinnelig budsjett for 2019 er det lagt til grunn 109,5 millioner kroner i avdrag på lån til 

investeringer. Avdragsutgiftene er budsjettert ut fra et mål om å nedbetale mer enn 

minimumsavdrag og mindre enn ordinære nedbetalingsplaner. Det budsjetterte avdragsnivået 

vurderes å ligge høyere enn minimumsnivået og opprettholdes som det beste målet på 

nedbetaling av lånegjelden. 

 

Ved inngangen til 2019 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte gjeld 65,7 prosent 

og er ved utgangen av 1. tertial 65,2 prosent. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har i 2019 god likviditet, og vi vil ikke ha behov for å benytte 

kassakreditten. 

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter var ved utgangen av 2018 80,2 %. Det samme 

nøkkeltallet vil være 111 % ved utgangen av 2019, siden det er mange store vedtatte 

investeringer som gjennomføres i løpet av 2019. 

 

 

 

Vedlegg 

Finansrapport 1. tertial 2019 

Fossefondet – porteføljerapport fra Industrifinans 30.04.2019 
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal
rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike
komm une og r utiner for finansforvaltningen .

Revidert finansreglement vil legges frem i august/ september 2019. Som følge av
en målsetting om høyere avkastning for Fossefondet, har det vært nødvendig å
vurdere ny strategi for aktiva - allokering, samt at strategi for plasseringer av
overskuddslikviditet må fastsettes, da Ringerike kommune nå har ledige midler.

Overordnet finansiell strategi og stilling
I forslag til revidert finansreglement er strategien for aktivaallokering av
Fossefondet endret. I gjeldende finan sreglement er strategien 60 prosent
plassering i renteinstrumenter og 40 prosent plassering i
egenkapitalinstrumenter, det vil si strategien er med hovedvekt på renter.

I det nye forslaget, er strategien å investere en like stor andel i
egenkapitalinstrume nter som i renteinstrumenter. Den nye strategien innebærer
en større risiko som et resultat av et høyere avkastningskrav. Det er viktig å se
denne endringen i sammenheng med kommunens økende gjeldsnivå.

Den finansielle strategien på gjelds - og egenkapital siden av balansen, har vært å
lånefinansiere investeringer og samtidig øke disposisjonsfond for etter hvert å
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kunne egenfinansiere en andel av investeringene . Det har ikke funnet sted noen
egenfinansiering av investeringer i perioden for den aktuelle strat egien.

Utviklingen i netto finansutgifter
Målsettingen for avkastningen av finansielle aktiva og kommunens finansutgifter
fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Samlet
danner dette nivået på netto finansutgifter.

Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån.
Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld,
renteutgifter på startlån og provisjoner/honor arer.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 20 1 8 - 201 9 :

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Netto finansutgifter per 1 . tertial 201 9 er som forventet litt høyere enn på
samme tid i fjor . Tilbakeføring av påløpte renter ble i fjor ført i 1. tertial, men i år
har vi valgt å vente til 2. tertial. Dette for å få en mer riktig fordeling av
renteutgiftene gjennom året. Det betyr at det oppstår en større forskjell akkurat
i denne rapporteringen, men den er altså bare av teknisk art. Reelt sett er
rente utgifte ne per 1. tertial i år omtrent 1 million kroner høyere sammenlignet
med fjoråret .

Avdragsutgiftene er de samme som i 1. tertial i fjor . Det skyldes at
låneopptakene i 2018 ikke har terminfor fall i 1. tertial. Avdragsutgiftene vil bli
høyere enn fjoråret i neste tertial, og prognosen for avdragsutgifter endres ikke i
forhold til årsbudsjett.

Finansinntektene er 1 ,4 million kroner høyere enn samme periode i fjor. Noe
skyldes litt høyere innskuddsrente. Noe skyldes også økte renteinntekter på
startlån. Årsaken kan være at nye avtaler om startlån inngås med
fastrentebetingelser, og at fastrentene er noe høyere enn flytende rente.
Prognosen for startlån viser en merinntekt på 1 mill. kr i fo rhold til budsjett.

For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende
rentebetingelser. Ved inngangen til 2019 var den flytende renten både i
Kommunalbanken og KLP Banken 1, 8 5 prosent . Renten i Kommunalbanken er
satt opp to ganger i 1. tertial, først til 1, 95 prosent gjeldende fra 20 . februar,
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deretter til 2,15 prosent gjeldende fra 23. april i år . I KLP ble renten satt opp til
1,95 prosent gjeldende fra 7. mars i år .

Prognosen for renteutgifter endres ikke i forhold til budsjett selv om rentene har
økt . Det er tatt en viss høyde for renteøkninger gjennom bruk av
Kommunalbankens låneportal. I tillegg ser vi at noen investeringsprosjekter har
forsinket fremdrift.

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.

S amlet nettoverdi er redusert fra 1 . tertial 201 8 til 1 . tertial 201 9 .

Kortsiktig plassering er redusert litt siden årsskiftet. Det skyldes hovedsakelig
bruk av ubrukte lånemidler til investeringer og startlån i perioden.

Det er den øk te låne gjeld en som er årsaken til reduksjonen i samlet nettoverdi
fra 1 . tertial i fjor til samme periode i år . S amlet negativ nettoverdi vil bli større i
takt med gjeldsøkningen.

Risikovurdering
Nedenfor vises en stresstest av kommunens totale finansforvaltning (i millioner
kroner ). Stresstesten skal vise risikoen for tap i en portefølje ved
markedsendringer. For Ringerike kommune vil dette gjelde endringer i rentenivå
og svingninger i aksjemarkedene som de viktigste faktorene.



5

Startlån og lån til gebyrfinansierte investeringer er ikke tatt med i tabellen. På
gjeldssiden ha r vi altså bare lagt inn verdien for renteeksponert gjeld, og d et er
fastrenteandelen av denne som er benyttet. Vi har gjort det slik, da vi mener
dette gir det beste bildet på renterisikoen som kommunen er utsatt for. Beregnet
tap ved en rente økning på 2 prosent er 8,9 millioner kroner på årsbasis . I
henhold til Norges Bank sine prognoser for renteutviklingen, vil det ta flere år før
vi oppnår en renteøkning på 2 prosent. Det vil gi oss tid til å tilpasse oss ett
høyere rentenivå.

Den totale fi nansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig
negativ effekt på driftsregnskapet på 1 8 , 2 millioner kroner i løpet av et år. Dette
scenarioet inntreffer dersom alt skjer samtidig innenfor samme år.

Et slikt potensielt tap kan skape ekstra utfordringer for kommunens
tjenesteområder , men sannsynligheten for at dette vil skje raskt er liten .

Likviditet
Ringerik e kommune har t il enhver tid i 1 . tertial 201 9 hatt likviditet til å dekke
sine betalings forpliktelser ved forfall. Kommunen har en tr ekkrettighet på 100
millioner kroner hos kommunens hovedbankforbindelse DNB. Trekkrettigheten
har ikke vært benyttet hittil i år.

Saldo på konsernkonto er 30 2,7 millioner kroner ved utgangen av 1 . tertial 201 9
og består av både fondsmidler og ubrukte lånemidler.
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Ubundet investeringsfond
I formannskapets møte 26. mars ble det etterlyst svar på hvordan ubundet
investeringsfond fremkommer og hva det brukes til. Vi har forsøkt å besvare
dette nedenfor ved å beskr ive hvordan fondet kan tilføres midler og hv a midlene
kan brukes til .

Ubundet investeringsfond fremkommer på en egen balansekonto i regnskapet.
Fondet kan økes ved å avsette investeringsinntekter fra salg av f.eks. eiendom.
En slik avsetning må ha et vedtak. Hvis ikke, vil salgsinntekter anvendes til felles
finansiering av investeringer. Fondet kan også økes ved å vedta en avsetning når
regnskapsresultatet for fjoråret skal disponeres, slik som i KS - sak 37/18.

Ubundet investeringsfond kan brukes til å finansiere investeringer. De siste årene
er fondet brukt til å finansiere egenkapitalinnskudd i KLP fordi dette ikke kan
lånefinansieres. Hvis det de nærmeste årene ikke er planer om salg av
kommunale eiendommer eller andre inntekter som kunne økt fondet , bør
ubundet investeri ngsfond ikke benyttes til annet enn egenkapitalinnskudd KLP og
eventuelt andre finansielle transaksjoner og disposisjoner som ikke kan
lånefinansieres. I budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 - 2022 er det
budsjettert med bruk av fonde t i alle årene i perioden til slik finansiering (jfr.
budsjettskjema 2A – investering). Ved utgangen av 2022 vil innestående på
fondet være minimalt dersom det ikke tilføres nye midler .

Likviditets utvikling
Figuren nedenfor viser den fa ktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i
201 9 og periodisert likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen inkluderer
også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.
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Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 1 . tertial 201 9 .
Prognosen viser låneopptak i juni og november. I siste tertial viser prognosen at
konsernkontoen reduseres som følge av blant annet utbetaling av
reguleringspre mien til KLP og bruk av lånemidler.

Konserns aldoen var på det laveste den 18. mars i år da innestå e nde på
ko nsern konto var nede i 2 18 millioner kroner .

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 3 52 millioner kroner, 1 32 millioner
kroner lavere enn saldo ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av ubrukte
lånemidler til investeringer er hovedårsa ken til at prognosesaldo på
konsernkontoen reduseres i løpet av året.

Forvaltningen av l angsiktige finansielle aktiva
Ved utgangen av april 2019 var Fossefondets markedsverdi kr 148.828.319.
Hittil i år er avkastningen kr 9.558.851, som tilsvarer 6,86 %. Fondet skal være
investert med nøytralvekt slik det er beskrevet i finansreglementet, og pr
30.04.2019 består porteføljen av:

• 19,7 % pengemarkedsfond
• 38,9 % obligasjonsfond
• 41,3 % aksjefond (hvor 32,2 % i internasjonale aksjer og 9,1% i norske

aksjer)

Av kastningen har hittil i år vært noe høyere enn tilsvarende periode i 2018.
Fondet vist en økning i alle perioder så langt i år. Den gode stemningen og den
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positive kursutviklingen i verdens aksjemarkeder fortsatte i april. Både det
norske aksjemarkedet og verdensindeksen viste en økning, og den norske
kronen styrket seg.

Den globale inntjeningsveksten og underliggende økonomisk vekst er svakere,
men fortsatt god for de fleste regioner. Det er forventninger til fortsatt vekst,
men med en svakere veksttakt. Aktivaprisene har vist seg sårbare for stigende
renter og vil fortsatt være sensitive til inntjeningsutviklingen.

Hittil har de norske aksjefondene gitt en avkastning på ca 11 %, og de
internasjonale aksjefondene ca 17 %. Det er nå en positiv utvikling hva gjelder
global vekst og inntjening på børsene. Vi velger å opprettholde vår nøytralvekt til
aksjer. Verdsettelsen av obligasjoner, eiendom og aksjer er høy og reflekterer
forventninger til fortsatt god økonomisk utvikling, lav inflasjon og lave renter.

A vkastningsmålet for Fossefondet er i år budsjettert til 7 mill. kroner. Det er
beholdt, til tross for at fondet så langt i år har vist en høyere avkastning.
Årsaken til dette er en urealisert avkastning, og vårt finansreglement kun åpner
for årlig fastsett ing av slik avkastning. Vi følger imidlertid nøye med på videre
utvikling av renter og inflasjon, samt handelspolitiske diskusjoner mellom USA og
Kina. En eskalerende handelskrig vil være negativt for aksjemarkedet og
økonomien generelt.

For mer detaljer vedlegges månedsrapporten fra vår rådgiver, Industrifinans.

Forvaltningen av finansielle p assiva
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i k ommunens gjeldsportefølje i
1 . tertial 201 9 :

(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)

Lån til gebyrfinansierte investeringer
Oppsettet nedenfor vise r hvordan lån til gebyrfinansierte investeringer
fremkommer.
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Rutinen for låneopptak ble endret i 2015 for å skille lån til gebyrfinansierte og
ikke - gebyrfinansierte investeringer. Det er gjort noen forutsetninger for alle
låneopptak før 2015.

Forutsetningene er som følger:
I 2016 ble det forutsatt at lån til gebyrfinansierte investeringer var 270 mill. kr
per 31.12.20 15. Denne forutsetningen baserte seg på en gjennomgang og
vurdering av kommunens anleggsmidler ved utgangen av 2015.
Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 50,8 mill. kr av lån nr 8317.53.62862
i KLP i 2014 (dvs. 64,66 % av totalt låneopptak i 2014 på 78,56 mill. kr).
Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 52,9 mill. kr av lån nr 20130097 i
Kommunalbanken i 2013 (dvs. 53,51 % av totalt låneopptak i 2013 på 98,853
mill. kr).
Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 166,3 mill. kr av alle l ån frem til og
med 2012. Dette beløpet er ikke opprinnelig lånebeløp, men samlet gjenstående
gjeld av låneopptak tom. 2012 ved utgangen av 2015. Det settes en
avskrivningstid på 10 år, da flere lån sannsynligvis knytter seg til investeringer
langt tilbake i tid. Avdragsterminer fordeles jevnt over året, dvs. 1/3 hvert tertial.
Låneopptakene fra og med 2015 trenger ingen forutsetninger, da disse er
spesifisert som enten lån til gebyrfinansierte eller ikke - gebyrfinansierte
investeringer i låneforespørslene. ( I 2015 var det ingen låneopptak til
gebyrfinansierte investeringer.)

Ved utgangen av 1. tertial er lån til ikke - gebyrfinansierte investeringer 1275,6
millioner kroner. Denne gjelden benevnes også renteeksponert gjeld og
fremkommer ved å trekke ut gjeld ti l gebyrfinansierte investeringer (767,7
millioner kroner) fra investeringsgjeld totalt (2 043,3 millioner kroner).

Låneopptak og bruk av lån
Årets låneramme til investeringer er på 5 82,64 millioner kroner , h er av 93,1
millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer . Investeringsprognosene i 1.
tertial viser samlet sett at behovet for låne opptak er innenfor den vedtatte
rammen . Behov for låneopptak etter foreslåtte budsjettendringer vil også være
innenfor lånerammen .
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Det ble ikke foretatt noen låneopptak til investeringsformål i 1. tertial. Ubrukte
lånemidler til investeringer var på 1 66 millioner kroner ved inngangen til 201 9 og
er brukt til å finansiere investeringsutgiftene hittil i år.

Det er ikke foretatt noen låneopptak av startlån fra H usbanken i 1. tertial.
Ubrukte startlånsmidler var 8,6 millioner kroner ved inngangen til 201 9.
R egnskapet viser at 3 7 , 6 millioner kroner er videreformi dlet ved utgangen av 1.
tertial, dvs. 29 millioner kroner mer enn disponible startlånsmidler.

Avdrag
I opprinnelig budsjett for 201 9 er det lagt til grunn 109 , 5 millioner kroner i
avdrag på lån til investeringer.

Avdragsutgiftene er budsjettert ut fra et mål om å nedbetale mer enn
minimumsavdrag og mindre enn ordinære nedbetalingsplaner. Det foreligger
ingen beregning av minimumsavdrag på rapporteringstidspunktet. Det
budsjetterte avdragsnivået vurderes å ligge høy ere enn minimumsnivået og
opprettholdes som det beste målet på n edbetaling av lånegjelden .

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 18,6 år.

Kommunen har ikke betalt ekstraordinære avdrag i 1. tertial .

Fastrenteandel , renteb indingstid og refinansieringsrisiko
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, rentebindingstid
og refinansieringsrisiko:

V ed inngangen til 201 9 var fastrenteandelen p å kommunens renteeksponerte
gjeld 65,7 prosent og er ved utgangen av 1 . tertial 65 , 2 prosent.

Rentebindingstiden var 2,84 år ved inngangen til 2019 og er endret til 2, 70 år
ved utgangen av 1. tertial . Dagens rentebinding har følgende forfall:
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Kommunen har to avdragsfrie lån , men ingen av dem forfaller de neste 12
månedene.



Aktivaklasse Markedsverdi
Avkastning siden

31.03.2019
Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Pengemarked 29 369 313 51 698 0 20 % 20 % -396 351 10 % 30 %

Obligasjoner 57 927 198 222 909 0 39 % 40 % -1 604 130 30 % 60 %

Internasjonale aksjer 47 989 606 1 577 692 0 32 % 30 % 3 341 111 10 % 40 %

Norske aksjer 13 542 202 387 061 0 9 % 10 % -1 340 630 0 % 20 %

Totalt 148 828 319 2 239 360 0 100 % 100 % 0

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 08.05.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2019



Totalt 2 239 360 9 558 851 24 355 789 25 137 117

Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 19.08.2015

Pengemarked 51 698 198 802 1 348 689 1 631 009

Obligasjoner 222 909 1 012 090 5 768 791 5 057 421

Internasjonale aksjer 1 577 692 7 009 387 12 543 496 13 406 485

Norske aksjer 387 061 1 338 572 4 694 813 5 042 202

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Investeringsportefølje 1,53 % 6,86 % 6,51 % 5,78 %
Referanseportefølje 1,25 % 5,85 % 5,62 % 5,44 %

Pengemarked 0,18 % 0,66 % 1,54 % 1,55 %
ST1 X 0,09 % 0,28 % 0,55 % 0,57 %

Obligasjoner 0,39 % 1,81 % 4,30 % 1,94 %
NORM123D3 -0,01 % 0,23 % 0,74 % 0,74 %

Internasjonale aksjer 3,40 % 17,11 % 10,59 % 9,61 %
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)

3,50 % 16,06 % 13,16 % 12,19 %

Norske aksjer 2,94 % 10,97 % 13,79 % 13,62 %
OSEFX 1,94 % 10,74 % 12,65 % 13,16 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 08.05.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2019



Beholdning
Investert

dato
Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs

Siste
kursdato

Markedsverdi
Allo-

kering
Urealisert

gevinst/tap

Pengemarked

Pluss Likviditet II 31.10.2018 11 226,17 1 002,71 11 256 584 1 008,88 30.04.2019 11 325 856 7,6 % 69 272

DNB Likviditet 20 (II) 26.10.2017 1 082,87 9 572,99 10 366 301 9 615,87 30.04.2019 10 412 731 7,0 % 46 430

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 14.06.2018 73 223,17 100,00 7 322 317 101,06 30.04.2019 7 399 677 5,0 % 77 360

Klientkonto DNB 231 049 231 049 0,2 % 0

Sum 29 176 250 29 369 313 19,7 % 193 062

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 24.08.2015 2 032,63 10 410,96 21 161 638 10 240,69 30.04.2019 20 815 541 14,0 % -346 097

Alfred Berg Kort Obligasjon 02.02.2016 142 241,67 99,88 14 206 793 100,49 30.04.2019 14 293 837 9,6 % 87 043

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 15.05.2017 134 113,30 100,56 13 485 895 102,54 30.04.2019 13 752 581 9,2 % 266 686

Holberg Kreditt 20.11.2015 81 873,72 103,63 8 484 239 110,72 30.04.2019 9 065 239 6,1 % 581 000

Sum 57 338 564 57 927 198 38,9 % 588 633

Internasjonale aksjer

Veritas Global Focus Fund USD C 18.06.2018 27 387,76 291,16 7 974 325 332,79 30.04.2019 9 114 289 6,1 % 1 139 964

RBC Global Equity Focus Fund hedged 16.11.2017 7 858,54 1 000,03 7 858 757 1 124,36 30.04.2019 8 835 823 5,9 % 977 065

Fundsmith Equity Fund Feeder 20.02.2019 40 478,15 197,64 8 000 000 212,23 30.04.2019 8 590 832 5,8 % 590 832

Nordea Stabile Aksjer Global 29.01.2016 3 166,88 2 151,64 6 813 970 2 683,22 30.04.2019 8 497 430 5,7 % 1 683 460

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 24.10.2018 7 402,77 735,42 5 444 134 908,89 30.04.2019 6 728 285 4,5 % 1 284 150

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 20.02.2019 5 517,68 1 040,42 5 740 703 1 127,82 30.04.2019 6 222 949 4,2 % 482 245

Sum 41 831 890 47 989 606 32,2 % 6 157 716

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 3 356,81 1 194,54 4 009 851 1 656,83 30.04.2019 5 561 674 3,7 % 1 551 823

Danske Invest Norge II 24.08.2015 436,48 8 706,07 3 800 000 12 427,29 30.04.2019 5 424 229 3,6 % 1 624 229

Nordea Norge Verdi 20.09.2016 215,82 8 427,04 1 818 708 11 844,69 30.04.2019 2 556 300 1,7 % 737 592

Sum 9 628 558 13 542 202 9,1 % 3 913 644

Totalt 137 975 263 148 828 319 100,0 % 10 853 056

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3 Produksjonsdato: 08.05.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2019



Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Pengemarked

Pluss Likviditet II 21 554 83 551 671 731 823 053 24.08.2015

DNB Likviditet 20 (II) 14 489 55 661 164 790 164 790 26.10.2017

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 15 655 59 054 77 360 77 360 14.06.2018

Klientkonto DNB 0 536 5 883 22 483 19.08.2015

Realiserte poster 0 0 428 924 543 322

Sum 51 698 198 802 1 348 689 1 631 009 19.08.2015

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 46 080 334 520 1 125 052 1 093 227 24.08.2015

Alfred Berg Kort Obligasjon 27 339 123 508 799 188 870 878 24.08.2015

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 68 411 233 773 502 581 502 581 15.05.2017

Holberg Kreditt 81 080 320 290 2 104 714 1 673 965 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 1 237 257 916 769

Sum 222 909 1 012 090 5 768 791 5 057 421 23.08.2015

Internasjonale aksjer

Veritas Global Focus Fund USD C 304 834 1 428 104 1 300 789 1 300 789 18.06.2018

RBC Global Equity Focus Fund hedged 329 430 1 600 976 1 035 823 1 035 823 16.11.2017

Fundsmith Equity Fund Feeder 154 020 590 832 590 832 590 832 20.02.2019

Nordea Stabile Aksjer Global 117 586 1 172 966 2 774 449 3 547 430 24.08.2015

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 343 632 1 734 263 1 968 988 1 968 988 24.10.2018

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 328 192 482 245 482 245 482 245 20.02.2019

Realiserte poster 0 0 4 390 371 4 480 379

Sum 1 577 692 7 009 387 12 543 496 13 406 485 20.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4 Produksjonsdato: 08.05.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2019



Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv 143 749 605 951 1 470 803 1 551 823 17.02.2016

Danske Invest Norge II 158 459 496 449 1 473 934 1 624 229 24.08.2015

Nordea Norge Verdi 84 853 236 172 1 750 076 1 856 300 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 0 9 851

Sum 387 061 1 338 572 4 694 813 5 042 202 23.08.2015

Totalt 2 239 360 9 558 851 24 355 789 25 137 117 19.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5 Produksjonsdato: 08.05.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2019



Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Investeringsportefølje 1,53 % 6,86 % 6,51 % 5,78 % 19.08.2015
Referanseportefølje 1,25 % 5,85 % 5,62 % 5,44 %

Pengemarked 0,18 % 0,66 % 1,54 % 1,55 % 19.08.2015
ST1X 0,09 % 0,28 % 0,55 % 0,57 %
Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,19 % 0,69 % 1,69 % 1,66 % 24.08.2015
ST1 X 0,09 % 0,28 % 0,55 % 0,57 %
DNB Likviditet 20 (II) AFLIKVI NO 0,14 % 0,54 % 1,07 % 26.10.2017
ST1 X 0,09 % 0,28 % 0,59 %
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic ABNPENC NO 0,21 % 0,80 % 1,06 % 14.06.2018
ST1 X 0,09 % 0,28 % 0,66 %

Obligasjoner 0,39 % 1,81 % 4,30 % 1,94 % 23.08.2015
NORM123D3 -0,01 % 0,23 % 0,74 % 0,74 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,22 % 1,63 % 2,79 % 2,27 % 24.08.2015
NORM123D3 0,01 % 0,83 % 1,91 % 1,76 %
Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,19 % 0,93 % 2,11 % 1,74 % 24.08.2015
ST3X 0,05 % 0,14 % 0,51 % 0,53 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade C ABNIGCN NO 0,50 % 1,73 % 2,02 % 15.05.2017
ST1 X 0,09 % 0,28 % 0,56 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 0,90 % 3,66 % 7,91 % 4,75 % 24.08.2015
ST1 X 0,09 % 0,28 % 0,55 % 0,57 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6 Produksjonsdato: 08.05.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

30.04.2019



Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Internasjonale aksjer 3,40 % 17,11 % 10,59 % 9,61 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 % val.sikret) 3,50 % 16,06 % 13,16 % 12,19 %
Veritas Global Focus Fund USD C VERGLAU ID 3,46 % 15,73 % 14,22 % 18.06.2018
MSCI World NR 3,55 % 16,27 % 10,57 %
RBC Global Equity Focus Fund hedged RGFOANH LX 3,87 % 19,65 % 8,41 % 16.11.2017
MSCI AC World NR Local 3,62 % 16,35 % 6,94 %
Fundsmith Equity Fund Feeder FSEFIAU LX 1,83 % 7,39 % 20.02.2019
MSCI World NR 3,55 % 5,55 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO 1,40 % 10,48 % 7,27 % 8,86 % 24.08.2015
MSCI World NR Local 3,77 % 16,85 % 12,23 % 11,60 %
Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD AKOLDF1 ID 5,38 % 20,75 % 23,45 % 24.10.2018
MSCI World NR 3,55 % 16,27 % 14,30 %
Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK AKOLCF1 ID 5,57 % 8,40 % 20.02.2019
MSCI World NR Local 3,77 % 5,52 %

Norske aksjer 2,94 % 10,97 % 13,79 % 13,62 % 23.08.2015
OSEFX 1,94 % 10,74 % 12,65 % 13,16 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO 2,65 % 12,23 % 12,97 % 15,50 % 17.02.2016
OSEFX 1,94 % 10,74 % 12,65 % 14,90 %
Danske Invest Norge II FFNORG2 NO 3,01 % 10,07 % 12,02 % 12,40 % 24.08.2015
OSEFX 1,94 % 10,74 % 12,65 % 13,17 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO 3,43 % 10,18 % 14,98 % 13,76 % 24.08.2015
OSEFX 1,94 % 10,74 % 12,65 % 13,17 %

Periodens utvikling
Markedsverdi

31.03.2019
Avkastning Kostnader Bevegelser

Markedsverdi
30.04.2019

Pengemarked 29 317 615 51 698 0 0 29 369 313

Obligasjoner 57 704 288 222 909 0 0 57 927 198

Internasjonale aksjer 46 411 914 1 577 692 0 0 47 989 606

Norske aksjer 13 155 142 387 061 0 0 13 542 202

Totalt 146 588 959 2 239 360 0 0 148 828 319

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7 Produksjonsdato: 08.05.2019
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4535-2  Arkiv: 256  

 

Sak: 69/19 

 

Saksprotokoll - Søknad om økonomisk garanti - haugsbygd Arena  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune gir ikke garanti for låneopptak til bygging av Haugsbygd Arena 

og inngår ikke leieavtale for bruk av anlegget til undervisning. 

Prosjektet vil bli vurdert på et senere tidspunkt. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (R Johansen,H og A. Sjøberg, SV) som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4535-1   Arkiv:   

 

Haugsbygd Arena – flerbrukshall – økonomisk garanti og leieavtale 
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune gir ikke garanti for låneopptak til bygging av Haugsbygd Arena 

og inngår ikke leieavtale for bruk av anlegget til undervisning. 

Prosjektet vil bli vurdert på et senere tidspunkt. 

 

Sammendrag 

Haugsbygd Idrettsforening og Vang skoles musikkorps ønsker å bygge en idrettshall til 

erstatning for de to gymsalene ved Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole. De søker 

Ringerike kommune om garanti for låneopptak på 80 millioner kroner, og at kommunen leier 

anlegget på dagtid for 3,3 millioner kroner i året. 

 

Beskrivelse av saken 

Den planlagte Haugsbygd Arena inneholder en idrettshall på størrelse med en håndballbane 

med mulighet for tredeling, tre garderobesett, vestibyle med sosiale soner, aktivitetsrom for 

andre fritidsaktiviteter og tilrettelegging for korps og kultur spesielt. Tilhørende 

lagerkapasitet, tekniske rom og forflytningsarealer er med i planløsningen. 

 

Søknad og prosjektstatus fra Haugsbygd IF og Vang skole musikkorps er vedlagt. 

 

Idrettsarenaen er kalkulert til 72,4 millioner kroner, hvorav lånebeløpet er på 36,6 millioner 

kroner. Det søkes om garanti for hele investeringsbeløpet + 10 %, totalt ca. 80 millioner 

kroner, som vil trappes ned til lånebeløpet, når andre finanskilder og tilskudd er innbetalt.                                         

Årlig leie / driftskostnader for Ringerike er beregnet til 3,3 av totalt 3,9 millioner kroner 

Byggestart er ønsket våren 2020, med ferdigstilling i 2021. 

 

Anlegget er tenkt leid ut til kommunen på dagtid, slik at det kan benyttes av skolene. Ut over 

det skal anlegget brukes av idretten, korpset og andre organisasjoner på kveldstid og i 

helgene. Undervisningstiden på skolene Vang og Haugsbygd er fra kl. 08.00 - 14.00, men det 

vil være aktuelt med noe bruk etter skoletid for SFO og barnehagen. 

 

Flerbruksanlegget oppføres på kommunal tomt. Prosjektet innbefatter riving av eksisterende 

gymsaler. I dagens bygg er det tilfluktsrom, som også er planlagt revet. Det er en forutsetning 

for prosjektets gjennomføring at dette godkjennes av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 

Beredskap (DSB). 
 

Det foreligger ikke per dags dato en formell leiekontrakt for det aktuelle arealet og for den 

planlagte hallen. Forslaget er å inngå en 30-årig leieavtale på tomtearealet, med mulighet for 



- 

forlengelse. Arealdisponering og avtale må avklares, og prosjektet vil bli ansvarlig for 

opparbeidelse og vedlikehold av både inne- og utearealer. 

 

Dagens situasjon er at skolene Vang og Haugsbygd med tilsammen 570 elever disponerer 2 

gymsaler til faget kroppsøving, til fysisk aktivitet på 6. og 7.trinn og valgfaget fysisk aktivitet 

og helse på ungdomstrinnet.  Kapasiteten på gymsalene er fullt utnyttet, og en er avhengig av 

at deler av disse timene foregår på andre arenaer utendørs eller i svømmehall. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er regulert for offentlig bebyggelse, og arealdisponeringen i dag er i tråd med 

gjeldende kommuneplan for området.   

Realiseringen av anlegget vil kunne bidra til bedre folkehelse for kommunens innbyggere og 

skape positivt omdømme, og er et av idrettsrådets prioriterte anlegg. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har vedtatt å gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening om prosjektet (K-

77/16). Formannskapet ble orientert om skisseprosjekt i 2018 og bevilget 300 000 kroner til 

videre prosjektering (F-50/18). Prosjektet er videreutviklet, blant annet i dialog med Ringerike 

kommune. 

Ringerike kommune har tidligere gitt Tyristubben IF selvskyldnergaranti på 8,5 millioner 

kroner til bygging av kunstgressbane (K-162/16), og avslått støtte og garanti til Heradsbygda 

fotballhall og snøproduksjon på Ringkollen. 

 
Økonomiske forhold 

Byggingen av Haugsbygd Arena vil bli finansiert gjennom egenkapital, tilskudd fra 

spillemidler og lån. Egenkapitalen består av kontantinnskudd fra eierne og gaver.  

En kommunal garanti er en forutsetning for realisering. En annen forutsetning er at Ringerike 

kommune leier anlegget på dagtid. 

 

Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps har utarbeidet finansieringsplan for prosjektet som 

ligger vedlagt. 

 
Hva er beløpene Kostnad 

(mill. kroner) 

Finansiering 

(mill. kroner) 

Totalt investeringsbeløp eks. mva. 59,4  

Merverdiavgift 13,0  

Tilskudd spillemidler  13,0 

Prosjektgave fra stiftelse etc.    8,0 

 Egne midler 1,1 

Sponsorer, andelsbrev   0,7 

Lån  36,6 

Refusjon mva.  13,0 

Sum 72,4 72,4 

 
Finansieringsplanen viser et langsiktig lån på 36,6 millioner kroner. I tillegg skal lån 

i Kommunalbanken dekke nødvendig mellomfinansiering til spillemidler og kompensasjon 

for merverdiavgift utbetales. 

 

Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps har lagt fram likviditetsbudsjett for prosjektet, 

samt et fremtidig driftsbudsjett, hvor lån-/finanskostnader og forventning til fremtidig 



- 

vedlikehold er tatt med. Det foreligger realistiske anslag for inntekter, som baserer seg 

hovedsakelig på kommunens leie av anlegget. 

 

Investeringen i prosjektet – garanti og risiko 

En kommunal garanti skal godkjennes av Fylkesmannen. Kommunalbanken stiller krav om at 

lånegarantien tar høyde for hele investeringsbeløpet + 10 %. Garantibeløpet blir da i 

underkant av 80 millioner kroner.  Garantien trappes ned etter hvert som gaver, spillemidler 

og merverdiavgift blir innbetalt og gjelden reduseres tilsvarende. En selvskyldnergaranti for 

lån i Kommunalbanken for å finansiere anlegget sikrer prosjektet best mulig rente.  

 

Dersom lånet misligholdes, betyr en selvskyldnergaranti at kommunen trer inn som låntaker, 

og overtar forpliktelsene og anlegget. Ettersom deler av prosjektet vil være dekket av 

spillemidler er det realistisk at kommunen får en eierandel tilsvarende de forpliktelsene 

kommunen overtar. Graden av risiko for dette, og hva dette vil kunne bety for kommunens 

økonomi på kort og lang sikt, må tas med i totalvurderingen av om det skal gis støtte til 

prosjektet. 

 

En forutsetning for kommunal garanti og støtte er at det drives breddeidrett i arenaen, og ikke 

økonomisk virksomhet/markedstjenester 

 

Driftskostnader / leiekostnader i prosjektet. 

Driften av Haugsbygd Arena vil bli finansiert gjennom en leieavtale med Ringerike 

kommune, samt utleie av lokalene for den tid som ikke omfattes av leieavtalen. Det vil påløpe 

en årlig leie for Ringerike, som er beregnet til 3,3 millioner kroner. Et detaljert driftsbudsjett 

foreligger vedlagt.   

Samlet driftskostnader for de to skoleanleggene var i 2018 4,5 millioner kr. Mulig innsparing 

av dagens driftskostnader er anslått å være inn til 500 000 kroner i renhold, vaktmester, drift 

etc.   

Realisering av Haugsbygd Arena vil gi Ringerike kommune inntil 3 millioner kr i økte 

driftsutgifter årlig.  
 

Drift og vedlikehold i tiden fremover hvis byggene beholdes.                                                                                                                                
Gymnastikksalene ved Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole trenger ingen akutte 

bygningsmessige tiltak. Anleggene kan antakelig driftes og vedlikeholdes videre i flere år 

uten store kjente utbedringer per i dag.  

Framtidige vedlikeholdsutgifter kommer til fratrekk fra de økte driftsutgiftene. 

  
Alternativt forslag til vedtak 

1) Ringerike kommune gir garanti for låneopptak til bygging av Haugsbygd Arena og 

inngår nødvendig leieavtale i henhold til prosjektbeskrivelsen.  

2) Det må foreligge godkjenning på at tilfluktsrommene kan rives og ikke må bygges opp 

igjen, eller vil kunne påføre kommunen ekstra kostnader på et senere tidspunkt. 

 

3)  

a. Garantien gjelder for totalinvesteringen på maks.72,4 millioner kroner med 

tillegg av 10 %, totalt ca. 80 millioner kroner, av til enhver tid gjeldende 

hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige dette beløpet.   

b. Garantien må være godkjent av Fylkesmannen og i tråd med 

Kommunalbankens krav til vedtak om selvskyldnergaranti.  



- 

c. Garantiansvaret reduseres i takt med innbetaling av gaver, spillemidler og 

nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år.  

d. Ringerike kommune gir sin tilslutning til rammene for leieavtale knyttet til 

skolenes bruk av anlegget. Årlig leie / driftskostnader på 3,3 millioner kroner, 

som innarbeides i budsjettet fra ferdigstillelse. Rådmannen gis fullmakt til å 

inngå en slik avtale. 

 

Juridiske forhold 

Ringerike kommune eier grunnen som idrettshallen er planlagt bygget på, og det forutsettes at 

bygget oppføres på kommunal grunn eller på grunn leid av Ringerike kommune. Det må 

inngås nødvendige avtaler om fremtidig leie- og eieforhold etc. 

Kontraktspart for gjennomføring er Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps, som 

gjennomfører anskaffelsen i henhold til gjeldende regelverk, og leverer revisorgodkjent 

regnskap for anlegget.  Dette er en forutsetning for søknad om spillemidler. 

 

Tiltakshaver har vurdert ulike alternativ for selskapsform knyttet til eierskapet i Haugsbygd 

Arena. De aktuelle alternativene synes å være en stiftelse eller et aksjeselskap. Endelig valg 

av selskapsform vil bli gjort i samråd med de ulike interessentene før selve etableringen finner 

sted, det vil si når alle forutsetninger for gjennomføring av prosjektet er på plass.  

Det vil være enklere for kommunen å legge føringer overfor eierne av et aksjeselskap, og ved 

behov få til eventuelle endringer. Det må undersøkes hvorvidt skatte- og avgiftsforhold eller 

merverdi-problematikk vil kunne ha en betydning for valget av organisasjonsform. 

 

Folkehelse 

Ringerike kommune er opptatt av at innbyggerne får et godt aktivitetstilbud. Tiltak som bidrar 

til økt aktivitet først og fremst blant barn og unge er viktig.  Dette er viktig for å bidra til økt 

trivsel og bedre folkehelse.  Det vises også til kommunens folkehelsemelding. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen sin vurdering er at anlegget er i tråd med gjeldende kommuneplans 

satsingsområder i Ringerike kommune.  Realiseringen av anlegget vil gi et positivt bidrag til 

bedre folkehelse for kommunens innbyggere. Haugsbygd Arena vil gi skolene, musikkorps og 

idrettslag gode lokaliteter, og skape positivt omdømme.  

Prosjektet må også sees i sammenheng med skolenes behov. Dagens kapasitet i 

gymnastikksalene er helt utnyttet og det hadde vært ønskelig med en hall.  

 

Prosjektet finansieres med betydelige eksterne midler og tilskudd og lån. Det er og lagt ned en 

betydelig egeninnsats fra søkers side. De eksterne midlene som inngår, vil ikke kommunen få 

i samme grad ved utbygging i egen regi.  

 

Utfordringene for kommunen er likevel prosjektets totale størrelse, økonomi og risiko.  

Det er et betydelig beløp kommunen må garantere for, samt at det kan være usikkerhet rundt 

den øvrige innbetalingen i prosjektet som blant annet spillemidler og når de kommer. 

 

Kommunen påtar seg også en langsiktig økonomisk forpliktelse i forbindelse med det aktuelle 

leieforholdet på minst 3 millioner kroner i året. Dette presser kommunens og sektorens 

økonomi.  

 

Dersom det skulle bli budsjettoverskridelser, kan kommunen kunne bli bedt om å dekke 

ytterligere kostnader/forhøye garantien. Om lånet skulle misligholdes er det realistisk at 



- 

kommunen overtar en eierandel tilsvarende de forpliktelsene kommunen overtar, men ikke 

100 % eierskap til arenaen. 

 

Rådmannen må og peke på at det er foreløpig er en risiko for tilfluktsrommene må bygges 

opp igjen senere viss de nå rives. Dette ventes avklart i løpet av sommeren. 

 

Rådmannens anbefaling er at prosjektet slik det ligger i dag, ikke støttes, og utsettes til 

kommunen har gjennomført de store investeringene i handlingsprogrammet som avsluttes 

med ferdigstilling av Hov ungdomsskole i 2022.  Det er viktig at en realisering av denne 

hallen ikke medfører risiko for at kommunens vedtatte investeringsprogram må forskyves.  

 

Elevtallsprognosene viser ikke vekst i elevtallet de nærmeste årene i dette området av 

kommunen. 

 

Et alternativ for kommunen kan være utbygging i egen regi, men det vil avhenge av 

kommunens totale investeringer og prioriteringer i årene som kommer.  

 

 

Vedlegg: 

1) Haugsbygd Arena – prosjektstatus med søknad om garanti for låneopptak og rammer 

for leieavtale, datert 28. februar 2019.  

2) Driftsbudsjett. 

Ringerike kommune, 04.06.19 

 

 

Tore Isaksen 

rådmann 
leder: Magnar Ågotnes  

saksbehandler: Leif-Arne Aarheim 
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Ringerike kommune
v/Kommunalsjefene oppvekst og samfunn

Haugsbygd Arena – søknad om politisk tilslutning til hovedforutsetningene for
gjennomføring av prosjektet

Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps oversender med dette prosjektstatus og anmoder om
politisk godkjenning av rammene for prosjektet «Haugsbygd Arena».

Siden et skisseprosjekt ble presentert for formannskapet i februar 2018, har det vært en kontinuerlig
utvikling av ko nseptet til det i dag foreligger en godt gjennomarbeidet, anbefalt løsning. Samarbeidet
med administrasjonen i Ringerike kommune har vært konstruktivt og inspirerende. Ideen om å
erstatte dagens to gymsaler med et flerbruksanlegg er opprettholdt.

Rammebeti ngelser som ble beskrevet i skisseprosjektet er nå tilstrekkelig drøftet og avklart til at
prosjektgruppen nå ber om at saken fremmes til politisk behandling for å sikre nødvendig forankring
for det videre prosjektarbeidet, i henhold til oppsatt framdrifts plan. Forprosjektfasen fram til planlagt
byggestart i mars 2020, er fullfinansiert med 1 million kroner gjennom tilskudd og gaver, samt egne
midler og egeninnsats.

Som det fremgår av vedlagte saksunderlag, søkes det konkret om at Ringerike kommune gara nterer
for prosjektets låneopptak, samt gir sin tilslutning til rammene for leieavtale knyttet til skolenes bruk
av anlegget. Videre bes det om bekreftelse på at Ringerike kommune kan utarbeide avtale om
disponering av det berørte arealet på skoletomten.

Haugsbygd 28. februar

Med vennlig hilsen

Øystein Olsen Ole Petter Løbben
Leder Ha ugsbygd IF Vang skoles musikkorps
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NOTAT

Til
Ringerike kommune

Fra
Haugsbygd Arena – v/ Haugsbygd IF og Vang skoles musikkorps

Dato :
2 6 . februar 201 9

Haugsbygd Arena – prosjektstatus med søknad om garanti for låneopptak og
rammer for leieavtale

B akgrunn - prosjektstatus
Det vises til tidligere saksfremlegg med skisseprosjekt for Haugsbygd Arena og orientering i
formannskapet den 24 . april 2018 . Haugsbygd IF (HIF) og Vang skoles musikkorps (VSMK) er svært
glade for at prosjektet er omtalt i handlingsprogram 2019 - 2022 som er del av Ringerike kommunes
vedtatte budsjett for 2019.

Prosjektet er videreutviklet siden skisseprosjektet fra februar 2018. Dialogen med administrasjonen i
Ringerike kommune er svært god, og det er utpekt egne saksbehandlere fra oppvekst, samfunn
(teknisk) og økonomi.

E rkjennelsen av eierskap s utfordringer (tekniske og avtalemessige), samt bygningsmessige
begrensninger og teknisk risiko med den opprinnelige løsningen der tilfluktsrommene var foreslått
beholdt som garderobeanlegg , har avstedkommet vesentlige endringer i prosjektkonseptet. Det
foreliggende a lternativ et er basert på at tilfluktsrommene rives. Dette gir vesentlige forbedringer i
funksjonalitet og planløsninger, samtidig som det re duserer teknisk og økonomisk risiko.
P rosjektgruppen og Ringerike kommune er enige om at dette er den beste løsningen for
flerbruksanlegget (skolene, forvaltningen, frivilligheten og som samlingsp unkt i Haug sbygd ).

Det er arbeidet med avklaring er rundt sta tusen for tilfluktsrommene. Etter befaring i februar har
Ringerike kommune i samråd med prosjektgruppen søkt DSB om å få rive tilfluktsrommene. Med
saksbehandlingstid på inntil 3 måneder , forventer vi at denne forutsetningen for videre planlegging
er på pl ass innen utgangen av mai 2019.

Prosjektgruppen har innsett at tidsplanen må oppdateres . Forventet byggestart vil bli utsatt 8 - 10
måneder mot opprinnelig plan om oppstart sommeren 2019 . Dette anses å være gunstig, både for
prosjektet og for skolenes aktiv iteter i byggeperioden. Men det te forutsetter likevel at framdriften i
beslutningsprosessen opprettholdes.
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M il epæler i den nye planen er som følger:

- Februar 2019: Søknad om riving av tilfluktsrom sendt DSB
- Mars 2019: Endelig eierskapsform og godkjent fina nsieringsplan for Haugsbygd Arena
- 4. april 2019: Politisk godkjenning av premissene knyttet til finansieringsplan, lånegaranti og

leieavtale – fullmakt til administrasjonen til å utvikle de formelle avtalene )
- Mai / juni 2019: Rivetillatelse tilfluktsrom foreligger . Etablering av eierselskapet, s tart

detaljplanlegging , prosjektering og byggesøknadsprosedyrer , søknad om idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenn ing.

- Oktober 2019: Søknad om spille midler
- Oktober 2019: Prosjektet ut på anbud
- Desember 2019: Kontraktsi nngåelse med leverandører (entreprenør)
- Mars 2020: Byggestart
- Januar / f ebruar 2021: Ferdigstillelse

Rammer og forutsetninger
Prosjektgruppen har sammen med arkitekten (SG Arkitektur) tatt utgangspunkt i skisseprosjektet, og
jobbet med de nødvendige avkla ringene som er pekt på i den fasen. Viktige rammebetingelsene er
klarlagt slik at forprosjektets siste fase kan ha tilfredsstillende fremdrift. I det videre oppsummeres
de viktigste avklaringene som er gjort ut fra beskrivelse av rammebetingelser som ble i dentifisert i
skisseprosjektet.

Forprosjektet er fullfinansiert
Formannskapet var først ute med støtte til prosjektet gjennom sitt vedtak i 2018 om å tilgodese
Haugsbygd Arena med kr 300 000, - til forprosjekt. Etter dette er det gitt tilsagn om støtte fra Follum
Fabrikkers Hjelpefond med kr 150 000, - og Sparebankstiftelsen Ringerike med kr 300 000, - . Sammen
med beløp som HIF og VSMK har budsjettert med fra egne midler, er forprosjekt og
detaljprosjektering nå fullfinansiert med kr 900 000, - . Verdt å nevne e r også de ca . 100 000, - kronene
og den frivillige innsatsen som allerede er benyttet til utviklingen av skisseprosjekt og arbeid så langt
med forprosjekt.

Selskapsform/eierskap
Det er vurdert ulike alternativ for selskapsform knyttet til eierskapet i Haugsbygd Arena. De aktuelle
alternativene synes å være en stiftelse eller et aksjeselskap . I begge tilfeller vil eierselskapet ha et
ideelt formål, og det synes ikke å være klare fordeler eller ulemper med det ene kontra det andre
alternativet. Endelig va lg av selskapsform vil bli gjort i samråd med de ulke interessentene i god tid
før selve etableringen finner sted, dvs . når alle forutsetninger for gjennomføring av prosjektet er på
plass.

Anskaffelsesprosess
Det er innhentet råd fra kommunens innkjøpsavde ling om h vorvidt prosjektet må gjennomføres som
en offentlig anskaffelse. Det er anbefalt at regelverket for slikt kjøp benyttes , siden det er forutsatt at
Ringerike kommune stiller garanti for låneopptak, og dermed indirekte står ansvarlig for mer enn
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fem ti prosent av anskaffelsen. Prosjektet vil følge anbefalingen med mindre nye opplysninger skulle
tilsi noe annet.

Finansiering forprosjekt og detaljprosjektering
Fasene fram til kontraktsinngåelse med entreprenør er som tidligere nevnt fullfinansiert pr da to.
Opprinnelig mente vi at 750 000, - var tilstrekkelig. D enne rammen er økt til 900 000, - fordi det
erfaringsmessig er noe høyere kostnad ved å gjennomføre konkurransen etter regelverket for
offentlig anskaffelse.

Kommunalbankens ordning for låneopptak
De t er forutsatt at låneopptak til finansiering av investeringen gjøres i Kommunalbanken slik at en
kan benytte seg av deres ordni ng med selvskyldnergaranti gitt av Ring erike kommune. Dette er i
realiteten den eneste mulige løsningen for å kunne låne opp det som trengs for realisering av
prosjektet. Innledningsvis fullfinansieres byggingen ved låneopptak (sammenlignbart med byggelån).
Øvre del av gjeld trappes ned med delfinansieringsløsningene som prosjektet søker om (egne midler,
prosjektgaver, spillemidler , mva - kompensasjon). Deretter nedbetales gjeld over driftsregnskapets
finansposter. Haugsbygd Arena skal om mulig være gjeldfri etter maksimalt 30 år.

Plassering, tomt
Tidligere signal fra Ringerike kommune er opprettholdt. Flerbruksanlegget skal erstatte dagens
gymsaler og dermed stå på kommunal tomt. Saksbehandlere fra Ringerike kommunes
samfunnssektor har gitt signaler om at de er beredt til å bistå med de formelle sidene rundt dette.
Tomteleieavtalen må tinglyses , noe som også er et krav ifm . søknad om spillemid ler.

Status tilfluktsrom
I konseptutviklingsfasen har det ikke vært mulig å utvikle gode løsninger og tilfredsstillende
funksjonalitet dersom dagens tilfluktsrom/garderober fortsatt skal anvendes. I tillegg kommer økt
teknisk og økonomisk risiko knyttet til dette forholdet, samt at bygget pga . av tilfluktsrommene får et
delt eierskap.

SG Arkitektur fikk derfor i oppdrag å gjennomføre dialog med Ringerike kommune om hvordan
prosjektet skal forholde seg til arealene som i dag er tilfluktsrom og ben yttes til garderober. Det er
gitt tilbakemelding om at tilfluktsrommene må opprettholde sin funksjonalitet (også teknisk) dersom
de skal benyttes videre . Det er altså ikke aktuelt med fortsatt bruk av disse arealene uten at
funksjon en som tilfluktsrom hens yntas. Resultatet av disse drøftelsene, samt befaring med
representant for DSB, er at Ringerike kommune søker DSB om tillatelse til å fjerne tilflukt s rommene.
Svar på dette forventes mottatt i mai / juni 2019.

Oppdatert tegningsunderlag og kostnadsoverslag
Anbefalt løsning for flerbruksanlegget inneholder idrettshall med størrelse som full håndballbane
med mulighet for tredeling, tre garderobesett , vestibyle med sosiale soner og aktivitetsrom for andre
fritidsaktiviteter inklusive ti lrettelegging for korps og kultur spesielt. Tilhørende lagerkapasitet,
tekniske rom og forflytningsarealer er med i planløsningen som nå kan presenteres for
brukergruppene og andre interessenter .
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Det tilhørende kostnadsoverslaget gir en bygg e kostnad på kr 51,6 millioner ex mva.
N år riv n ing av gamle gymsaler , forventede tillegg og usikkerhet tas med får man en prosjektkostnad
på kr 59,4 millioner ex mva. Merverdiavgift beløper seg til kr 13 millioner.

Finansieringsplan – grunnlag for søknad om kommunal garanti
Byggingen av Haugsbygd Arena vil bli finansiert gjennom egenkapital, tilskudd fra spillemidler og lån.
Egenkapitalen består av kontantinnskudd fra eierne, samt gaver fra stiftelse(r), etc.

Driften av Haugsbygd Arena vil bli finansiert gjennom en leieavtale med Ringerike kommune, samt
utleie av lokalene for tid som ikke omfattes av leieavtalen. Et detaljert driftsbudsjett foreligg er for en
leieperiode på 30 år.

Investeringen
Det søkes om kommunal garantistillelse ut fra nedenstående f inansieringsplan for investe ringen:

Rent formelt, stiller Kommunalbanken krav om at lånegarantien tar høyde for hele
investeringsbeløpet + 10%. Garantien trappes så ned etter hvert som gaver, spillemidler mv . blir
innbetalt og gjeld en reduseres tilsvarende.

Rammer for leieavtale
Prosjektgruppen er i dialog med Ringerike kommune om leieavtale for skolenes bruk av anlegget. Det
er innhentet kunnskap om slike avtaler , og en tar sikte på å forhandle frem avtale med format
tilsvarende det som er i bruk for Hønefoss Arena. Det foreligge r en detaljert driftskalkyle for
Haugsbygd arena, basert på erfaringstall fra lignende anlegg og annen innhentet informasjon .
K alkyle n er presentert for Ringerike kommune og kvalitetssikret. Ringerike kommune vil være største
leieta k er for skolenes bruk av anlegget og bærer med det ca . 85 % av samlede årlig e kostnad er.
Frivilligheten leier og betaler for ca . 15 % av driftskostnaden. De fo reløpig e beregningene an tyder en
årlig leiekostnad for Ringerike kommune på ca . 3,3 millioner kroner.
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Vedlegg
Vedlagt fø lg er tegningssettet for anbefalt løsning. I tegningssettet fremgår også kostnadsoverslaget
som er utarbeidet av SG Arkitektur sammen med tegningene.

Detaljert driftskalkyle er oversendt administrasjonen i Ringerike kommune i forbindelse med
økonomigjennomg angene prosjektet har hatt med representanter fra kommunens samfunnssektor.

Med vennlig hilsen

Øystein Olsen Ole Petter Løbben
Leder Ha ugsbygd IF Etter fullmakt – Vang skole musikkorps
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2089-5  Arkiv: 223  

 

Sak: 68/19 

 

Saksprotokoll - Søknad om økonomisk støtte - Ringeriksbadet IKS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune gir Ringeriksbadet IKS 1 million kroner i driftsstøtte i 2019.  

Kostnaden innarbeides i 2. tertial 2019.  

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Repr.Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 

68/19, da han styremedlem i Ringeriksbadet IKS. 

Stiksrud ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. Fovl. §6 pkt. 2.  

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2089-4   Arkiv: 223  

 

Søknad om økonomisk støtte - Ringeriksbadet IKS  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune gir Ringeriksbadet IKS 1 million kroner i driftsstøtte i 2019.  

Kostnaden innarbeides i 2. tertial 2019.  

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Ringeriksbadet IKS har siden 2010 drevet Ringeriksbadet. Fram til og med 2017 gikk driften i 

IKS’et i balanse. 

 

I 2018 overtok IKS’er personalansvaret for de ansatte som arbeider på Ringeriksbadet. Det 

medførte høyere kostnader i forbindelse med at de ansatte fikk lønnsbetingelser i tråd med 

gjeldende lov- og avtaleverk.  

 

De økte kostnadene medførte at IKS’et ikke lenger hadde tilstrekkelige inntekter til å dekke 

sine kostnader. 

 

For å redusere kostnadene, er det iverksatt flere tiltak som har redusert kostnadene. 

 

I 2018 mottok Ringeriksbadet IKS krav fra Skatteetaten om kontroll av mva-kompensasjon og 

ett tilbakebetalingskrav på i underkant av 12 millioner kroner.  

 

Kravet ble betalt våren 2019 av Ringeriksbadet IKS.  

 

Som følge av at Ringeriksbadet IKS ikke lenger får mva-kompensasjon og økte 

personalkostnader, ber Ringeriksbadet IKS om 1 million kroner i støtte fra hver av 

eierkommunene. 

 

Tidligere behandlinger: 

Sak 18/5209 – Kausjon for kassakreditt til Ringeriksbadet IKS 

 

Notat datert 16.01.2019 lagt fram for Formannskapet for å informere om at Ringeriksbadet 

IKS ikke kan dekke kravet fra Skatteetaten om tilbakebetaling av mva-kompensasjon, og at 

Ringerike kommune må dekke 50 % av dette, som er vår eierandel. 



- 

 

Alternativt forslag: 

Ringerike kommune gir ikke Ringeriksbadet IKS driftsstøtte nå, men avventer ytterligere tiltak 

og forslag til løsning. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringeriksbadet IKS må som en konsekvens av at de ikke lenger får mva-kompensasjon, finne 

nye løsninger for driften. 

 

Rådmannen tror det er sannsynlig at IKS’et vil bruke 2019 for å finne fram til en ny løsning 

som er økonomisk forsvarlig. 

 

Tilskuddet vil sikre driften i Ringeriksbadet IKS i 2019.  

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 



Saksframlegg – Ringeriksbadet IKS 

Konklusjon 

Ringeriksbadet IKS ber om økonomisk støtte fra sine eierkommuner, Ringerike og Hole, tilsvarende kr 

1 mill fra hver kommune i 2019. 

Faktaopplysninger 

Ringeriksbadet IKS har siden oppstart 2010 drevet et bad som til og med 2017 har gått i balanse. I 
2018 tok Ringeriksbadet IKS over personalansvaret og de ansatte fikk i forbindelse med dette 
lønnsbetingelser i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk, deriblant kvelds- og helgetillegg. 
 
Dette har medført økte kostnader. For å kompensere for kostnadsøkningen, er det iverksatt flere 
driftseffektiviserende tiltak. 
 

- Reduserte åpningstidene når det erfaringsmessig er svært få besøkende 
- Ansettelse av egen driftstekniker som har et større ansvar for kostnadsoppfølging og som 

kan utføre oppgaver badet tidligere her måttet leie inn ekstern kompetanse for å utføre. 
- Kartlegging av muligheter for innsparing på strøm – jfr tiltak som er iverksatt på andre bad 
- Kartlegging av muligheter for innsparing på renhold. Ringeriksbadet IKS vil fremover overta 

en del oppgaver som det nå kjøpes inn ekstern renholdbistand til. 
 
I 2018 mottok Ringeriksbadet IKS krav fra Skatteetaten om kontroll av momskompensasjon og et 
tilbakebetalingskrav på i under kant av 12 mill  kroner. Kravet gikk tilbake til 2013. Ringeriksbadet IKS 
har mottatt momskompensasjon ut fra forutsetninger som ble avklart ved oppstart, og badet har 
aktivt vært i kontakt med skatteetaten underveis for å få avklart om disse forutsetninger fortsatt er 
gjeldene. 
Ringeriksbadet IKS har engasjert momsadvokat Odd Hylland som juridisk rådgiver i saken. Det er 
klaget på vedtaket i sin helhet. Klagen ble avslått av Skatteetaten.  
Ringeriksbadet IKS velger å gå videre med saken og sender inn ny klage på vedtaket i mai måned d.å. 
Ringeriksbadet IKS påklager nå at skatteetaten har avslått momskompensasjon på skole- og 
barnehagesvømming.  Etter badets syn er denne delen av driften kompensasjonsberettiget.   
 
 
Vurdering 
 
Ringeriksbadet IKS er nå inne i en prosess for å foreslå hvordan badet skal driftes fremover. Et av 
tiltakene i denne prosessen vil være å foreta en mulighetsstudie. Det er flere mulige løsninger ift 
framtidig drift.  

- Skal badet driftes som i dag, men med redusert momskompensasjon?  
- Skal eier kommunene overta driften av badet som et KS?  
- Bør badet bygges ut slik at det blir definert som badeanlegg og dermed sikres 

inngående/utgående momskompensasjon? 
- Hvilke konsekvenser får en endret driftsform for tippemidler og tilbakebetalingskrav? 
 

En mulighetsstudie er et omfattende arbeid der Ringeriksbadet IKS trenger kompetansebidrag fra 
sine eierkommuner for å få på plass et best mulig beslutningsgrunnlag. Arbeidet er planlagt å starte 
opp etter sommeren i tett dialog med kommunene, og er tenkt avsluttet våren 2020. 
 
For å sikre driften i 2019 med endrede driftsbetingelser knyttet til lønn og bortfall av 
momskompensasjon, trenger Ringeriksbadet IKS økonomisk støtte fra eierkommunene. Det er behov 



for at det økonomiske tilskuddet blir overført i løpet av sommeren 2019 for å sikre den videre driften 
ut året. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2573-2  Arkiv: C50  

 

Sak: 76/19 

 

Saksprotokoll - Oppgradering og sprinkling Riddergården  - prosjekt EF 105  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Oppgraderingsplanen for Riddergården tas til orientering. 

2. Tiltak som er planlagt i Fase1, gjennomføres i 2019. 

3. Ekstra kostnadene på inntil kr 1 550 000 innarbeides i investeringsbudsjettet i 2. tertial.   

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2573-1   Arkiv:   

 

 

Oppgradering og sprinkling Riddergården  
 

Forslag til vedtak: 

1. Oppgraderingsplanen for Riddergården tas til orientering. 

2. Tiltak som er planlagt i Fase1, gjennomføres i 2019. 

3. Ekstra kostnadene på inntil kr 1 550 000 innarbeides i investeringsbudsjettet i 2. tertial.   

 

Sammendrag 

Riddergårdens behov for oppgradering og brannsikringstiltak har vist seg å være mer 

omfattende enn først antatt. Arbeid med fredet bygningsmasse av Riddergårdens karakter 

innebefatter mange hensyn til hvordan arbeid utføres, hvor mange inngrep som må gjøres og 

usikkerhetsmomenter i forhold til mulige følgearbeider.  

Prosjekteringsarbeidet viser blant annet at det er behov for økt vannkapasitet til eiendommen, 

utbedring av underliggende tak og utbedring av omfattende råteskader, noe som gir økte 

kostnader. For å ferdigstille prosjektets Fase 1 i 2019, er det behov for økt budsjettramme på 

inntil 1 550 000 kroner. 

 

Bakgrunn 

I 2017 ble det avsatt 5 millioner kroner til oppgradering av Riddergården, i tillegg til 1,5 

millioner kroner til sprinkling. Fra våren 2017 til våren 2019 har det pågått en omfattende 

prosess for å få oversikt over omfanget av oppgraderingsbehov på Riddergården. I 2018 er det 

blant annet byttet tak på hovedhuset og to andre bygninger.  

I prosjektet er det fokus på å holde kostnadene nede, men arbeid med fredede bygninger er 

både tidkrevende og kostbart. Det lå ingen faglig vurdering av behov og tilstand på 

bygningsmassene til grunn for tildelingen på 5 millioner kroner i 2017, annet enn påpekt 

etterslep på vedlikeholdssiden. Det ble derfor først gjennomført en tilstandsregistrering. 

Prosjektet har konsentrert Fase 1, som nå skal gjennomføres, til såkalt «kritisk bygningsarbeid» 

Det gjelder deler av bygningsmassen det er mest kritisk å gjøre noe med raskt, og det gjelder 



- 

sprinkling for å hindre brann/spredning.  Prosjektet har også etterstrebet å finne eksterne 

finansieringer for deler av arbeidet gjennom stiftelser som Norsk kulturarv, 

Fortidsminneforeningen og sparebankstiftelsene. 

 

Prosjekteringsgrunnlag 

I prosjekteringsgrunnlaget som nå foreligger har det vært utstrakt involvering av 

vernemyndigheter som Riksantikvaren, vernekonsulent i Buskerud fylkeskommune og 

konsulenter ved Buskerud bygningsvernsenter, samt prosjektering- og byggetekniske 

konsulenter hos Norconsult. 

Oppgradering og sprinkling av denne type bygningsmasse innebærer en høy grad av usikkerhet. 

Det foreligger lite informasjon om tidligere utførte arbeider og tilstand på elementer som ikke 

har vært tilgjengelig for inspeksjon er ikke kjent. Det er vanskelig å anslå omfang av 

følgearbeid og eventuelle krav om spesialkompetanse.  

Behovet for oppgradering er kartlagt gjennom tilstandsregistreringer av all bygningsmasse, 

utarbeidelse av 3D –tegninger, gjennomgang av vann-  og kloakkanlegg, overvann- og 

brannvannkapasitet samt elektrisk anlegg og kostnadsberegnet deretter. 

Det er i Fase 1 av prosjekteringen lagt vekt på behov for brannsikringstiltak og sikring av 

bygningsmasse mot vanninntrenging, fuktskade og råte. Samtidig vektlegges at det skal være 

minimale inngrep på bygningsmasse og tun.  Det er krav fra vernemyndighetene om å beholde 

bygningsstruktur og tun autentisk.  

 

Prosjekteringsplan  

Prosjekteringsplanen for arbeidet i denne omgang omfatter: 

1. Sprinkling av all bygningsmasse.  

2. Nytt brannalarmanlegg (på grunn av punkt 1). 

3. Teknisk rom (sprinklersentral) og toalettanlegg laget som rom-i-rom løsning i 

låve/vedskjul.  

4. Nytt tak på vedskjul for å hindre ødeleggelser på nytt teknisk rom. 

5. Vanntilførsel for brannvann og sprinkelanlegg krever gravearbeider rundt all 

bygningsmasse. Nytt vann- og avløpsanlegg samt drenering ses i sammenheng, dette for 

å lede vekk overvann og hindre vanninntrenging i bygninger. 

6. Gravearbeidene gir tilgang til å utføre arbeid på grunnmur som har falt ut og bjelkelag 

som har råteskader under spisestue i våningshus. 

7. Jekking av stall/fjøs er anbefalt utført mens gravearbeider pågår på tunet. Omlegging av 

takstein og utbedring av undertak gjøres også, da takstein må fjernes under 

jekkearbeidene. 

 

Økonomi 

Disse tiltakene er, som konsekvens av anbefalte rekkefølgearbeider og usikkerhet rundt 

ytterligere omfang, budsjettert til å koste mer en eksisterende budsjettramme. 

Ved oppstart av prosjektet var omfang og behov for oppgradering av langt mindre karakter.  

Brannsikringstiltak har vist seg å ha en betydelig høyere kostnad enn budsjettert på grunn av 

behov for ny vanntilførsel til eiendommen, nytt brannalarmanlegg og nytt isolert servicebygg 



- 

for sprinklersentral. Servicebygg og toalettanlegg som rom-i-rom løsning i låve påfører 

prosjektet økte kostnader i forhold til å sette opp eksternt bygg på tunet.  

 

Tildeling oppgradering  kr 5 000 000 

Tildeling sprinkling  kr 1 500 000 

Budsjettramme totalt  kr 6 500 000 

Ny vanntilførsel, takarbeid, gjerder etc. (2017-18) kr 2 149 013  

Prosjektering, grunnundersøkelser, 

vindusrestaurering, el. oppgrad/el.skap etc. (2019) 

kr    436 421  

Gjenstående budsjettrammen pr. 30.05.2019  kr 3 914 566 

Prognose prosjektert fase 1(se vedlegg budsjett) kr 5 450 900  

Behov for utvidet budsjettramme 2019  kr 1 536 334 

 

Representanter fra Norconsult, Buskerud bygningsvernsenter, eiendomsforvaltningen og 

kulturenheten har gjennomgått prosjektet for å se på mulige løsninger for å redusere kostnader. 

Prosjektet er blitt redusert mht. drenering og gravearbeider samt et modifisert sprinkleranlegg.  

Det er vanskelig å redusere kostnader utover det ovennevnte, da arbeidet med oppgradering og 

sprinkling er avhengig av gjennomføring i gitt rekkefølge. Utelates deler av planlagt arbeid i 

Fase 1 vil det kreve utbedring og oppfølging i løpet av kort tid grunnet fare for ytterligere 

forringelse/skade på bygningsmasse. Det medfører nye inngrep på tun og i bygningsmasse, 

ekstra riggkostnader og stenging av området over en lengre periode/gjentatte perioder. 

Prosjektet varsler også ytterligere oppgraderingsbehov og spørsmål om økt fast driftsbudsjett 

til Riddergården som innspill til budsjett for 2020-2023. I Fase 2 er det behov for nytt tak til 

drengestue, som også har fått «tilstandsgrad 3» og det bør gjøres noe med så snart som mulig, 

og videre å gjennomføre punktene med «tilstandsgrad 2» i rapporten utført av Buskerud 

fylkeskommune (vedlegg).  

Det er også behov for utvendige og innvendige malearbeider som i Fase 2. Dette arbeidet er 

ikke kostnadsberegnet.  

Økt fast driftsbudsjett er og ønskelig for å få mer bruk av Riddergården. 

 

Fagkompetanse og eksterne tildelinger 

For å sikre kunnskap og innhente riktig fagkompetanse har prosjektet inngått samarbeid med 

Buskerud bygningsvernsenter. I samarbeidet inngår kunnskapsoverføring/kurs til lokale 

håndverkere og elever ved Hønefoss videregående skole. Dette har foreløpig resultert i 

vindusrestaureringskurs for profesjonelle, hobbysnekkere og lærlinger. Prosjektet fikk tilskudd 

fra Fortidsminneforeningen og Buskerud bygningsvernsenter.  

Arbeid med jekking av stall/fjøs skal også etter planen tas som kurs. Vi har fått dekket kostnad 

til fagkyndig kursholder av Fortidsminneforeningen og noe materialer av Buskerud 

bygningsvernsenter. Flere elementer iht. tilstandsregistreringen planlegges utført som kurs i 

årene som kommer.  

Gjennom Riksantikvaren sentralt fikk prosjektet sommeren 2017 opplyst om endringer i 

reglene hos Sparebankstiftelsen DNB, som åpnet for søknader for «allment tilgjengelige tiltak 

som også ivaretar lokal historie og kulturarv» også fra kommunal eide eiendommer. Denne 



- 

muligheten til å søke eksterne midler for kommunalt eid eiendom, tilhører sjeldenheten og 

prosjektet benyttet således muligheten til å søke midler til tiltak for økt bruk iht. 

forstudierapport.  

I mai 2019 fikk prosjektet tildelt 1 000 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Midlene er 

øremerket historisk skilting, nytt kjøkken og opparbeidelse av hage stier, hageleker og 

sittesoner. Tildelingen til prosjektet var den største tildelingen i Ringerike og er en bekreftelse 

på at arbeidet og bruken som planlegges er riktig og viktig. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

1. Prosjekteringsplanen for Riddergården tas til orientering 

2. Budsjettrammen for de tiltak som er planlagt, utsettes og innarbeides i 

investeringsbudsjettet for 2020. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Planlagte arbeider har en veloverveid og naturlig rekkefølge, som ved ferdigstillelse godt på vei 

vil ruste Riddergården for bruk i mange år fremover. Utelates deler av planlagt arbeid i fase 1, 

vil det kreve utbedring og oppfølging i løpet av kort tid grunnet fare for ytterligere 

forringelse/skade på bygningsmasse. Det medfører nye inngrep på tun og i bygningsmasse, 

ekstra riggkostnader og stenging av området over en lengre periode/gjentatte perioder.  

Nødvendige oppgraderinger, og naturlige følgearbeider av dette, medfører at det påløper 

prosjektet større kostnader på et tidligere tidspunkt enn først planlagt.  Det anbefales likevel å 

gjennomføre prosjektet i henholdt til nåværende prosjekteringsplan. Oppstykking av arbeid 

innebærer større kostander til rigg og anlegg, byggeledelse og flere inngrep på tun, samt 

mindre tilgjengelighet i lengre perioder. Totalkostnadene i prosjektet holdes således nede ved å 

gjennomføre parallelle arbeider i henholdt til plan. 

Med hensyn til naboer, beliggenhet i bynære strøk, tilgang på fagkompetanse, tildeling av 

ekstra midler fra Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen DNB samt snarlig ønsket 

gjenopptagelse av normal bruk av Riddergården, vil en kortere anleggsperiode med 

ferdigstillelse av fase 1 i 2019 ses på som svært positivt.  

Rådmannen anbefaler at budsjettrammen for prosjekt Riddergården, fase 1, utvides med inntil 

kr 1 550 000 i 2019 og at dette innarbeides i budsjettet ved 2. tertialrapport. 

 

Vedlegg 

Prosjekthistorikk 2016-2019 

Estimert kostnadsvurdering  

Tilstandsregistrering 2017 

 

 

 Ringerike kommune, 05.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



- 

 

saksbehandler: Kristine Sørsdal Fodnæss 

leder: Magnar Ågotnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riddergården

Prosjekthistorikk 2016 - 2019



2016
• Lokalt engasjement grunnet manglende vedlikehold
• Mulighetsstudie
• Dialog og befaring med vernekonsulent fra Buskerud fylkeskommune



• Arbeid iht. handlingsprogram 2017 - 20 «arbeide videre med en forvaltningsmodell for
Riddergården» og «i perioden finne en løsning for fremtidig drift» samt kulturplanen
vedtatt 02/06 - 17 - mål:  «Ringerike skal være en aktiv kulturarvformidler og forvalter» og
setter ytterligere fokus på Riddergården

• Deltagelse i Innovasjonsløft - programmet
• Brannvann lagt til eiendomsgrense
• 5 millioner kroner i omdisponerte budsjettmidler til oppgradering + 1,5 millioner kroner i

allerede avsatte midler til sprinkling
• F orstudie legges frem i kommunestyret 29 . august (sak17/2468 - 1) som svar på bestilling av

en drifts - , forvaltnings - og investeringsløsning for Riddergården
• V edtak i kommunestyret sak 143/17:

1. Kommunestyret tar status for oppgradering av Riddergården til orientering
2 . kommunestyret velger en politisk referansegruppe

• Tilstandsregistrering av all bygningsmasse utføres av Buskerud fylkeskommune. Rapport
ferdig desember 2017 og oversendes eiendomsforvaltning

2017



201 8

• Kostnadsestimat iht. tilstandsrapport utført i mars
• Fremmer følgende prioriteringsforslag ( i tillegg til sprinkelanlegg ):

1 . utbedre mangler iht. tilstandsregistrering
2 . ny type varme og el.anlegg
3 . sanitæranlegg
4 . isolere/varme rom til helårsaktivitet
5 . kjøkken
6 . tilrettelegge for kafe i Nystuen for referansegruppe

• Enighet om å utbedre mangler iht. tilstandsregistrering samt å kostnadsberegne øvrige tiltak
• Besøk fra Riksantikvaren sentralt: «en av de mest komplette 1700 - talls løkkegårdene i

Norge», «bruk er det beste vern»
• Tak på våningshus, stabbur og låve renoveres
• Nytt gjerde
• Norconsult engasjeres som byggeteknisk rådgiver i juni
• Studietur med referansegruppe til Vøienvolden gård, Geitmyra gård og Årvoll gård
• I september utvides Norconsult avtale til prosjektering av alle fremtidige arbeider
• Samarbeid med Buskerud bygningsvernsenter opprettes



2019

• Prosjektering står på vent
• 3D - tegninger ferdig i mars
• Fuktskadeproblematikk og veggdyr
• Ny innmat i sikringsskap
• Vindusrestaureringskurs i samarbeid med Buskerud bygningsvernsenter
• Prosjektering av brannkonsept, servicebygg inkl. sanitæranlegg,

gravearbeider, jekking , resterende takarbeider og utskifting av bjelker
under spisestue er klart i april

• Økt omfang grunnet ønske om parallell arbeid og færre inngrep
• Kostnadsestimat klart i mai
• Planlagt oppstart iht. prosjektering 1 . august 2019



Avslutning og takk!Utarbeidet av Kristine S. Fodnæss
for Kulturenheten



5186425 Riddergården Rehabilitering og brannsikring
Prognose for gjennomføring av arbeider ved Riddergården Tillegg etter denne prognosen Sum

Prosjektering Utførelse
DAK bistand

3D skanning av riddergården m/bearbeidelse av modell 58 000 kr
Overordnet prosjektering

Avklaringer med Fylkeskonservator og RA 55 000 kr
Ansvarlig søker: SØK funksjon

Utarbeide tegninger til nabovarsel 22 000 kr
Utarbeide rammesøknad med vedlegg 11 000 kr
Oppfølging av byggesak 11 000 kr
Søknader om igansettingstillatelse, fagvis 11 000 kr

Brannkonsept/Rømningsplaner: Brannteknisk prosjektering
Brannteknisk analyse 21 000 kr
Utarbeidelse av brannkonsept 21 000 kr
Produksjon av rømningsplaner 15 000 kr

Servicebygg/Teknisk rom i låve/vedskjul sprinkleranlegg: Bygget ekniske arbeider
Servicebygg:

Tekniske installasjoner i grunnen: vann og avløp, elektro 12 000 kr 12 000 kr
Fundamentering: etablering av såle/gulv 12 000 kr
Tømrerarbeider 12 000 kr 150 000 kr
Murearbeider 12 000 kr 60 000 kr
Malearbeider 12 000 kr 60 000 kr
VVS installasjon 12 000 kr 50 000 kr
Elektroinstallasjon 12 000 kr 30 000 kr

Teknisk rom/sprinkleranlegg:
Tekniske installasjoner i grunnen: vann og avløp, elektro 12 000 kr 12 000 kr
Fundamentering: etablering av såle/gulv 12 000 kr
Tømrerarbeider 12 000 kr 150 000 kr
Murearbeider 12 000 kr 40 000 kr
Malearbeider 12 000 kr 80 000 kr
VVS installasjon 12 000 kr 100 000 kr
Elektroinstallasjon 12 000 kr 50 000 kr

Sprinkleranlegg: VVS tekniske arbeider
Hovedhuset Mur og bjelkelag i stua 400 000

Prosjektering av sprinklerløsning, kravspesifikasjon 1 500 kr 73 000 kr
Beskrivelse av teknisk anlegg 1 500 kr
Anskaffelsesbistand 2 000 kr
Montering og etablering av sprinkleranlegg 370 000 kr

Nystuen
Prosjektering av sprinklerløsning, kravspesifikasjon 1 500 kr 15 000 kr
Beskrivelse av teknisk anlegg 1 500 kr
Anskaffelsesbistand 2 000 kr
Montering og etablering av sprinkleranlegg 70 000 kr

Drengestua
Prosjektering av sprinklerløsning, kravspesifikasjon 1 500 kr 22 000 kr
Beskrivelse av teknisk anlegg 1 500 kr
Anskaffelsesbistand 2 000 kr
Montering og etablering av sprinkleranlegg 110 000 kr

Stabbur
Prosjektering av sprinklerløsning, kravspesifikasjon 1 500 kr 12 000 kr
Beskrivelse av teknisk anlegg 1 500 kr
Anskaffelsesbistand 2 000 kr
Montering og etablering av sprinkleranlegg 80 000 kr

Låve/Vedskjul Rehab utv. tak 156 000
Prosjektering av sprinklerløsning, kravspesifikasjon 1 500 kr 30 000 kr
Beskrivelse av teknisk anlegg 1 500 kr
Anskaffelsesbistand 2 000 kr
Montering og etablering av sprinkleranlegg 300 000 kr

Stall/Fjøs Rehab. Tak stall/fjøs 250 000
Prosjektering av sprinklerløsning, kravspesifikasjon 1 500 kr 62 000 kr
Beskrivelse av teknisk anlegg 1 500 kr
Anskaffelsesbistand 2 000 kr Utførende Prosjektering
Montering og etablering av sprinkleranlegg 160 000 kr 1 090 000 kr 214 000 kr

Brannvarslingsanlegg: Elektrotekniske arbeider
Hovedhuset

Prosjektering av sprinklerløsning, kravspesifikasjon kr 24000
Beskrivelse av teknisk anlegg kr 4000
Anskaffelsesbistand kr 2 000
Montering og etablering av deteksjons og varslingsanlegg kr 120 000

Nystuen
Prosjektering av sprinklerløsning, kravspesifikasjon kr 6000
Beskrivelse av teknisk anlegg kr 3000
Anskaffelsesbistand kr 2 000
Montering og etablering av deteksjons og varslingsanlegg kr 80 000

Drengestua
Prosjektering av sprinklerløsning, kravspesifikasjon kr 6000
Beskrivelse av teknisk anlegg kr 3000
Anskaffelsesbistand kr 2 000
Montering og etablering av deteksjons og varslingsanlegg kr 80 000

Stabbur
Prosjektering av sprinklerløsning, kravspesifikasjon kr 4000
Beskrivelse av teknisk anlegg kr 2000
Anskaffelsesbistand kr 2 000
Montering og etablering av deteksjons og varslingsanlegg kr 80 000

Låve/Vedskjul
Prosjektering av sprinklerløsning, kravspesifikasjon kr 6000
Beskrivelse av teknisk anlegg kr 2000
Anskaffelsesbistand kr 2 000
Montering og etablering av deteksjons og varslingsanlegg kr 80 000

Stall/Fjøs
Prosjektering av sprinklerløsning, kravspesifikasjon kr 4000
Beskrivelse av teknisk anlegg kr 2000
Anskaffelsesbistand kr 2 000
Montering og etablering av deteksjons og varslingsanlegg kr 80 000

Grøftearbeider: V/A anlegg/tekniske arbeider
Etablering av grøftesnitt Det har påløpt en del timer på VA, som omhandler flere fag (koo rdinering mellom RIV, RIB og RIVA).

Produksjon av tegninger 25 000 kr
Teknisk beskrivelse 15 000 kr
Avklaringer med entreprenør og BH 10 000 kr
Utførelse av arbeider: Bør det legges til en post for etablering av stake spylekummer og tilkobling til kommunalt nett for V, SP og OV?

Stake /spylekummer 6 stk. 48 000 kr Det bør kanskje legges til en post for evt . sandfang/sluk som etableres ved behov.
VA grøft ca. 70 meter (2500 kr/lm) inkl. graving, gjenfylling o g ledningsmaterial) 175 000 kr
VA grøft opsjon ca. 17 meter (1500 kr/lm?) 25 500 kr Jeg finner ikke pris for stikkledningsgrøft .
Evt. sandfang (eksempelvis 2 stk) 8 500 kr
Evt. hjelpesluk (eksempelvis 2 stk) 6 000 kr
Evt. isolering av eksisterende VL (20 m?), kun isolasjonsmateri ale 3 000 kr
Sluttdokumentasjon?
Drensgrøft ca. 140 m ? 210 000 kr Skal drensgrøft med her? Pris kjenner jeg ikke til.
Transport av masser til/fra 30 000 kr

Grøftearbeider: Grøftearbeider ifm reetablering av grunnmur Hov edhuset
Etablering av grøftesnitt

Avklaringer med entreprenør og BH 10 000 kr
Utførelse av arbeider:

Graving av grøft inkl evt avstiving 30 000 kr
Gjenfylling av grøft 30 000 kr
Transport av masser til/fra 10 000 kr



SH A plan
Utarbeidelse av SHA plan m/vedlegg 35 000 kr
KP rolle 30 000 kr
KU rolle 30 000 kr

Byggeledelse
Gjennomføring av byggemøte (hver 14. dag) antatt 10 møter total t 90 000 kr
Oppfølging av entreprenører 15 000 kr
Avklaring med BH 10 000 kr
Avviksbehandling 10 000 kr
Behandling av endringsmeldinger 10 000 kr

Sum estimerte kostnader 713 000 kr 2 674 000 kr 806 000

Sum prosjketering + utførelse 3 387 000 kr 806 000 4 193 000 kr
+ Usikkerhet 30 % 1 016 100 kr 1 257 900
Sum inkl usikkerhet 4 403 100 kr Alle beløp eks. mva. 5 450 900 kr

Opsjoner: 100 00 0 kr Nitrogengenerator



Gnr, bnr og fnr : Gnr:317 bnr:146 fnr:0

Bruksnavn : HØNENGATEN 1

Bygningstype : Museum kunstgalleri (641)

Bygningsnummer : 159180816

Adresse : Hønengata 1

AskeladdenID : 86516-1

SefrakID : 0605-0024-071

Kommune / Fylke : 0605 Ringerike / Buskerud

Datering : 1700 tallet, fjerde kvartal

Byggeår :

Opprinnelig funksjon : Bolig, bosetning

Type : Enkeltminne

Art : Hovedbygning

Bebygd areal : 224 m2

Lengde, bredde : L: 2235 cm, B: 1585 cm

Etasjer : Hus i 1 1/2 etasje

Siste funksjon : Bolig, bosetning (Uviss tid)

Tilstandsrapport for RIDDERGÅRDEN /

Beskrivelse : Hovedbygningen ble reist av Fredrik Ridder mot slutten av 1700-tallet, mens østfløyen ble tilbygd av sønnen Hans Andreas omkring
1840. Bygningen ble satt i stand på 1960-tallet, og benyttes nå som selskapslokale.Halvannenetasjes tømmerbygning i vinkel som
måler ca x 16 m, reist på en pusset/fuget natursteinsmur, delvis forblendet med skifer. Kjeller i ganghøyde under søndre del,
supplert med LECA under inngangen til spisestuen som følge av innrasing. Den originale delen av bygningen er kledt med
tømmermannspanel med høvlet kantprofil mot sør, vest og i røstet mot nord, mens resten er rappet. Også sidefløyen er rappet.
Rundt hovedinngangene på begge sider av hallen er det imidlertid vekselpanel, flankert av laftekasser/pilastrer. De øvrige
laftekassene har ingen dekor. Sidefløyen mangler laftekasser. Hoveddøra mot tunet er tofløyet med to fyllinger med vertikale
kannelyrer, og med buet overstykke. Hagedøra er også en tofløyet dør, men denne har to barokke fyllinger og overlysvindu med sju
ruter. Rokokkovinduer med 2 x 4 ruter i hver ramme, hvorav de fleste har stabelhengsler. Noen vinduer og ruter er skiftet ut.
Brunmalte gerikter. To mindre rutervinduer i gavlen mot øst. Taket er valmet i vinkelen, men har saltak i gavlen mot nord og
halvvalmet tak mot øst. Den eldste delen er reist på sperrer, mens sidefløyen har åstak med tømmer til røstet. Taket er tekket med
rød teglstein, over sutak av vertikale over- og underliggere. Tre pussede piper med overbygning. Arkene på sidefløyen har vindu 2
x 6 ruter, med et lite ovalt vindu over, og er kledt med liggende slettpanel.

Matrikkelinformasjon

Grunneier: Eiers adresse:

RINGERIKE KOMMUNE Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Juridisk informasjon (høyeste vern)

Vernetype : Vedtaksfredet

Vernedato : 01.02.1923

Vernelov : Bygningsfredningsloven av 1920

Lovparagraf :

Rapport kjørt: 08.12.2017



Utført Tilstandsgrad Navn Kontaktperson Kontakt tlf

07.12.2017 TG 3 - Betydelig tiltaksbehov Glenn Terje Løken Kristine S. Fodnæss

Tilstandsbeskrivelse : Tilstand på fundamenter og grunnmur er svært dårlig i det ørvestre hjørnet.
Vann inntrengning er økt siden forrige tilstandsregistrering (2008) og de konstruktive skadene er omfattende
både på murverk og trekonstruksjoner.
Tak og fasade har behov for utbedringer utover normalt vedlikehold. Vinduer og dører har behov for
restaurering.

Andre forhold : Anbefalte tiltak er skissert under de enkelte strukturer

Overordnet tilstand

Rapport kjørt: 08.12.2017



Tilstand bygningsdeler

Dato Tilstand/
Konsekvens

Tilstandsbeskrivelse Årsak og konsekvens Anbefalte tiltakt

Fundament og kjeller / Fundamenter (inkl. grunnmur) / Grunnmur, naturstein med bindemiddel, fuget

ID:1/Nordre fløy: ikke synlig / kjent fundamentering. forblendet med naturstein. Kjeller under sørvestre hjørnerom.

07.12.2017 TG:3 / Kons:3 Nordre fløy fremstår i god stand. Tilgang
til visuell observasjon av fundamenter i
kjellerrom under sørvestre hjørne rom.
Murverk har store skader, med
utglidinger, oppløste fuger og puss. Hull i
muren mot Vest. Muren står fortsatt med
provisorisk avstempling i to høyder,
bestående av grov plank og stag.
Deler av muren er erstattet / reparert
med moderne byggematerialer ( Leca,
teglstein, ekspanderende byggeskum
mm.)
Det ble observert stor vann inntrengning
og høy luft fuktighet i kjeller.

Drenering er mangelfull, terrenget ligger
høyt på bygningen, og har delvis fall inn
mot bygget.
Tak vann ledes uheldig ned på terreng
ved mur, og ledes inn i kjeller.
Vannet fyller murverk, løser opp fuger og
puss, som igjen gir frostsprengning i
muren.

-Ikke klarlagt i ny rapport

ID:2/Østre fløy, utenom kjellerrom sørvestre hjørne. Muren fremstår i god stand. Muren er bare tilgjengelig for observasjon utvendig, med unntak av
inspeksjon gjennom luke i kjøkkengolv ( kryprom-høyde 40 cm) Kryprom fremsto som tørt.

07.12.2017 TG:2 / Kons:2 Gjeldende for fundament østfløy, minus
sørvestre hjørne beskrevet i post1.
Muren fremstår i god stand, men bør
observeres i forhold til event setninger.

Terrenget liger høyt på muren, med lite til
minimalt fall ut fra bygget.
Vann kan ledes inn i mur, med
frostsprengning som følge.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Fundament og kjeller / Drenering / Naturlig drenering

ID:3/

07.12.2017 TG:3 / Kons:3 Grunnforhold ikke kjent.
Stor vann inntrengning langs vestvegg,
søndre del. Terreng står høyt på mur,
med fall mot muren flere steder. Tak
vann ledes uheldig ned på terreng ved
mur, dreneres inn i denne.

Drenering er mangelfull, terreng mangler
fall ut fra bygg. Tak vann ledes ned på
terreng. Oppsamling av vann gir stort
press på muren, og vann inn i kjeller.

Fuger og puss forvitrer, økt frost spreng,
høy relativ luftfuktighet i kjeller, som igjen
skader ovenforliggende tre
konstruksjoner.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 08.12.2017



Fundament og kjeller / Gulv på grunn / Jordgulv

ID:10/Jordgulv i kjeller sørvestre del.

07.12.2017 TG:3 / Kons:3 Golvet står med vann, tydelige spor etter
"bekkefar"
Merker etter vann på store deler av
golvet.
Det er målt svært høy relativ luftfuktighet
i kjeller, 84%

Se drenering.
Det høye fukt innholdet i rommet svekker
bindemiddel og puss på muren (leirpuss)
Fuktnivået skader tre konstruksjonene i
bærende deler og bjelkelag.
Råte konstatert på treverk liggende på
innvendig murvange, samt opplagret på
utvendig mur.
Medfører svikt i konstruksjonen, fare for
nedsynkning og brudd.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Yttervegger - primærkonstruksjoner / Lafteverk

ID:4/Hovedbygg (nord/sør): Laftet tømmerkasse med 4 tverrgående laftete skillevegger. Tilbygg (øst): Laftet med 4-delt romplan.

07.12.2017 TG:2 / Kons:2 Sør: Råte i syllstokk under vestre vindu.
Vest: Råte i syllstokk under søndre dør.
Betydelige setninger på søndre del av
hovedfløy og på østfløy.
Høyt fuktinnhold i tømmer liggende på
indre murvange i kjeller, begynnende
råteskader.

Se drenering- jordgolv.
Fukt trenger inn mellom panel og

laftevegg fordi det er åpninger mellom
vinduskarmer og vannbrett. Dørterskler
mangler fall og leder vann inn i
konstruksjonen. Setninger på grunn av
dårlig fundamentering skaper
oppsprekking og spenninger i utvendige
og innvendige overflater

-Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Yttervegger - utvendig kledning og overflate / Vertikalt over- og underliggerpanel

ID: 7 /Hovedbygg: Vertikal over- og underliggerpanel med høvlet kantprofil,samt felter med avsmalende faspanel. Hentet fra tilstandsregistrering 2008 : "
Østfløy: Rappet leirklining med nauthår. Alle flater er malt"
På befaring avdekkes oppbygging av puss ved avskallede områder: -tjærepapp, hønsenetting, armeringsnett, kalk / sement puss.

07.12.2017 TG:2 / Kons:2 Værslitt kledning med krakkelering i
maling.
Utgliding i sammenføyning panel på øst
vegg, ved Dør3.
Mindre råteskader i Nord gavl, østre
hjørne mot vannbrett.
råteskader på enkelte vannbrett.
Pussede flater har gjennomgående
mindre "hårriss", noen større sprekker,
og deler med avskallet puss.
På sydveggen er større riss fylt igjen med
fugemasse.

Bevegelser i konstruksjonen, svikt i
fundamentering gir spenninger i
pusslaget.
pusslag virker ha innhold av sement, noe
som gir et stivt lag, lite egnet til å fange
opp bevegelse.
skalling i puss på sørøstre hjørne skyldes
tidligere skade på nedløps rør.

Større riss og avskallinger leder vann inn
i konstruksjonen, med fare for råte og økt
forvitring.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 08.12.2017



Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Innervegger - bærende / Trekonstruksjon

ID:17/Bærende innervegger

07.12.2017 TG:3 / Kons:3 Bærende tømmervegg i sørvestre
hjørnerom, vest av pipe1.
Synlig fuktutslag i 1. etasje, målt fukt til
100%
Det var mistanke om lekkasje i
forbindelse med pipe/tak, men det ble
ikke funnet fukt eller merker etter fukt på
loft eller pipe.
Veggen er opplagret på innvendig
murvange i kjeller, tømmer synlig i kjeller
har høyt fuktinnhold, og
fuktmerker/begynnende råte.

Vann trekkes opp i konstruksjon fra
kjeller.

Råte og skader på bærende elementer i
konstruksjonen.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Vinduer / Trevindu med vertikale og horisontale sprosser

ID:5/Rokokko. 18 torams vinduer med 8-delte rammers og 2 torams vinduer med 6-delte rammer.

07.12.2017 TG:2 / Kons:2 Vinduer generelt dårlig justert/tilpasset
karm, har løse stabelhengsler og
utpressende trenagler. Flere vannbrett og
gerikter er løse og er dårlig tilpasset og
festet til karm.
Enkelte vinduer står skjevt i vegg på
grunn av setninger. Dette medfører
åpning mellom vindu / vannbrett som
leder vann inn i konstruksjonen.

Setningsskader i vegg og fundament,
samt manglende vedlikehold.

Funksjon og tetthet reduseres ved
manglende vedlikehold, samt gir
følgeskader på tilliggende konstruksjon.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Ytterdører / Tredører, fyllingsdør

ID:6/Vest: Tofløyet fyllingsdør med kannelerte doble fyllinger og enfløyet dør med tre fyllinger. Øst: Tofløyet fyllingsdør med doble fyllinger og glassfelt over.

07.12.2017 TG:2 / Kons:2 Vest:
Dør1, råte i terskel
Dør2, døren i god stand
Øst:
Dør3, bakfall på terskel, terskel virker
løs.

Manglende vedlikehold. -Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 08.12.2017



Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Dekker - primærkonstruksjon / Trebjelkelag, stubbloftsfyll av leire, sagflis,...

ID:9/Kryprom under det meste av huset. Deler av bjelkelaget er her underisolert med mineralull. Kjeller under sørvestre hjørneværelse.

07.12.2017 TG:3 / Kons:2 Undersøkt område er bjelkelag under
sørvestre rom, kjeller.
Begrenset tilgang til kryprom via luke i
kjøkken golv.
Bjelkelag over kjeller har underliggende
dragere i tre, med råteskader / råtnet av.
Står med midlertidig understøttelse av
2"x4" til bakken.
Bjelkelaget har også råteskader / høyt
fuktinnhold.
Inspisert kryprom:Nyere bjelkelag.
stubbloftsplater og isolasjon er ikke utført
fagmessig, og har delvis falt ut / ned. Det
er benyttet mineralull og isopor plater i
bjelkelaget.
Det er benyttet mineralull og

Høyt fukt innhold i kjeller over lang tid,
samt vanninntrengning i mur på områder
der bærende trekonstruksjoner er lagret
opp. (se også: drenering-jordgolv)

Råte trekker lengre inn og opp i
konstruksjonen, fare for brudd og
setninger.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Tak / Takkonstruksjoner / Takstoler i tre

ID: 11 /Østfløy har ås tak med stående taktro.
Nordføy har sperretak med stående taktro på spikerslag av dels "bakhon"

07.12.2017 TG:1 / Kons:3 Østfløy,
åser og taktro i god stand. Deler av
takflaten har åser på sperrer.
Nordfløy,
sperrekonstruksjon fremstår i god stand,
enkelte utskiftinger er utført i taktro.

Taktro og konstruksjon er tilgjengelig for
ettersyn og observasjon.
Jevnlig inspeksjon vil raskt fange opp
lekkasjer før det oppstår råteskader.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Tak / Takoppbygg / Vanlig saltaksark

ID:13/Utført i bindingsverk.

07.12.2017 TG:1 / Kons:1 Konstruksjon utført i bindingsverk.
Ikke observert skader.

jevnlig ettersyn og nødvendig
vedlikehold.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 08.12.2017



Tak / Taktekking / Krum tegl takstein, uglassert

ID: 14 /Sutak av vertikale bord, over- og underliggere.
Tjærepapp med sløyfer og lekter, eldre uglassert teglstein.

07.12.2017 TG:2 / Kons:2 Møne mot Nord,
manglendedekning mellom øverste stein
rad og mønepanner. Provisorisk dekket
med forhudningspapp.
Gradrenne N/Ø,
takstein rekker ikke inn i gradrenne.
Mangler enkelte takstein, mønepanne
ved pipe, takstein ved takfot sørvestre
hjørne.

Mønepanner ligger skjevt på mønet /
muligens feil i inndeling lekteavstand på
vestlig takfasade.
Takstein er kappet for kort / skjevt i
forhold til gradrenne.

Vil gi lekkasje i mønet (observert fukt
etter regnvær)
spalte mellom gradrenne /takstein kan gi
lekkasje over tid.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Tak / Takrenner og nedløp / Takrenner/nedløp i sink

ID: 15 /Enkelte nedløp skiftet ut til lakkert stål.
pipebeslag på tre piper
beslag rundt Arker.

07.12.2017 TG:2 / Kons:2 Renner og nedløp frmstår hele og i god
stand. montert noen nyere nedløp i
lakkert stål.
pipebeslag,
pipe1: kun beslag på nedre del av
pipestokk.
pipe2: beslag ført høyere på pipestokk
pipe3: som pipe1
Det mangler beslag på begge sider av
ark, overgang kledning / takstein.

Beslags løsning på pipe2 er en bedre
løsning enn pipe 1+3
Manglende beslag på begge arker.

Lave beslag rundt pipegjennomføring
øker faren for vann inntregning.
manglende beslag på arker medfører økt
fare for råteskader på kledning og
konstruksjon, samt økt lekkasjefare inn i
bygget.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Ikke ellers nevnt / Piper / Teglpiper, pussede

ID:16/Tre store piper av teglstein, pusset og kalket.

07.12.2017 TG:1 / Kons:1 Tegn til setningsskader på pipe på loft.
Tilstand i forhold til bruk må vurderes av
Feier / Brannvesen.

Sprekk i puss som følge av setninger.
Setningsskader fremstår av eldre dato.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 08.12.2017



Bilde1 . Hovedbygning

Bilde2. Fasade Vest, inngangsparti. Piler angir skadet område på
fundamentering(se eget vedlegg for kjeller) samt manglende tekking på

mønet.



Bilde3. detalj utetthet møne. Mønepanner ligger skjevt mot øst, provisorisk
utbedret med forhudningspapp.

Bilde4. N/V



Bilde5. Nord. mindre råteskader i kledning mot vannbrett.

Bilde6 Detalj råteskade.



Bilde7. N/Ø

Bilde8. Fasade Øst. Mindre utglidinger i panel, venstre for dør.



Bilde9. detalj utgliding kledning.

Bilde10. Nordøst fasader. Mye vegetasjon mot bygning. Fukt bak busk i
hjørnet, samt utilstrekkelig tetting i gradrenne.



Bilde1 0.1 detalj fuktutslag bak vegetasjon.

Bilde1 1. Ark. Mangler beslag mot panel. mindre råteskader i kledning og
vinduer. Ikke besiktiget overside.



Bilde1 2. Øst. Enkelte minimale riss i puss.

Bilde1 3. S/Ø Skader i puss på hjørnet.



Bilde14. Syd. vertikale riss synlige pr ca 20 cm. Antatt årsak armeringsnett
under pusslag.

Bilde14.1 detalj riss pr. 20 cm.



Bilde15. detalj råteskade vannbrett.

Bilde16. S/V Kledning virker være i god stand, noe krakkelering i maling.



Bilde 17. Trapp1 Løse heller, synker i forkant.

Bilde18. Trapp2 Synker i fremkant, løst trinn, puss/bindemiddel løst og falt av i
opptrinn.



Bilde19. Trapp3 Stor svank i helle på repos. Samler vann ved nedbør.



Gnr, bnr og fnr : Gnr:317 bnr:146 fnr:0

Bruksnavn : HØNENGATEN 1

Bygningstype : Museum kunstgalleri (641)

Bygningsnummer : 159180824

Adresse : Hønengata 1

AskeladdenID : 86516-3

SefrakID : 0605-0025-070

Kommune / Fylke : 0605 Ringerike / Buskerud

Datering : 1700 tallet, fjerde kvartal

Byggeår :

Opprinnelig funksjon : Bolig, bosetning

Type : Enkeltminne

Art : Bolig

Bebygd areal : m2

Lengde, bredde : L: 580 cm, B: 680 cm

Etasjer : Hus i 1 etasje

Siste funksjon : Bolig, bosetning (Uviss tid)

Tilstandsrapport for RIDDERGÅRDEN / Sidebygning (Nystuen)

Beskrivelse : Nystuen skal være reist som gjestehus av Fredrik Ridder i 1799, og kan ha vært begynnelsen på en ufullført fløybygning. Stor
ombygging av interiøret omkring 1960.Enetasjes panelt tømmerbygning som måler ca 7 x 6 m, reist på natursteinsmur og kledt med
hvitmalt tømmermannspanel med kantskjært overligger mot gårdsplassen i nord, rappet og malt rosa på de øvrige sidene. Også
grunnmuren er rappet, men denne er malt grå. Større novsteiner stikker ut av rappen i hjørnene. Brune laftekasser i hjørnene. Ny
inngangsdør med buet takutstikk, med et nytt toramsvindu med to ruter t.v. To nyere empirevinduer mot sør, og ett mot vest. Enkle
gerikter. Valmtak, tekket med rød teglstein, med en nyere upusset teglsteinspipe.

Matrikkelinformasjon

Grunneier: Eiers adresse:

RINGERIKE KOMMUNE Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Juridisk informasjon (høyeste vern)

Vernetype : Vedtaksfredet

Vernedato : 06.06.1923

Vernelov : Bygningsfredningsloven av 1920

Lovparagraf :

Rapport kjørt: 08.12.2017



Utført Tilstandsgrad Navn Kontaktperson Kontakt tlf

08.12.2017 TG 2 - Moderat tiltaksbehov Glenn Terje Løken Kristine S. Fodnæss

Tilstandsbeskrivelse : Bygningen er rehabilitert innvendig, med nyere / moderne bygge materialer. Det er ikke tilgang til kryprom eller
loft.
Det er tegn til setningsskader i det sørvestre hjørnet.
Baldakin over inngang har råteskader.
Det er mye vegetasjon tett på bygningen, samt voksende innover tak. takrenner er fylt med vegetasjon. Trapp
synker i forkant.

Andre forhold : Observere sørvestre hjørne, holde vegetasjon nede
Rense takrenner, utbedre råteskadd virke i baldakin, ny tekking på baldakin.
Tilbakeføre trapp i riktig posisjon.

Overordnet tilstand

Rapport kjørt: 08.12.2017



Tilstand bygningsdeler

Dato Tilstand/
Konsekvens

Tilstandsbeskrivelse Årsak og konsekvens Anbefalte tiltakt

Fundament og kjeller / Fundamenter (inkl. grunnmur) / Grunnmur, naturstein med bindemiddel, pusset, kalket e.l.

ID: 2 /Vest fasade virker ha to "hold steiner" i grunnmur.
hele er pusset med det som ser ut til å være en kalk/sement puss.

08.12.2017 TG:2 / Kons:2 Grunnmur virker være i god stand, med
noe avskallinger i puss, med unntak av
sørvestre hjørne. Her er det tegn til
setningsskade / utgliding.

setninger i grunn kan ha ført til utgliding i
"hold stein"

ytterligere setninger/utglidinger kan
forårsake skader oppover i
konstruksjonen.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Fundament og kjeller / Drenering / Naturlig drenering

ID: 1 /Ukjente masser i grunn.
Minimalt fall fra vegg, stedvis mye og høy vegetasjon inn mot bygg.

08.12.2017 TG:1 / Kons:1 Masser i grunn er ukjent, generellt for
bygget er:
- minimalt til intet fall ut fra bygning
- mye vegetasjon tett på bygget.
- lede takvann sørvestre hjørne lengre ut
fra bygg.

Lite fall på terreng kan øke
vannoppsamling inn mot grunnmur.
Takvann som ledes ned rett ved mur.

Økt fuktightsnivå i grunnmur kan gi
frostsprengning og setningsskader.

-Ikke klarlagt i ny rapport

/ Konstruksjoner tilknyttet bygg og kirker / Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører

ID:3/laft med utvendig pusset overflate. Hjørnekasser rundt nover.

08.12.2017 TG:1 / Kons:1 Nordfasade bestående av malt trepanel
med profil, falset over-underligger.
øvrige fasader med malt pusset overflate.

fasade sør og vest med enkelte
horisontale og vertikale riss. Flere riss fylt
med fugemasse.
Avskalling i pusslag vestvegg viser en
oppbygging av pusslag: tjærepapp-
hønsenetting-puss ( kalk/sement)

Setninger i bygget, samt pussmateriale
av for "sterk" type.
sementbasert puss er lite smidig, og
sprekker lettere opp ved bevegelse i
konstruksjon.

sprekker i pusslag leder vann inn i
konstruksjon, øker forvitring og kan
medføre økt råte fare.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 08.12.2017



Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Vinduer / Trevindu med horisontale sprosser

ID: 4/4 stk vinduer, 2 rams, ruta 1 x 3
Vinduene av nyere dato

08.12.2017 TG:1 / Kons:1 Vinduer er av nyere dato, noe værslitte i
malingslaget.

manglende vedlikehold. -Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Ytterdører / Tredører, fyllingsdør

ID: 12 /Ramtre dør med tre fyllinger.
innadslående venstre, med enkel omramming

08.12.2017 TG:1 / Kons:1 Malt ramtre dør med tre fyllinger. Enkel
malt omramming.
Innadslående venstre (sett ute)

Beskyttet plassering under tak.
normalt vedlikehold.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Dekker - primærkonstruksjon / Trebjelkelag

ID: 9 /Trebjelkelag med golvmateriale av varierende, nyere type.

08.12.2017 TG:1 / Kons:1 Det er ikke tilgang til underside bjelkelag,
ingen luke i golv for inspeksjon.
Alle flater dekket av nyere golvbelegg /
laminat.

Ikke undersøkt. -Ikke klarlagt i ny rapport

Tak / Taktekking / Krum tegl takstein, uglassert

ID:6/Tekking med: tjærepapp, sløyfer,lekter, eldre porøs teglstein.

08.12.2017 TG:1 / Kons:1 Taket er lagt om i nyere tid.
Nordvestre valm har dårlig tekking langs
valm.
Mye vegetasjon på søndre takfasade (
villvin)

Vegetasjon vil skade takstein og
underliggende materiale om det får ligge
på taket over tid.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Tak / Takrenner og nedløp / Takrenner/nedløp i sink

ID:11/Takrenner og nedløp fremstår i god stand.

08.12.2017 TG:1 / Kons:2 Malte renner og nedløp i sink.
Takrenner fulle av jord/vegetasjon.

vegetasjon i takrenner medfører at vann
ikke følger renne, men renner over på
vilkårlige steder. Vegetasjon kan tette
nedløp.

Tette nedløp medfører frostsprengning
og lekkasje. Vannet dreneres ikke ut på
ønsket sted.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 08.12.2017



Tak / Takformer / Valmtak m.m.

ID:5/Valmet 4 sider

08.12.2017 TG:1 / Kons:1 Takkonstruksjon ikke synlig, ikke
tilgjengelig for observasjon.

Det bør etableres luke i himling for
inspeksjon av loft / takkonstruksjon.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Tak / Baldakiner og skjermtak / Baldakin i treverk

ID:7/Buet tak over inngangsdør.

08.12.2017 TG:2 / Kons:2 Buet tretal beslått med stålplater.
Råteskader i venstre del, mangler tekking
på midtparti.

Stålplater mangler på midtre del av taket.

Treverket står åpent og samler vann,
medfører råte.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Utvendige elementer / Trapper (utvendige) / Betongtrapper

ID:8/Støpt betongtrapp.

08.12.2017 TG:2 / Kons:2 Støpt trapp med store skifer heller.
Trappen synker i front, siger ut fra mur.
Uheldig fall ut i forbindelse med bruk.

Trappen vil fortsette å synke i front,
uhensiktsmessig i bruk.

Øker faren for fallskader

-Ikke klarlagt i ny rapport

Ikke ellers nevnt / Piper / Teglpiper, malte

ID:10/pusset og malt tegl pipe.

08.12.2017 TG:9 / Kons: Malt pusseteglsteins pipe.
Ikke observert sprekker eller riss i første
etasje. loft ikke tilgjengelig for inspeksjon.

Det er ikke etablert ildsted på pipe.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 08.12.2017
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bilde1

bilde2



bilde3

bilde4



bilde5

bilde6



bilde7

bilde8



bilde9

bilde1 0



Bilde1. Nystuen.

Bilde2. Fasade Nord. Minimalt fall på terreng fra vegg, mye vegetasjon. .
Lekkasje og råte i buet tak, gjengrodd takrenne, utetthet valm under pipe.



bilde 2.1

bilde 2.2 mangler tekking.



Bilde 2.3

bilde 2.4. Papp er ikke ført opp på mønekam.



Bilde3. NØ. Vegetasjon tett på bygget.

Bilde4. Øst. Fall på terreng mot bygg i NØ. hjørnet. mye vegetasjon. minimale
"hår riss" i puss.



Bilde5. SØ.

Bilde6. Sør. Vegetasjon for tett på bygget, villvin på tak. Flere større riss i
pussen. Særlig i overgang vegg/grunnmur. enkelte riss fylt med fugemasse. se

bilde6.1



Bilde6.1 Riss fylt med fugemasse.

Bilde7.1 SV. Vegetasjon bør holdes nede / ikke i kontakt med bygget.



Bilde8. Vest. Sprekker og avskallinger i pusslag. Oppbygging av pusslag er
synlig i avskallet område: "tjærepapp-hønsenetting-puss" tegn til

setningsskader i sørvestre hjørne. se bilde 8.1

Bilde8.1 Detalj fundament sørvestre hjørnet.



Bilde9. NV. Hjørnekasser rundt nover.

Bilde10. Nord. D1 innadslående ramtredør.TG1 Enkel omramming med buet
tak. V1 av nyere dato.TG1



Bilde11. Sør. V2. av nyere dato. TG1

Bilde11. Sør. V3. av nyere dato, mer værslitt. TG1



Bilde12. Vest. V4. av nyere dato. TG1

Bilde13. Støpt betongtrapp med skifer. Trappen synker i fremkant. Rekkverk i
dårlig forfatning.



Gnr, bnr og fnr : Gnr:317 bnr:146 fnr:0

Bruksnavn : HØNENGATEN 1

Bygningstype : Annet kulturhus (669)

Bygningsnummer : 159180840

Adresse :

AskeladdenID : 86516-5

SefrakID : 0605-0024-073

Kommune / Fylke : 0605 Ringerike / Buskerud

Datering : 1700 tallet, fjerde kvartal

Byggeår :

Opprinnelig funksjon : Landbruk

Type : Enkeltminne

Art : Bur-stabbur-loft

Bebygd areal : m2

Lengde, bredde : L: 680 cm, B: 630 cm

Etasjer : Hus i 2 etasjer

Siste funksjon : Landbruk (Uviss tid)

Tilstandsrapport for RIDDERGÅRDEN / Stabbur

Beskrivelse : Buret er trolig fra slutten av 1700-tallet, og er bygd sammen med uthus/verfskjul. Bygningen ble tatt ned og gjenreist på
betongstabber rundt midten av 1900-tallet.Toetasjes upanelt tømmerbygning på 7 x 6,5 ,, reist på betongstabber. Rundtømmer med
åttekantlaft, noe avkinnet rundt dørene. Ny bunnsvill. Underetasjen er delt av en indre delevegg. Horisontalt villmarkspanel på
nederste del av veggen mot gata. To panelte dører i første etasje, panelt lem i andre, alle med diagonalt rutermønster. Ingen
åpninger på gavlsidene, men tre glugger med gitter mot vest, forsterket med glass. Saltak, lagt på åser og tekket med rød teglstein.
Tro av tømmermannspanel. Nye vindskier og forkantbord.

Matrikkelinformasjon

Grunneier: Eiers adresse:

RINGERIKE KOMMUNE Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Juridisk informasjon (høyeste vern)

Vernetype : Vedtaksfredet

Vernedato : 06.06.1923

Vernelov : Bygningsfredningsloven av 1920

Lovparagraf :

Rapport kjørt: 13.12.2017



Utført Tilstandsgrad Navn Kontaktperson Kontakt tlf

13.12.2017 TG 2 - Moderat tiltaksbehov Glenn Terje Løken Kristine S. Fodnæss

Tilstandsbeskrivelse : Taktekking er utilstrekkelig, utført med uegnet plastfolie.
mindre råteskader i tømmer og dør3 på østfasade.

Andre forhold : Anbefalte tiltak:
post1,
øke fall på terreng ut fra bygg.
post3
Endre rampe ved dør3, fjerne angrepet område, spunse inn / skifte tømmer.
Hugge vekk ytre del av betong på midtre fundament sørvegg, gir vann mulighet til å renne vekk, og tømmer får
tørke.
Identifisere vanntilgangen fra inntilliggende tak på nordvegg, lede dette unne på en bedre måte, mulig løst ved
påmontering av sink beslag i overgang tak/vegg.
post4,
endre rampe ved dør3. stoppe vann fra å renne mot dør / døråpning.
post9,
se post 4.
post7,
demontere eksisterende takstein, lagres for remontering.
demontere lekter og plastfolie.
montere godkjent tekkende underlag, og nye lekter.
remontere eksisterende takstein.
post8,
demontere midlertidig rampe, erstattes med historisk riktig rampe med fall ut fra bygning.

Overordnet tilstand

Rapport kjørt: 13.12.2017



Tilstand bygningsdeler

Dato Tilstand/
Konsekvens

Tilstandsbeskrivelse Årsak og konsekvens Anbefalte tiltakt

Fundament og kjeller / Fundamenter (inkl. grunnmur) / Punktvis bæring, betong

ID:2/Nyere betongfundamenter

13.12.2017 TG:1 / Kons:1 Nyere betongfundamenter, mindre skade
på fundament i S/V hjørne

Ettersyn og vedlikehold -Ikke klarlagt i ny rapport

Fundament og kjeller / Drenering / Naturlig drenering

ID: 1 /Grunn ikke undersøkt.
Fall på terreng vestfasade, minimalt fall på øvrige.

13.12.2017 TG:1 / Kons:1 Drenerende masser på overflate, dels
minimalt fall fra vegg.

lite fall fra bygning kan gi opphopning av
vann i grunn.

høyt fuktinnhold i bakken kan gi
frostspreng og setningsskader på
fundament og bygning.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Yttervegger - primærkonstruksjoner / Lafteverk

ID:3/Malt 6" rundtømmer

13.12.2017 TG:2 / Kons:2 Råteskader i stokk under dør3 i østvegg.
Mindre råteskade i syllstokk på Sørvegg,
ved midtre fundament.
Råteskade i Nordvegg, N/Ø hjørne, stokk
nr.9

Vann fra rampe ved dør3 ledes inn på
tømmeret og døra. Syllstokk ligger ned i
fundament, vannoppsamling.
Vann ledes uheldig ned fra tilliggende tak
på Nordvegg.

Om ikke vanntilgang opphører, vil
råteskader utvikles til det verre.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Innervegger - bærende / Lafteverk

ID:10/laftet 8" tømmervegg i 1.etasje

13.12.2017 TG:1 / Kons:1 8" tømmervegg i 1. etasje fremstår i god
stand.

normalt ettersyn og vedlokehold. -Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 13.12.2017



Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Vinduer / Andre vindustyper

ID:5/3 stk. vindu åpninger med smidd gitter.

13.12.2017 TG:1 / Kons:1 åpninger og gitter fremstår i god stand.
en åpning er dekket med plexiglass.
Usikkert om det har vært glass i åpninger
tidligere.

inndriv av nedbør gjennom åpninger.

fukt skader trekonstruksjoner.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Ytterdører / Tredører, panelt labankdør

ID:4/3 st. labankdører i tre, utvendig panelt med 1"x8" profilert kledning

13.12.2017 TG:2 / Kons:2 Øst,
Dør1, innadslående venstre, labankdør
med inngratede labanker, utvendig kledt
med profilert 1"x8" panel lagt i "ruter"
mønster.
Dør2, 2. etasje, innadslående høyre,
labankdør på 1x1m utførelse dom dør1
Dør3, innadslående høyre, utførelse som
dør1.
fuktskader i bunnen, klare fuktmerker
med hvitt belegg synlig innvendig.

Vann ledes mot døråpning/dør via
utvendig rampe.
se også pkt. 3 "laftverk"

om vanntilgang ikke opphører vil
fuktskader utvikles ytterligere.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Dekker - primærkonstruksjon / Trebjelkelag

ID: 9/1 .etasje: trebjelkelag med eldre 2 "x 9 " golvbord
2 .etasje: trebjelkelag av 8 " rundtømmer, med 1,5 "x 9 " golvbord.

13.12.2017 TG:2 / Kons:2 1. etasje.
bjelkelag vanskelig tilgjengelig for full
observasjon. trebjelkelag med eldre 2"x9"
golvbord. Tilløp til råte i golvbord syd for
dør3.
2. etasje.
trebjelkelag av 8" tømmer, med 1,5"x9"
golvbord.

Vann ledes inn fra rampe utenfor dør3.

råteskader.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Tak / Takkonstruksjoner / Åstak i tre

ID:6/Åstak med sulagt stående taktro av 5/4"x7"-9"

13.12.2017 TG:1 / Kons:1 åser og taktro fremstår i god stand. normalt ettersyn og vedlikehold. -Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 13.12.2017



Tak / Taktekking / Krum tegl takstein, uglassert

ID: 7 /Tekking bestående av:
plastfolie-lekter-eldre enkeltkrum teglstein

13.12.2017 TG:2 / Kons:2 plastfolie lagt som tekking er tæret av
elde, med sprekker og revner. takstein er
av gammel porøs type, ikke tettende som
type.

plastfolie er uegnet som tekkemateriale,
eldes og sprekker. Takstein er porøs og
utett som type.

økt fare for lekkasjer og vannskade.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Utvendige elementer / Trapper (utvendige) / Natursteinstrapper

ID:8/2 stk. murte trapper i naturstein, dels dekket av sementpuss.

13.12.2017 TG:1 / Kons:2 Begge trapper har avskalling i pusslag,
mangler skifer i trinn.
Det ligger midlertidig rampe fra trapp til
bygg på begge trapper. rampe utført i
finèr.

midlertidig rampe leder vann inn på dør3.

råteskader.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 13.12.2017
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Gnr, bnr og fnr : Gnr:317 bnr:146 fnr:0

Bruksnavn : HØNENGATEN 1

Bygningstype : Annet kulturhus (669)

Bygningsnummer : 159180867

Adresse :

AskeladdenID : 86516-6

SefrakID : 0605-0024-074

Kommune / Fylke : 0605 Ringerike / Buskerud

Datering : 1800 tallet, første kvartal

Byggeår :

Opprinnelig funksjon : Landbruk

Type : Enkeltminne

Art : Uthus-skjul

Bebygd areal : m2

Lengde, bredde : L: 750 cm, B: 610 cm

Etasjer :

Siste funksjon : Landbruk (Uviss tid)

Tilstandsrapport for RIDDERGÅRDEN / Uthus/vedskjul

Beskrivelse : Uthuset er trolig fra slutten av 1700-tallet, og er bygd i mellom bur og låve. Det har opprinnelig vært sauefjøs og vognskjul, men har
også fungert som vedskjul. Enetasjes delvis panelt bygning som måler 7,5 x 6 m, noe smalere mot tunet. Natursteinsmur med
bindemiddel. Upanelt tømmer med åttekantlaft i søndre del, panelt bindingsverk i nord. Saltak, lagt på åser og tekket med rød
teglstein. Ny tro.

Matrikkelinformasjon

Grunneier: Eiers adresse:

RINGERIKE KOMMUNE Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Juridisk informasjon (høyeste vern)

Vernetype : Vedtaksfredet

Vernedato : 06.06.1923

Vernelov : Bygningsfredningsloven av 1920

Lovparagraf :

Rapport kjørt: 12.12.2017



Utført Tilstandsgrad Navn Kontaktperson Kontakt tlf

11.12.2017 TG 2 - Moderat tiltaksbehov Glenn Terje Løken Kristine S. Fodnæss

Tilstandsbeskrivelse : Bygget grenser i nord og sør mot annen bygningsmasse.
overgang tak/vegg bør observeres for vanninntrengning.
Det er mindre råteskader i sørøstre hjørne, samt fuktmerker innvendig i mønet.
Takstein ligger mangelfullt på tak og møne, med enkelte ødelagte takstein.

Andre forhold : anbefalte tiltak:
post 3, identifisere vanntilførsel ned på sørøstre hjørnet, holde vegetasjon unna bygget for å bedre tørke
muligheter av veggen.
post 6, Relegge takstein, erstatte ødelagt stein, sørge for god tekking i mønet.

Overordnet tilstand

Rapport kjørt: 12.12.2017



Tilstand bygningsdeler

Dato Tilstand/
Konsekvens

Tilstandsbeskrivelse Årsak og konsekvens Anbefalte tiltakt

Fundament og kjeller / Fundamenter (inkl. grunnmur) / Grunnmur, annen type grunnmur

ID:2/Dels holdsteiner, nyere støpte fundamenter, tørrmur mm

11.12.2017 TG:1 / Kons:1 Det er en blanding av eldre holdsteiner,
nyere støpte fundamenter, tørrmur, og
fundamenter forblendet med naturstein.

Fundamentering er utført i nyere tid,
fremstår i god stand.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Fundament og kjeller / Drenering / Naturlig drenering

ID: 1 /Ukjent grunn.
Nord og sør fasader koblet mot tilliggende bygning.
Vest grenser mot offentlig fortau og vei.
Østfasade med gruset overflate.
Det er delvis fall ut mot vest, ellers minimalt fall.

11.12.2017 TG:1 / Kons:1 Nordvegg og sørvegg er koblet mot
tilliggende bygning.
øst og vest har fra delvis til intet fall på
terreng fra bygning. grunnforhold er ikke
undersøkt.

Overflater viser drenerende masser,
minimalt fall ut.

lite fall på terreng kan medføre
oppsamling av vann, økt press på
bygningens fundamentering.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 12.12.2017



Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Yttervegger - primærkonstruksjoner / Lafteverk

ID:3/Laft med varierende størrelse på tømmer, og bindingsverk med tømmermans kledning og låvepanel

11.12.2017 TG:2 / Kons:2 Nord-sør-øst fremstår værslitt, med
normalt vedlikeholdsbehov. Råteskader i
sørøstre hjørne.
Nord,
laft og bindingsverk, 8" søyle for bæring
av tak.
Sør,
malt sidetelja tømmer, med gavlspiss
kledt med 1,5"x4"-8"
tømmermannskledning.
øst,
syllstokk og overdekning dører i laft,
sidefelt panelt med låvepanel av nyere
dato.
søndre del med 6" tømmer, skiftet under
dør, og med "halvkløyving" innlagt som
syllstokk.
syllstokk er ikke bærende, og har
råteskader i sørøstre hjørne. stokk 3 har
mindre råteskader i S/Ø hjørne.

vegetasjon tett på bygning, samt noe
uheldig vann tilførsel på hjørnet etter
nedbør.

råteskade vil utvikles ved fortsatt vann
tilførsel og manglende muligheter for
uttørking på grunn av nært stående
vegetasjon.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Innervegger - bærende / Trekonstruksjon

ID:8/Kombinasjon av laft i nedre del av veggen, med tre søyler i rundtømmer for understøttelse av åser

11.12.2017 TG:1 / Kons:1 bærende innervegg bestående av 8"
sidetelja tømmer i nedre del (2m) med 3
stk søyler for bæring av åser

normalt ettersyn -Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Ytterdører / Tredører, labankdør

ID:4/Malte labankdører, enkel og to fløyet.

11.12.2017 TG:1 / Kons:1 øst,
Dør1, malt 2-fløyet utadslående
labankdør, mindre råteskader i nedre del.

Dør2, malt utadslående labankdør med
pløyde bord.

Normalt vedlikehold -Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 12.12.2017



Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Dekker - primærkonstruksjon / Trebjelkelag

ID:7/Jordgolv i første etasje, lite dekke over søndre del

11.12.2017 TG:1 / Kons:1 Jordgolv i første etasje, fremstår tørt.
dekke over søndre del, bestående av
trebjelkelag utført i halvkløyvinger og
rundtømmer, med sulagte eldre bord i
1,5"x8"
Dekke er fylt med "skrot" og antagelig
rivningsrester fra takomlegging.
Stikkprøver viste ikke tegn til råte.

Fjerne avfall og bygningsrester på dekke -Ikke klarlagt i ny rapport

Tak / Takkonstruksjoner / Åstak i tre

ID:5/Åstak med stående taktro

11.12.2017 TG:1 / Kons:1 åstak med 6"-8" åser, sulagt stående
taktro bestående av 1" tykke avsmalende
bord. Taktro lagt om i nyere tid.
Det er fuktmerker innvendig i mønet.

Takstein ligget skjevt på mønet-ikke
dekkende.
vann trenger inn ved nedbør.

vanntilgang kan utvikles til råteskader

-Ikke klarlagt i ny rapport

Tak / Taktekking / Krum tegl takstein, uglassert

ID:6/Taktekking utført i nyere tid, sutaksplater-sløyfer- lekter og eldre porøs enkelt krummet teglstein.

11.12.2017 TG:2 / Kons:2 Fuktmerker på taktro innvendig i mønet.
Mønepanner på søndre del ligger skjevt,
dekker ikke.
Vestre takfasde har felter hvor takstein
ikke er lagt dekkende, samt ødelagt
takstein.

vanninntrengning i mønet og ved
knust/manglende takstein.

fukt i underliggende konstruksjon kan
utvikle råte.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 12.12.2017
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Gnr, bnr og fnr : Gnr:317 bnr:146 fnr:0

Bruksnavn : HØNENGATEN 1

Bygningstype : Annet kulturhus (669)

Bygningsnummer : 159180867

Adresse :

AskeladdenID : 86516-7

SefrakID : 0605-0024-075

Kommune / Fylke : 0605 Ringerike / Buskerud

Datering : 1700 tallet, fjerde kvartal

Byggeår :

Opprinnelig funksjon : Landbruk

Type : Enkeltminne

Art : Låve

Bebygd areal : m2

Lengde, bredde : L: 1490 cm, B: 590 cm

Etasjer : Hus i 1 1/2 etasje

Siste funksjon : Landbruk (Uviss tid)

Tilstandsrapport for RIDDERGÅRDEN /

Beskrivelse : Låven er trolig fra slutten av 1700-tallet. Det sørligste rommet har fungert som vognskjul, og er sammenbygd med uthuset i sør.
Denne delen hadde tidligere et utbygg i bindingsverk med pulttak ut mot tunet, men dette ble fjernet på 1960-tallet. Nye gallerier og
trappearrangement i forbindelse med museumsvirksomhet. Upanelt tømmerbygning som måler ca 15 x 6 m,, med låve/underlåve
og et stort rom på hver side. Det sørligste har trolig vært delt, slik at låven opprinnelig var firedelt, med to mindre rom sentralt.
Novsteiner. Grovt åttekantlaft mot tunet, erstattet av bindingsverk med låvepanel i søndre del, men med tømret røst. Panelt mot
gata. De nordligste rommene er tømret helt opp til mønet, med luker/åpninger mellom. Spor etter reparasjon av tømmer mot vest.
Kraftige flyttemerker. Tofløyede låvedør til låven, og til det søndre rommet. Saltak, lagt på åser og tekket med rød teglstein. Nye
vindskier.

Matrikkelinformasjon

Grunneier: Eiers adresse:

RINGERIKE KOMMUNE Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Juridisk informasjon (høyeste vern)

Vernetype : Vedtaksfredet

Vernedato : 06.06.1923

Vernelov : Bygningsfredningsloven av 1920

Lovparagraf :

Rapport kjørt: 08.12.2017



Utført Tilstandsgrad Navn Kontaktperson Kontakt tlf

08.12.2017 TG 2 - Moderat tiltaksbehov Glenn Terje Løken Kristine S. Fodnæss

Tilstandsbeskrivelse : Taket på låven er tekket med plast under takstein.
N/Ø hjørne har fundament liggende dypt i terreng.
N/V hjørne mangler fundamentering for de nederste stokkene i nordvegg.
Mindre råteskader på kledning vestvegg.
Låvebru har stor nedbøyning, og råteskader.

Andre forhold : Anbefalte tiltak:
senke terreng, etablere fall ut fra bygning.
- etablere nytt fundament for nedre stokker i nordvegg,N/V hjørne
- jekke opp N/Ø hjørne, etablere nytt fundament, muligens fjerne nederste stokk i østvegg, nordre del. skaper
avstand til terreng.
utbedre råteskader i vestvegg
demontere all takstein, fjerne sløyfer/lekter og plast. Tekke med godkjent materiale ( tjærepapp) montere nye
sløyfer og lekter, remontere takstein.

Overordnet tilstand

Rapport kjørt: 08.12.2017



Tilstand bygningsdeler

Dato Tilstand/
Konsekvens

Tilstandsbeskrivelse Årsak og konsekvens Anbefalte tiltakt

Fundament og kjeller / Fundamenter (inkl. grunnmur) / Grunnmur, annen type grunnmur

ID:1/Blandet fundamentering, punktvis med holdstein, støpte fundamenter,støpt grunnmur.

08.12.2017 TG:2 / Kons:2 Nordøstre hjørnet har fundamentering
dypt i terreng.
øvrige fasader tilfredstillende
fundamentering av nyere støpte
fundamenter.

Fundament ligger under terreng.

Trekonstruksjoner kommer i kontakt med
terreng.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Fundament og kjeller / Drenering / Naturlig drenering

ID: 2 /Ukjent grunnforhold.
vestside bygg med nyere pukklag i dagen, mot off.vei
gressbakke på øvrige fasader.

08.12.2017 TG:2 / Kons:2 Fasade sør og vest tilfredstillende.
Fasade nord og øst har høyt terreng,
med stedvis fall inn mot bygning.

Høyt terreng med fall mot bygning

vann ledes mot fundamentering og
laftverk

-Ikke klarlagt i ny rapport

Fundament og kjeller / Gulv på grunn / Jordgulv

ID:9/Jordgolv dekket med grus i søndre del

08.12.2017 TG:1 / Kons:1 Jordgolv dekket med grus i søndre del.
Fremstår tørt

Tilsynelatende lite til ingen vann
inntrengning fra omkringliggende grunn.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 08.12.2017



Konstruksjoner tilknyttet bygg og kirker / Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Yttervegger - primærkonstruksjoner

ID:3/Nordre del utført i laft, søndre del med kombinasjon laft / bindingsverk

08.12.2017 TG:2 / Kons:2 Øst, preget av elde, god stand.
nordre del, malt rundtømmer
søndre del tre høyder laft mot tak,
bindingsverk i 4"x4" nedre del.
Sør, laft i øvre del, 10 høyder.
Vest,
nordre del, malt rundtømmer.
søndre del, bindingsverk med låvepanel.
Råte i svill ved andre fundament, samt
nedre del kledning.
Nord,
Rundtømmer, og nyere sagskåret
tømmer. mye spunsing, og panelbord
lagt utenpå tømmer.
N/V hjørne har har ingen binding mellom
vestvegg / nordvegg i stokk 1,2,3
syllstokk dels liggende på bakken, dels
på avkapp tømmer.

Råteskader svill nordvegg på grunn av
uegnet materiale / manglende
vedlikehold. Lite fagmessig reparasjoner
av tømmer i nordvegg, ombygging av
vest fasade N/V hjørne er ikke utført
hensiktsmessig, ikke sammenbinding av
tømmer, dårlig fundamentert på nord
vegg.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Innervegger - bærende / Trekonstruksjon

ID:11/Kombinasjon av laft / bindingsverk

08.12.2017 TG:1 / Kons:1 Sørkoblet sammen med tilliggende bygg,
10 høyder laft opp i gavl, 4"x4"
bindingsverk med skråband.

større åpning mot søndre bygning. -Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Ytterdører / Tredører, labankdør

ID:4/To stk labankdører, hvorav D1 i kombinasjon med horisontalt panelt lem.

08.12.2017 TG:1 / Kons:1 ØST,
Dør1, malt 2 fløyet innadslående
labankdør i øvre del, horisontalt panelt
lem i nedre del.
Dør2, malt 2 fløyet utadslående
labankdør.

Normalt vedlikehold -Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 08.12.2017



Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Dekker - primærkonstruksjon / Trebjelkelag

ID:10/"kjøring" andre etasje.

08.12.2017 TG:1 / Kons:1 Kjøring i andre etasje, 2 stk 8" linner,
med 2" x 4"-9" kjørebord.

-Ikke klarlagt i ny rapport

ID:8/Trebjelkelag i nordre del

08.12.2017 TG:1 / Kons:1 Trebjelkelag i nordre del 1. etasje.
Golvbord av nyere dato.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Dekker - primærkonstruksjon / Annen dekkekonstruksjon

ID:12/Hems med trapp i søndre del

08.12.2017 TG:1 / Kons:1 Etablert ny trapp og hems i søndre del -Ikke klarlagt i ny rapport

Tak / Takkonstruksjoner / Åstak i tre

ID:5/åstak med stående sulagt taktro.

08.12.2017 TG:1 / Kons:1 åstak med sulagt stående taktro.
åser bærer preg av gjenbruk, med spor
etter blant anna "medfar"
taktro utført med dels avsmalende bord,
enkelte partier med nyere bord.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Tak / Taktekking / Krum tegl takstein, uglassert

ID: 6 /Eldre enkelt krum teglstein.
taktro tekket med plast.

08.12.2017 TG:2 / Kons:2 Tekking er utført etter følgende:
bygningsplast, sløyfer,lekter, enkelt
krumma teglstein.
Ikke fagmessig.

Taket er lagt om, uvisst årstall. Det er
benyttet plast i stedet for tjærepapp.
uviss årsak. Taksteinen er av eldre porøs
type. Steinen har ikke fullgode tettende
egenskaper.

plast som materiale mister sine
opprinnelige egenskaper ved elde, og
påvirkning av sollys.
Konstruksjonen blir lite motstandsdyktig
mot nedbør.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 08.12.2017



Utvendige elementer / Ramper (utvendige) / Låvebro (trebru med natursteinskar)

ID:7/Låvebru i tre.

08.12.2017 TG:2 / Kons:2 Låvebru er skjev, stor nedbøyning, og
råteskader i kjørebord.

Elde, værslitasje, bruk.

Låvebru er svært glatt, større råte partier,
ikke sikker i bruk.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 08.12.2017
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Bilde2
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Bilde4



Bilde5

Bilde6



Bilde6.1

Bilde7



Bilde7.1

Bilde8



Gnr, bnr og fnr : Gnr:317 bnr:146 fnr:0

Bruksnavn : HØNENGATEN 1

Bygningstype : Annet kulturhus (669)

Bygningsnummer : 159180875

Adresse :

AskeladdenID : 86516-8

SefrakID : 0605-0024-076

Kommune / Fylke : 0605 Ringerike / Buskerud

Datering : 1700 tallet, fjerde kvartal

Byggeår :

Opprinnelig funksjon : Landbruk

Type : Enkeltminne

Art : Fjøs-stall

Bebygd areal : m2

Lengde, bredde : L: cm, B: cm

Etasjer :

Siste funksjon : Landbruk (Uviss tid)

Tilstandsrapport for RIDDERGÅRDEN / Stall

Beskrivelse : Stallen er trolig fra slutten av 1700-tallet, men stod for fall og ble gjenreist i 1967-68.Enetasjes upanelt tømmerbygning som måler
ca 15 x 7 m, med punktvis bæring. Rundtømmer med åttekantlaft, men en del nytt tømmer (telegrafstolper) fra gjenreising.
Flyttemerker. Labankdør mot vest. Panelte labankdører mot tunet i sør, hvorav den østligste er todelt. To horisontale vinduer med
tre ruter. Dobbelluke mot tunet fra trevet. Gjødselluke mot øst. Saltak, lagt på åser og tekket med rød teglstein. Nye vindskier.
Takopplett midt på, med tofløyet luke og tømmermannspanel helt ned til bakken

Matrikkelinformasjon

Grunneier: Eiers adresse:

RINGERIKE KOMMUNE Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Juridisk informasjon (høyeste vern)

Vernetype : Vedtaksfredet

Vernedato : 06.06.1923

Vernelov : Bygningsfredningsloven av 1920

Lovparagraf :

Rapport kjørt: 11.12.2017



Utført Tilstandsgrad Navn Kontaktperson Kontakt tlf

11.12.2017 TG 2 - Moderat tiltaksbehov Glenn Terje Løken Kristine S. Fodnæss

Tilstandsbeskrivelse : Bygningen ligger for lavt i terrenget, tømmerkonstruksjon ligger under / på terreng på deler av bygget.
Taktekking er mangelfull og ikke fagmessig utført, ved at det er benyttet plastfolie som tekking under takstein.
En del brudd og manglende felter med takstein. Det er vegetasjon tett på takflatene, mye mose og løv på især
nordre takflate.

Andre forhold : post2: etablere ny fundamentering.
post1: etablere fall ut fra bygning.
post3: bygget bør heves 20-25 cm, jekkes opp. Tilgangen er grei i og med at det ligger ikke bevaringsverdige
golvbord i første etasje.
post4: vindu restaurering, inkl. nytt glass.
post7: demontere eks takstein, tas ned for rengjøring og gjenbruk. demontere sløyfer og lekter, samt fjerne
plastfolie. Tekke på nytt med godkjent taktekkingsmateriale ( tjærepapp) montere nye sløyfer og lekter i godt
malma virke. remontere eks. takstein.
Jekking og heving av bygg utføres når taket er frigjort fra lasten av takstein.
Holde vegetasjon unna taket.
post9: sjekke bjelkelag i forbindelse med jekking/heving.

Overordnet tilstand

Rapport kjørt: 11.12.2017



Tilstand bygningsdeler

Dato Tilstand/
Konsekvens

Tilstandsbeskrivelse Årsak og konsekvens Anbefalte tiltakt

Fundament og kjeller / Fundamenter (inkl. grunnmur) / Pilarer, laftestein e.l. (punktvis bæring)

ID:2/Dels synlige holdsteiner, dels skjult i terreng

11.12.2017 TG:2 / Kons:2 Holdsteiner synlig på søndre, østre og
vestre fasade, ligger dels dypt i terreng.
Nordfasaden har terreng liggende over
fundament, på tømmer.

Høyt terreng liggende på
trekonstruksjoner.

råteskader.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Fundament og kjeller / Drenering / Naturlig drenering

ID:1/ukjent grunn, grassbakke mot bygg

11.12.2017 TG:2 / Kons:2 Minimalt fall fra bygning, terrenget ligger
høyt på bygningen. Nordfasade har
byggeplass tett på, grus på grunn.

manglende fall fra bygning, høyt terreng.

leder vann inn på bygning, kan gi
råteskader, setningsskader.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Yttervegger - primærkonstruksjoner / Lafteverk

ID: 3 /Rundtømmer av varierende dimensjon. 6 "- 10 "

11.12.2017 TG:2 / Kons:2 Nord og øst:
rundtømmer med mye utskiftinger, dels
utført med "telefon stolper" Nedre del
ligger under terreng.
Sør:
5"-6" sidetelja, oppsprukket, delvis fylt
med linoljekitt, samt blikk i "mefar" ( stokk
3-4)
sørvestre del har mye utskiftinger.
Midtparti med malt, stående
tømmermanns kledning av nyere dato.
Vest:
Bedre klaring til terreng. Tilstand som
øvrige. påmontert "strekkfisk" for
stabilisering innvendig.

tømmer ligger på/under terreng.

råteskader.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 11.12.2017



Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Vinduer / Trevinduer

ID:4/Fastfelt ruta 3x1

11.12.2017 TG:2 / Kons:2 Sør:
Vindu1, fastfelt ruta 3x1. mangler glass,
plexiglass montert.
Vindu2, som vindu1

manglende vedlikehold, rett restaurering.

forvitring og nedsatt funksjon.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Ytterdører / Tredører, labankdør

ID:5/enkle og 2-fløyede labankdører

11.12.2017 TG:1 / Kons:1 Øst:
Dør1,Malt 2 fløyet innadslående panelt
labankdør
Dør2,Malt 2 fløyet utadslående dør/luke
av nyere dato.
Dør3,Malt utadslående labankdør,2"x6"
pløyde bord med profil og løs fjær.
fuktpreget i bunnen.
Vest,
Dør4, utadslående labankdør i 1 1/2"x6"
av nyere dato.

Normalt vedlikehold -Ikke klarlagt i ny rapport

Bærende konstruksjon, vegger, vinduer og dører / Dekker - primærkonstruksjon / Trebjelkelag

ID: 10 /Trebjelkelag av 5 1/2 " rundtømmer
oppgangssagde 1 1/2 " x 6 " golvbord.

11.12.2017 TG:1 / Kons:1 to tømmervegger i 5" tykkelse, samt to
sekundær bæringer( takstoler) for
understøttelse av loftsbjelkelag.

normalt ettersyn og vedlikehold. -Ikke klarlagt i ny rapport

ID:9/Trebjelkelag med nyere golvbord.

11.12.2017 TG:1 / Kons:1 første etasje, ikke visuellt synlig
trebjelkelag med nyere golvbord.

observere golv gjennom bruk, se etter
endringer i nedbøyning, fuktutslag osv.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Tak / Takkonstruksjoner / Åstak i tre

ID: 6 /åstak med åser varierende 6 "- 9 "
stående taktro, avsmalende i 1 " tykkelse.

11.12.2017 TG:1 / Kons:1 åstak med stående taktro i 1" tykkelse.
lagt om i nyere tid.

Tilsyn og observasjon.
Påse at tekking er hel og lekkasjefri.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 11.12.2017



Tak / Taktekking / Krum tegl takstein, uglassert

ID: 7 /Eldre porøs teglstein
taket tekket med plast-sløyfer-lekter-takstein.

11.12.2017 TG:2 / Kons:2 Tekking utført med bygningsplast.
oppbygget med, plast-sløyfer-lekter-
takstein.
mangler takstein, samt flere stein med
bruddskader.
Mye "groing" på nordre takfasade.

plast som tekke materialet er ikke
godkjent eller anbefalt løsning. Takstein
er åpen og porøs, derfor viktig med et
godt tettende undertak.

plast nedbrytes, mister tekkende
egenskap. lekkasjer som kan gi
følgeskader på tilliggende bygningsdeler.

-Ikke klarlagt i ny rapport

Utvendige elementer / Trapper (utvendige) / Tretrapper

ID: 8 /Nyere tretrapp ved dør 2
Granittstein lagt som trinn ved dør 1

11.12.2017 TG:1 / Kons:1 Nyere tretrapp og steinhelle ved dør1 og
dør2.

normalt vedlikehold -Ikke klarlagt i ny rapport

Rapport kjørt: 11.12.2017
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2737-2   Arkiv:   

 

 

Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023  
 

Forslag til vedtak: 

 

Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune, vedtatt av kommunestyret 25. 

juni 2015 i sak 83/15 med rettelse av kommunestyret 11. oktober 2018 i sak 100/18, gjelder 

inntil videre. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det følger av godtgjøringsreglementets pkt. 11.7: 

 

Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Ringerike kommune vedtas av det sittende 

kommunestyret det året det avholdes kommunevalg, og gjelder for det nye 

kommunestyret.  

  

Bestemmelsen i reglementets pkt. 11.7 er bakgrunnen for at denne saken kommer opp nå. 

 

Etter kommuneloven § 42 har folkevalgte som har et kommunalt tillitsverv krav på godtgjøring 

for sitt arbeid som folkevalgt etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret selv. Den 

folkevalgte har også krav på å få dekket utgifter, og økonomisk tap som følge av tillitsvervet jf. 

kommuneloven § 41. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunestyret nedsatte i 2015 et utvalg for å utarbeide forslag til et nytt 

godtgjøringsreglement. Utvalget ble gitt samme sammensetning som strukturutvalget og fristen 

for å utarbeide forslag til godtgjøringsreglement ble satt til 15. mai 2015. 

 

Utvalget fremmet forslag til nytt godtgjøringsreglement som ble vedtatt av kommunestyret 25. 

juni 2015 i sak 83/15. 

 



- 

I kommunestyrets sak 32/18, Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid, 

vedtok kommunestyret at kommunen skulle ha varaordfører i 50%. Dette nødvendiggjorde en 

endring i reglementet og i kommunestyret 11. oktober 2018, KS sak 100/18, ble reglementet 

revidert. 

 

Indeksregulering av godtgjørelsen ivaretas ved at godtgjørelsen utgjør en prosentvis andel av 

ordførers godtgjøring. Ordførers godtgjøring skal være lik en stortingsrepresentants 

godtgjøring, og reguleres hvert år pr. 1. juli. 

 

Unntak for dette er reglementets pkt. 6. vedrørende faste satser for erstatning for tapt 

arbeidsfortjeneste mm.  

 

Alternative løsninger 

 

Det presisere at det er kommunestyret selv som vedtar og eventuelt gjør endringer i 

godtgjøringsreglementet. Nedenfor inntas derfor noen forslag til mulige alternative vedtak uten 

at dette på noen måte er uttømmende. 

 

1. 

Som det fremgår innledningsvis gjelder godtgjøringsreglementet for inneværende valgperiode 

og at det er det sittende kommunestyret som skal vedta reglementet for det kommende 

kommunestyret. I forslag til vedtak er inntatt at reglementet gjelder inntil videre. Det gjøres 

oppmerksom på at kommunestyret står fritt til å endre godtgjøringsreglementet, men dersom 

kommunestyret ønsker at reglementet skal vedtas av sittende kommunestyret ved hvert valgår 

bør vedtaksordlyden være som følger:  

 

Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune, vedtatt av 

kommunestyret 25. juni 2015 i sak 83/15 med rettelse av kommunestyret 11. oktober 

2018 i sak 100/18, gjelder for kommunevalgperioden 2019 - 2023. 

2.  

 

All den stund dagens reglement ikke innehar en bestemmelse om indeksregulering for faste 

satser for erstatning for tapt arbeidsfortjeneste med mer, kan kommunestyret vurdere å innta en 

bestemmelse om dette. Den kan eksempelvis lyde som følger: 

 

Satsene i pkt. 6 skal årlig indeksreguleres i henhold til kommunal deflator pr 1. januar, 

første gang 1.1.2019. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er opp til kommunestyret selv å fastsette regler for godtgjørelse. Dette er noe rådmannen 

hverken kan, eller vil mene noe om. 

 

Vedlegg: Kopi av dagens godtgjøringsreglement (det må være en skrivefeil på forsiden 

relatert til dato for rettelse). 

 

 

 

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 14.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2166-3  Arkiv: A20  

 

Sak: 74/19 

 

Saksprotokoll - Nes barneskole, oppgradering skolebygg  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune bygger om nåværende skolebygg på Nes til et oppvekstsenter som 

inneholder skole og barnehage. Eksisterende barnehagebygg selges.  

2. Rammen for utbyggingen i kommunens økonomiplan for 2020-2023 økes til 31 

millioner kroner. 

3. Oppvekstsenteret står ferdig til skolestart sommeren 2021. 

4. Bygdehuset benyttes til undervisning i kroppsøving og deler av kunst- og 

håndverksfaget, og folkebiblioteket blir værende i skolebygget. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2166-2   Arkiv: A20  

 

 

Nes barneskole, oppgradering skolebygg  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune bygger om nåværende skolebygg på Nes til et oppvekstsenter som 

inneholder skole og barnehage. Eksisterende barnehagebygg selges.  

2. Rammen for utbyggingen i kommunens økonomiplan for 2020-2023 økes til 31 

millioner kroner. 

3. Oppvekstsenteret står ferdig til skolestart sommeren 2021. 

4. Bygdehuset benyttes til undervisning i kroppsøving og deler av kunst- og 

håndverksfaget, og folkebiblioteket blir værende i skolebygget. 

 

 

  

 

Sammendrag 

På bakgrunn av Ringerike kommunes handlingsplan har rådmannen utarbeidet alternative 

forslag til utbedring/ utbygging av Nes skole og oppvekstsenter. Det blir i denne saken 

beskrevet en oppgradering av skolen, men også sett på muligheten for å samlokalisere 

barnehage og skole i et oppvekstsenter. Dette gir faglige og driftsmessige fordeler, øker 

barnehagekapasiteten på Nes, og legger til rette for framtidig vekst. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret har i Handlingsplan 2019-2022 (K-sak 143/18) vedtatt følgende: 

 «Det avsettes 11 millioner kroner til om- og utbygging av Nes skole. Ulike alternativer 

utredes, og det avklares om barnehage skal samlokaliseres med skolen.»  

 

I kommuneplanen heter det at framtidig vekst skal knyttes til de prioriterte lokalsamfunnene: 

Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand.  Oppgradering av 

barnehage og skole, er en tilrettelegging for dette. Det kan også vurderes en utbygging av 

anlegget med gymsal eller idrettshall.  
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Oppgradering av skolen og barnehagen vil kunne stimulere til økt tilflytting, samt også bidra til 

videre utvikling av Nes i Ådal som lokalsamfunn. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Skolebygget består i dag av en trebygning fra 1952 og en murbygning fra 1978. Barnehagen 

har tilhold i eget bygg som ligger ca. 100 meter fra skolebygget. 

 

Rådmannen har hatt fokus på to hovedalternativer:  

1. En fremtidig 1-10 skole uten barnehage.  

Dette alternativet belyser hvordan man kan plassere og løse ulike skolefunksjoner i 

dagens skolebygg dersom all drift samles i murbygget bygget i 1978.   

2. Et fremtidig Nes oppvekstsenter med barnehage og 1-10 skole.  

Dette alternativet belyser muligheter ved å benytte begge bygg videre og flytte 

eksisterende barnehage til dagens skolebygg.  

 

Nes barnehage er i dag lokalisert i skolens tidligere lærerbolig, ca. 100 m fra skolebygget.  

Det har vært en økning i antall søknader for barnehageplass i Nes barnehage. Til hovedopptak i 

2019 var det syv søknader. Blant søknadene er bytte av barnehage for å komme nærmere 

hjemstedet, øke plass-størrelse og nye barn med rett til plass fra august 2019. Barnehagen øker 

sin pedagogiske bemanning slik at det tilfredsstiller pedagogkravet, men har ikke areal til å ta 

inn flere barn. Hvis utviklingen fortsetter vil det ikke være mulig for foresatte å få 

barnehageplass i sitt nærområde i 2019 eller de neste årene.  

 

En samlokalisering av skole og barnehage, der barnehagen flyttes til eksisterende skolebygg, vil 

gi rom for flere barn. Dagens barnehagebygg kan da selges.  

Barnehagen er per i dag godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole, 

men har ikke fasiliteter som arbeidsplasser for de ansatte. 

 

Nes skole er en 1-10 skole, med 23 elever skoleåret 2019-2020, og per 1. mars lå det an til 21 

elever neste skoleår. Skolens kapasitet er god. Klasseromskapasiteten ble vurdert til å være på 

110-140 elever i en skolebehovsanalyse utarbeidet av Norconsult i 2016. 

Ut fra kommunens elevtallsprognoser fra 2016 og 2018 vil ikke elevtallet overstige 40 elever 

fram til 2033. I den første prognosen ble det antydet i underkant av 40 elever i slutten av 

prognoseperioden, mens ut fra den siste prognosen vil ikke elevtallet overskride 25 elever i 

prognoseperioden. 

 

Nes skole består at to bygninger, som fysisk henger sammen, men uten innvendig forbindelse. 

Den eldste delen er en trebygning fra 1952, og den nyeste delen er et murbygg fra 1978. I 

tillegg benytter skolen bygdehuset, som ligger ca. 200 m fra skolebygget, til kroppsøving og 

tresløyd. 

Skolen har behov for utbedring, og en oppgradering vil gi ansatte og elever bedre 

arbeidsforhold og omgivelser som oppfyller dagens krav til en moderne og framtidsrettet skole. 
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Skolen er per i dag godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole. 

Det er foretatt en teknisk gjennomgang og vurdering av både skolebygget fra 1952 og 1978, 

der det konkluderes med at begge har et potensiale for å renoveres og brukes framover.  

Byggene vil og gi muligheter om økningen i elevtall og barnetall skulle bli større enn dagens 

prognoser tilsier. 

 

Mulighetsstudien (Utarbeidet av rådgivningsfirmaet WSP, 29.3.2019) utreder hvilke tiltak som 

bør gjøres for at Nes skole skal håndtere opp til 40 elever og har utredet og vurdert begge 

alternativene ut fra en faglig og arealmessig vinkling. 

Det går her fram at skolen kan klare seg med murbygget fra 1978 til skole. Det blir likevel 

fortsatt plass til folkebiblioteket, som flyttet inn i skolen for et par år siden. 

Det lar seg også gjøre å bygge om trebygget fra 1952 til en 2-avdelings barnehage, en 

småbarnsavdeling med 6 plasser, og en avdeling for store barn med 12 plasser. Håndverk/sløyd 

kan også flyttes til skolebygget. 

 

Mulighetsstudien fra WSP konkluderer med å anbefale alternativet som i denne saken er kalt 

alternativ 2, et oppvekstsenter eller oppveksttun med barnehage og skole i den samme 

bygningsmasse. 

 

I tillegg til de to alternativene som er utredet ovenfor, pekes det også på mulig videreutvikling 

av skoleanlegget til også å inneholde gymsal/idrettshall. Da vil ikke skolen lenger ha bruk for 

bygdehuset til undervisning: 

 

Alternativ 3. Bygging av gymsal, størrelse (10 x 25m) med dusjer og garderober.  

   Avhending av bygdehuset.  

   Vedlegger tinglyst dokument vedr kjøp av bygdehuset i 1975.  

 

Alternativ 4. Bygging av idrettshall i håndballstørrelse (25 x 45m) med tribuner og 

garderobeanlegg.  

Avhending av bygdehuset. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har i Handlingsplan 2019-2022 (K-sak 143/18) avsatt 11 millioner kroner til 

om- og utbygging av Nes skole: 

 «Det avsettes 11 millioner kroner til om- og utbygging av Nes skole. Ulike alternativer 

utredes, og det avklares om barnehage skal samlokaliseres med skolen.»  

 

Sør-Aurdal kommunestyre vedtok høsten 2016 å ikke inngå forpliktende avtale om 

grunnskolesamarbeid med Ringerike (K-sak 156/16, Sør-Aurdal). 

 

Økonomiske forhold 
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Kostnader henger sammen med størrelsen på arealer. I vedlegg 2 er en oversikt over arealene 

som løsningene omfatter. Nedenfor oppsatt de ulike alternativers økonomi.  

Alle tall inkludert merverdiavgift. 

 

Alternativ 1: Rive bygg fra 1952. Bygge om 1978-bygget så skoledriften samles i ett bygg. 

Forhåndskalkulert oppgradering av murbygning fra 1978 - 19,9 mill. kroner 

Antatt besparelse drift av bygningsmasse pr år; ca. 500 000 kroner 

Barnehagen forblir i dagens lokaler. 

 

Alternativ 2: Bygge om både 52- og 78-bygget. Skole og barnehage samles i ett bygg.  

Forhåndskalkulert oppgradering av begge bygg 31,0 mill. kroner. 

  Antatt besparelse drift av bygningsmasse pr år; ca. 250 000 kr 

  Barnehagebygg selges. (Antatt sum ikke fratrukket.)  1,0 mill. kroner 

 

Alternativ 3 og 4 inkludert kostnader til gymsal/idrettshall. 

 

Alternativ 3: Bygge om både 52- og 78-bygget. Skole og barnehage samles i ett bygg.  

Forhåndskalkulert oppgradering av begge bygg   31,0 mill. kroner 

Det bygges ny gymsal m garderober tilknyttet skolen  15,0 mill.  kroner 

  Sum ombygging skole inkludert gymnastikksal   46,0 mill. kroner 

Antatt besparelse drift pr år; ca. kr 600.000,-    

Barnehagebygg med tomt selges. Antatt salgssum    1,0 mill. kroner 

  Besparelser drift og vedlikehold er basert på at bygdehuset avhendes. 

 

Alternativ 4: Bygge om både 52- og 78-bygget. Skole og barnehage samles i ett bygg.  

Forhåndskalkulert oppgradering av begge bygg   31,0 mill. kroner 

Det bygges ny idrettshall i håndballstørrelse med tilhørende  

garderobeanlegg og tribuner.        64,0 mil. kroner 

  Sum ombygging skole inkludert idrettshall    95,0 mill. kroner 

Driftskostnad pr år for idrettshall vil være tilnærmet likt med 

driftsbesparelser fra skole, barnehage og bygdehus. 

  Barnehagebygg med tomt selges. Antatt salgssum    1,0 mill. kroner 

  Besparelser drift og vedlikehold er basert på at bygdehuset avhendes. 

   

I tillegg forutsettes spillemiddeltilskudd til alternativ 4  9,0 mill. kroner 

 

Innsparinger i drift er basert på erfaringstall fra Teknisk forvaltning for årene 2017/2018.  

Besparelser vedr vedlikehold av bygninger som oppgraderes, og avhendes kan ikke anslås da 

dette er avhengig av kommunens budsjetter for fremtidig vedlikehold.  

Teknisk forvaltning mener nødvendige vedlikehold de neste 10 år for barnehage vil være ca. 2 

mill. kroner, bygdehus ca. 6 mill. kroner og skolebygg dersom intet gjøres ca. 6,8 mill. kroner. 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Rådmannen har fått utredet ulike alternativer. Det viser seg at en renovering av skolen, og en 

tilpassing av skoledriften til et mindre areal er beregnet til å koste en god del mer enn 

avsetningen i kommunens handlingsprogram. 

 

Det betyr at i tillegg til de alternativene som er utredet i saken, er det og relevant å se på om en 

kan klare seg uten denne investeringen. Det vil skolen klare da de har veldig god plass. 

Barnehagen har derimot en kapasitetsutfordring, der det nå ikke er plass til flere barn, og det er 

relativ lang avstand til de nærmeste barnehagene. 

 

Rådmannen tilrår derfor alternativ 2, der dagens skolebygg renoveres, skolen får hovedbase i 

mur-bygget og trebygget gir rom for en 2-avdelings barnehage.  

 

Da er barn og voksne samlet på ett sted, under en felles ledelse, og det kan legges til rette for 

et skapende og utviklende fagmiljø, og en parallell kontinuerlig kvalitetsoppfølging i barnehage 

og skole. 

Dette vil og gi økte antall barnehageplasser og tilstrekkelig areal til skole, og kan bidra til å 

gjøre Nes attraktiv for bosetting. 

Arealer vil kunne sambrukes i noen grad og bruksfrekvensen for hvert rom vil øke. Dagens 

barnehage kan selges og samlet driftsareal vil bli mindre. 

 

På sikt kan det også vurderes om en ønsker å investere i gymsal eller en idrettshall i denne 

delen av kommunen også. 

 

Vedlegg 

1. Mulighetsstudie utarbeidet av WSP 

2. Tilleggsopplysninger 
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1. I nnledning

Figur 1 : Nes skole ( foto: Lin Gloppen)

Kommunestyret i Ringerike kommune har i Handlingsplan 2018 - 2021 vedtatt at det skal avsettes

11 millioner kroner til om - og utbygging av Nes skole. WSP skal har fått i oppgave å utarbeide en

mulighetsstudie som belyser to ulike hoved konsepter :

1. Et fremtidig Nes oppvekstsenter med barneh age og 1 - 10 skole .

Dette konseptet skal belyse muligheter for å flytte eksisterende barnehage til dagens skolebygg.

Løsningen innebærer en renovering av trebygget fra 50 - tallet.

2. E n fremtidig 1 - 10 skole uten barnehage .

Dette konseptet skal belyse hvordan man kan plassere og løse ulike skole funksjoner i dagens

skolebygg dersom driften i trebygget skal avvikles.

Begge konseptene skal altså løses i dagens bygg, med eventuelle ombygginger .

D agens skole består av to bygningsdeler, en murbygning fra 1980 - tallet, og en eldre trebygning fra

1950 - tallet . Bygningene ligger nær hverandre uten innvendig gjennomgang. Nes b arnehage ligger

i et separat bygg på en annen del av skoletomten, og det er ønskelig at barnehagen samlo kalise res

med skole. Samarbeid med nabokommuner om felles skoleløsning er utredet og forkastet av

nabokommune.
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Nes skole har i nneværende skoleår 23 elever fordelt på 1. - 10. trinn ifølge tall fra GSI . Gjeldende

elevtal l sprognoser tilsier at et framtidig elevtall vil utgjøre maksimalt ca. 35 elever. S kole bygget

skal derfor dimensjoneres for å håndtere rundt 40 elever. B yggenes tilstand er vurdert i en egen

teknisk rapport . D e t gis videre en faglig vurdering av de økonomiske og skolefaglige kvalitetene

ved de ulike løsningene som presenteres.

WSP ’ s rådgivere innen pedagogikk og bygg - /eiendomsfag har vært på befaring på skolen sammen

med representanter fra skoleeier og sk oleledelse. Bygget som barnehagen drives i pro tempore,

er ikke befart.

På befaringene har WSP hatt samtaler med representanter for skolens ledelse , og leder for

barnehagen . Torsdag 14. februar ble det avholdt en workshop sammen med skolens pedagogiske

pe rsonale og leder for barnehagen , hvor man undersøkte muligheter for å optimal isere bruksmåter

for eksisterende generelle læringsarealer . Hensikten var å vise ulike muligheter som ligger i

koblingen mellom bygg, pedagogikk og interiørmessige tiltak . ( I vedlegg A er det vist eksempler på

ulike former for variert og fleksibel innredning som kan bidra til ny og bedre utnyttelse av rommene ).

Rapporten ha r til hensikt å undersøke hvordan man kan videreføre de aktuelle skolefunksjonene

som skal ivaretas i eksisterende skolebygg dersom elevtallet stiger til 40 elever . Rapporten vise r

mulig plassering av barnehagefunksjoner dersom trebygget renoveres. I tillegg vil rapporten

undersøke hvordan kapasiteten i undervisningsarealene kan økes gjennom organisatoriske og

pedagogiske tiltak, samt vise interiørmessige tiltak som gir god kvalitativ effekt innenfor en

økonomisk gunstig ramme. Rapporten kommer med en anbefaling i konklusjonen.

Det er avsatt 11 millione r til prosjektet i HP 18 - 21 . Av andre rammer som er styrende for prosjektet

nevnes det her at s amfunnshuset skal ivareta de funksjoner det har i dag som samlingssal og

kroppsøvingssal . Sløydrommet i underetasjen skal også opprettholde sin funksjon. I tille gg skal

b iblioteket i underetasjen på skole bygget fortsatt være i skolebygget.

1.1 Rapportens oppbygging

Denne rapporten gir en kort beskrivelse av nåværende situasjon for skolen, antall elever og

ansatte, beliggenhet, samt hvilke rom og funksjoner skolen har tilgang til . Videre belyser rapporten

arealbehovet ved oppgitt dimensjonering. De ulike alternativene blir deretter presenter t og

behandle t . Det rettes deretter fokus på hvordan man kan oppnå en mer effektiv bruk av

eksisterende bygg, organisatoriske og pedagogiske endringer, alternativ møblering og

interiørmessige tilta k. Avslutningsvis presenteres det en kostnadsberegning for de ulik e
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løsninge ne . I oppsummeringen gis en konklusjon og anbefal ing av den mest hensiktsmessige

løsninge n . Vedlegg til rapporten er eksempler på ulike fleksible og varierte læringsmiljøer.

B yggenes tekniske tilstand er presentert i en egen tilstandsrapport. Den ne leveres som separat

dokument.

1.2 Situasjonsbeskrivelse

Nes skole er en fådelt barne - og ungdomsskole med 23 elever og 6 pedagoger . Skole n ligger i

tettstedet Nes ved Begna i nordenden av innsjøen Sperillen. Nes i Ådal befinner seg 56 kilometer

nord for Hønefoss sentrum langs E16 mot Valdres og videre mot V estlandet. Tettstedet er det

nordligste i Ringerike kommune, og ifølge ringerike.no er Nes «hovedstaden» i dalføret Ådal som

ligger på begge sider av elva Begna.

Nes skole holder til i et eldre skoleanlegg best ående av to bygg som er forbundet med en svalgang

(markert med blått i Figur 4 : Skolens fotavtrykk markert med blått. S kole n har en flott b eliggenhet , tett

på skog og mark og et stort uteareal for lek og læringsaktiviteter. Der er en ballbane og flere

lekeapparater som elevene kan boltre seg i , og skolen ligger omgitt av vakker natur.

Tabell 1: Nøkkeltall for skolen
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Figur 2 : Plassering av N es skole i forhold til Hønefoss
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Figur 3 : Skolens tomt markert med grønt
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Figur 4 : Skolens fotavtrykk markert med blått

Tegningene under viser rom - og funksjonsfordeling i skolen. Det er disse arealene som ligger til

grunn for mulighetsstudien og de to konseptene. For å sikre en god forståelse av figurene, gis det

her en kort begrepsavklaring:

Generelle læringsarealer - er en fellesbetegnelse på arealer som er generelle i utformingen slik

som grupperom, klasserom og baser. Klasserom eller baser er som regel elevenes faste

tilholdssted i skolen.
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Spesialisert læringsarealer - er arealer som krever en særskilt tilpasning på grunn av faglige

aktivite ter. Dette er for eksempel rom for naturfag, skolebibliotek, musikk, mat og helse og kunst

og håndverk.

Elevtoaletter og garderober - er en kategori som kun inkluderer garderober og toaletter som er

tiltenkt elevene. Garderober og toaletter for ansatte e ller besøkende holdes utenom denne

kategorien og inngår i kategorien for personal - og administrasjonsarealer eller fellesarealer

Renhold og drift , også kalt støtteareal, innbefatter alt av arealer for renhold - og

vaktmesterfunksjoner, samt lagerrom for st oler og pulter. Lagerrom som er tilknyttet

undervisningen inngår i funksjonene generelle læringsarealer eller spesialutstyrte læringsarealer.

Elevtjenester inkluderer kontorer for helsesykepleier/lege, venterom, etc.

Personal - og administrasjonsareal er rom for personalet som arbeidsplasser, møtevirksomhet,

pause/bespisning, toalett og ansattgarderober.
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Figur 5 : Begge skole bygg - oversiktsbilde

Figur 6 : Rom og funksjoner i det eldste bygget (trebygget)
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Figur 7 : Rom og funksjoner i nyeste bygget (murbygget) 1.etasje

Figur 8 : Rom og funksjoner i nyeste bygg (murbygget), underetasje
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1.3 Tilstandsvurdering eksisterende bygg

Se egen rapport.

1.4 Bakgrunn for kapasitetsberegning med utgangspunkt i rom og arealer

Dagens 23 elever har svært god plass i skoleanlegget. P rognoser for fremtidig elevtall viser et

relativt stabilt elevtall, med en topp på 35 elever i .... I denne utredningen er det tatt høyde for å

håndtere rundt 40 elever . Hvordan vil situasjonen være for elevene når elevtallet fordobles, og når

undervisningsarealene i det gamle trebygget forsvinner eller benyttes til barnehageformål?

Kapasitet e n til et skolebygg avgjøres av en rekke faktorer som omfatter både de fysiske

rammebetingelsene og hvordan skolehverdagen organiseres. I Helsedirektoratets veileder

«Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler» §9 Utforming og innredning, er

arealnormene til tr innarealene formulert slik:

Ved beregning av maksimalt elevtall i et undervisningsrom, bør det tas hensyn

til hele læringsarealet som klassen/elevgruppen disponerer. Det må også tas

hensyn til rommenes utforming, innhold og ventilasjons forhold. Læringsarealet

til en klasse/elevgruppe skal legges til rette for varierte arbeidsformer og

tilhørende utstyr. Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer

(grupperom, formidlingsrom eller andre rom) i nærheten av

klasserommet/hovedrommet, må klasserommet/hovedrommet planlegges etter

en arealnorm på minimum 2 m2 pr. elev. Så lenge inneklimaet er tilfredsstillende

og aktiviteten i rommet er tilpasset, kan elevtallet i enkeltrom (som f.eks.

formidlingsrom og auditorier) gjerne være høyere enn normen på 2 m2 pr. elev

tilsier. Dersom klassen/elevgruppen ikke disponerer tilleggsarealer i nærhet til

klasserommet/hovedrommet, bør arealet være større, helst opp mot 2,5 m2 pr.

elev.

Størrelsen på areal som avsettes til generelle læringsarealer varier er sterkt fra kommune til

kommune. Bergen opererer med 4 m2 per elev til generelt læringsareal, mens Oslo har 2,7 m2 per

elev til samme funksjon. Fådelte skoler vil aldri klare å drive like arealeffektivt som store skoler. I

dimensjonerende elevtall vil de rfor areal per elev til generelle læringsarealet ligge høyere, selv når

skolen nærmer seg maksimal kapasitet.
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Når det gjelder spesialisert læringsareal kan det ifølge loven ikke settes et bestemt arealkrav til

slike rom fordi det vil variere etter hvilket utstyr og inventar som er nødvendig og hvilke aktiviteter

som skal foregå. Vurderingene av disse arealene må basere seg på om sikkerheten og krav til

inneklima som luft, lys og akustikk er ivaretatt (jf. § 14).
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2. Arealprogram skole

Figur 9 : Arealprogram skole
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Arealprogrammet viser en skjematisk oversikt over hvor mye areal alle funksjoner har i dagens

skolebygg fra 1980 - tallet, altså murbygget. Videre viser figuren hvor mye areal hver funksjon ville

fått dersom man skulle programmere en ny skole dimensjonert for 38 elever. Kolonnen lengst til

høyre viser differansen mellom de to. Oppsettet synliggjør hvilke funksjoner som må vies særlig

oppmerksomhet videre i rapporten med tanke på mulige tiltak for å håndtere en vekst i elevtallet.

Det blir viktig å lete etter gode løsninge r for elevgarderober og spesialrom. Arealtabellen opererer

med tre ulike soner; grønn, gul og rød sone.

2.1 Dimensjonerende elevtall – grønn sone

Dersom man legger til grunn en romslig arealnorm for programmering av skolen

(standardarealprogram fra Trondhe im kommune og Bergen kommune) ville skolen vært

dimensjonert for rundt 30 elever. Det er da beregnet 7,6 m2 per elev til generelle læringsarealer,

hvilket er høyere enn øvre arealstandard i Norge som ligger på ca. 4 m2 per elev. Ettersom Nes

skole er en få delt skole, vil man ikke kunne drive like arealeffektivt som større byskoler. Dette er

årsaken til at tallet per elev i grønn sone ligger høyere enn vanlig. Dette gjelder også for gul og rød

sone.

Skolen mangler areal til elevgarderobe r. Det løses i trafik kareal eller gangsoner i dag. T o av

klasserommene i trebygget er innredet som musikk og kunst og håndverksrom. I begge

alternativene som belyses må det undersøkes nevnte funksjoner skal løses når trebygget e nten

får ny bruk, eller driften avvikles. Dette gjelder for alle sonene. For lærerarbeidsplasser er normen

på 6 m2 lagt til grunn. Et e levtal l på 30 utløse r et behov for 5 - 6 ansatte pedagoger. Skolen har

rikelig med areal til teamarbeidsplasser i alle sonene i grønn sone .

2.2 Moderat elevtallsvekst – gul sone

En moderat elevtallsvekst er beregnet til 40 elever og 6 pedagoger. Det er da beregnet 5, 75 m2 per

elev til generelle læringsarealer. Utfordringene rundt mangel på elevgarderober er som i grønn

sone. Areale ne til administrasjon og ledelse er tilstrekkelige . Av a realprogrammet fremgår det at

skolen mangler area l til møterom, men her er muligheter for omdisponeringer innen

personalfunksjonene for å løse dette behovet. Tross mangel på spesialrom og elevgarderober vil

skolen håndtere en moderat elevtallsvekst.



Side 17

2.3 Maksimal elevtallsvekst

Maksimal elevtallsvekst e r beregnet med utgangspunkt i antall klasserom og størrelsen på disse.

For større skoler beregne s det ned mot 2,9 m2 per elev totalt til generelle læringsarealer. Ettersom

Nes er en fådelt skole, opereres det her med en nedre arealgrense på 5 ,1 m2 per elev fordelt på

230 m2. Maksimalt elevtall regnes derfor til 4 5 elever. Utfordringer beskrevet i gul sone gjelder også

for rød sone . I tillegg blir det viktig å se på hvordan samspillet mellom r ommenes utforming og

pedagogisk organisering kan optimaliseres. Det blir viktig å sikre at den fysiske utformingen av

læringsarealene spiller på lag med intensjonen i undervisningen.

2.4 Arealprogram barnehage

Arealprogrammet nedenfor viser arealbehovet til en barnehage programmert for to avdelinger med

henholdsvis en småbarnsavdeling for seks barn, og en storbarnsavdeling for 12 barn. Arealnormen per barn

i småbarnsavdelingen ligger på 5,3 m2 per barn, og for b arn på storbarnsavdelingen er det beregnet 4 m2 per

barn. Totalt må leke - og oppholdsarealet utgjøre minimum 100 m2 til sammen. I tillegg viser arealprogrammet

arealbehovet for støttefunksjoner, personalfunksjoner, drift, renhold og vognrom.
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Figur 10 : Areal behov for barnehage med 20 storbarnsplasser

3. Alternative løsninger for skolens utvidelse

Det er to hovedkonsepter som skal utredes og belyses i det følgende.

• Alternativ 1: Nes oppvekstsenter med barnehage og 1 - 10 skole
• Alternativ 2: Nes 1 - 10 skole uten barnehage.

3.1 Alternativ 1: Nes oppvekstsenter med barnehage og 1 - 10 skole

Alternativ 1 innebærer at den eldste fløyen på skolebygget totalrenoveres slik at funksjonene i

eksisterende barnehage kan plasseres i det gamle trebygget fra 50 - tallet, men med ny planløsning

tilpasset barnehagens behov i dag . For å nå målet om å skape et oppvekstsenter, skal det e tablere s

en ny kombinert avdeli ng for 20 storbarn s ekvivalenter (12 stor e barn + 6 små barn) . I denne
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løsningen legges det her opp til at svalgangen bygges inn slik at barn og ansatte kan bevege seg

tørrskodd i hele oppvekstsenteret.

Det må undersøkes hvordan man kan løse utfordringen r undt manglende elevgarderober og

spesialrom. SFO bør drives i sambruk med kjøkken, læringsarealer, kunst og håndverk og musikk.

Videre skal det søkes å f inne mer optimale bruksmåter for eksisterende generelle læringsarealer.

I drettsareal og sløydsal beholdes slik det er i dag.

For å realisere et fremtidig oppvekstsenter er det hensiktsmessig å p lassere alle barnehagens

funksjoner i det eksisterende trebygget , slik at det fremstår som en samlet enhet. Barnehagens

p ersonalfunksjoner kan imidl ertid med fordel saml okaliseres med skolen s personalfunksjoner . Slik

kan man sørge for å bygge et større fagmiljø, bidra til at både skole og barnehage blir mindre

sårbare ved sykdom, i tillegg til at løsningen vil være arealeffektiv og ressursbesparende.

Personalrom og ansatte garderober kan derfor sambrukes av barnehage og skole.

I en slik løsning er det et nettoareal på 1 72 m2 som skal plasseres i trebygget (se Figur 11). Det må

påregnes noe ekstra areal til trafikkareal, og her opereres derfor med en brutto /netto faktor på 1 ,3.

Dersom man fjerner alle innvendige vegger i trebygget, vil tilgjengelig netto areal i trebygget ligge

på ca. 28 7 m2 (se Figur 12). Når ny planløsning skal tegnes ut vil en del av dette arealet utgjøre

trafikkareal i form av korridorer. Likevel vil man ha noe areal til overs som kan benytte s til funksjoner

som sambrukes mellom skole og barnehage . Her nevnes for eksempel skolens behov for

spesialrom. Totalt vil det kunne dreie seg om ca. 60 m2, men nøyaktig hvor mye areal det er snakk

om, vil være avhengig av plan løsning en for barnehage funksj onene . Her opereres med en

brutto/nettofaktor på 1,3 fordi eksisterende vegger bevares.

Figur 11 Nettoareal som skal plasseres i trebygget
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Figur 12 Tilgjengelige rom i trebygget i dag

Som tidligere nevnt benyttes k lasserommene i trebygget i dag til musikkrom, kunst og håndverk og

SFO/klasserom. Figur 13 viser en mulig plassering av ulike aktuelle barnehage funksjoner i det

gamle trebygget .

Figur 13 : Skjematisk fremstilling over mulig plassering av rom i ny barnehage
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3.1 .1 Areal til elevgarderober

I arealprogrammet i kapittel 2 kom det frem at skolen ikke har arealer til elevgarderober. I dag

benytter elevene knagger til oppheng i korridorer/trafikkareal. Dette er ikke en optimal løsning for

elevgarderober, fordi skitt og søle trekkes inn i bygget o g bidrar til en tyngre arbeidshverdag for

renholdsansvarlig. Det er heller ikke optimalt med tanke på brann og rømningsveier. Det er likevel

en løsning som svært mange skoler må benytte i dag fordi de holder til i eldre skolebygg. Det er

derfor mulig å leg ge til rette for å opprettholde ordningen selv om det blir flere elever. Man kan

også se for seg at det investeres i hyller eller elevskap som plasseres i korridorene.

Figur 14 : Dagens elevgarderober på Nes skole, øverst fra kor ridor trebygget, og nederst i murbygget

Ungdomsskoleelever foretrekker ofte låsbare ska p framfor hyller, og dersom det blir mange elever

vil det kunne bidra til å skape et mer helhetlig uttrykk. Om man velger å male veggene og utbedre

overflaten, vil det bidra til å skape ryddig læringsmiljø og heve den estetiske kvaliteten.

Alternativt kan man se etter muligheter for å løse elevgarderober i forbindelse med

leskuret/leveggen som i alternativet foreslås bygget inn. Arealet på 36,4 m2 vil være tilstrekkelig til

å romme elevgarderober for 40 elever.
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Figur 15 Utnytte trafikkareal til elevgarderober

Figur 16 : Elevskap for ungdomsskoleelever?
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Figur 17 E levgarderober i arealet som foreslås bygget inn i løsningen.

3.1 . 2 Areal til spesialrom - r om for musikk og kunst og håndverk

I dag mangler Nes skole arealer til musikkrom og til kunst og håndverk. I arealprogrammet

fremkommer det at dersom det skulle bygges en ny skole dimensjonert for 40 elever, ville det blitt

avsatt 40 m2 til musikkrom og 80 m2 til kunst og håndverk. Det eksisterende murbygget har ikke

overskuddsareal til å løse disse funksjonene. Det antydes imidlertid i kapittel 3.1 at der kan være

et overskuddsareal på opptil 60 m2 i tre bygget , selv om barnehagefunksjonene flyttes inn.

En mulig løsning kan derfor være å plassere et musikkrom eller et verksted for formingsa ktiviteter

i tilknytning til barnehagens avdelingsarealer. Skole og barnehage stiller seg positive til ideen om

sambruk av slike rom. Dersom det møbleres optimalt, vil man kunne oppnå ønsket fleksibilitet som

medfører at både barnehage og skole vil finne d et attraktivt å benytte et slikt rom. Skolen vil kun

legge beslag på rommet et begrenset antall timer , kanskje et sted mellom 6 - 9 timer i uken. Det

betyr at rommet har mye ledig kapasitet hvor arealet vil stå tomt. Det gir barn og voksne i

barnehagen god a nledning til å flyte inn i dette arealet.

En annen mulig løsning vil være å tilrettelegge for et kombinert musikk - og kunst og håndverksrom

i ett av skolens klasserom. Klasserom U14 på 76,7 m2 er det arealet som er mest aktuelt i denne

sammenhengen. Rommet ligger i underetasjen i murbygget, vegg i vegg med rommet som
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inneholder funksjonene naturfag/skolekjøkken. Ved å plassere musikk og kunst og

håndverksarealer her, oppnår man å samle alle spesialrommene til ett område. Når man skal

avvikle SFO, vil det være naturlig å se alle disse funksjonene i sammenheng.

Rom for musikk og kunst og håndverk skal benyttes til musikk - og danserelaterte aktiviteter, til

tegne - og male - økter og til arbeid med tekstiler. Sløydarbeid, og i økter hvor elevene skal sage,

pusse, snekre og hamre , skal fortsatt foregå i forsamlingshuset slik det gjør i dag. Utfordringen

med denne løsningen er at mange av aktivitetene som elevene arbeider med involverer en

kombinasjon av de ulike disiplinene. Det betyr at man ideelt sett skulle samlet alle de ulike

disiplinene i én og samme avdeling , men det er ikke mulig å få til på 76,7 m2. Lærerne ønsker å

etablere et mindre rom , eller en sone i rommet, med plass til to sløydbenk er eller en verkstedsbenk

for fire, slik at en liten gruppe elever kan jobbe samtidig . Utfordringen er at arbeid med treverk

genererer en del støv, og støy. For enk el bearbeiding av treverk, eller for interdisiplinære

sammensatte oppgaver kan det likevel være hensiktsmessig å sette av plass til arbeidsbenk i

rommet.

Figur 18 : Arbeidsbenk for interdisiplinære læringsaktiviteter

Når rom met ikke benyttes til musikk og kunst og håndverk, kan det benyttes som

undervisningsareal/klasserom. Ved å samle alle spesialromfunksjonene, oppnår man

sammenheng mellom rom for praktisk - estetiske fag som bidrar til at man kan jobbe tverrfaglig.

Dette er i tråd med nasjonale føringer i fagfornyelsen og arbeidet med de nye læreplanene som

skal iverksettes høsten 2020. Løsningen byr også på muligheter for varierte aktiviteter for eksterne
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brukere. Skolebiblioteket fungerer også som folkebibliotek, og U14, be nyttes derfo r utenom

skoletiden av eksterne brukere. Dersom klasserom U14 møbleres slik at det inneholder en

intimscene, arbeidsbord, speil og ulike sittemøbler, vil det tilrettelegges for mange ulike aktiviteter.

Man kan ha poesikveld/lyrikkaften, intimko nsert, tegne/malekurs, dansekurs, singspiration,

verdidebatter, kafédialog, samtalegrupper og så videre. Ettersom skolekjøkkenet ligger vegg i

vegg, er det lett å tilrettelegge for lettere matservering, eller matlagingskurs parallelt.

| Figur 19 : Musikkrom og kunst & håndverksareal på klasserom U14

Hvis det er et viktig mål å samle alle disiplinene i kunst og håndverk, kan man se for seg e n

alternativ løsning . Det er mulig å flytte musikkfunksjonen til flerbruksrommet i barnehagebygget

(trebygget) slik at alle disiplinene innen kunst og håndverk kan plasseres på klasserom U14 . Det

krever gjennomtenkte og gode løsninger for plassering av de ulike funksjonene. Rommet må

fortsatt kunne benyttes som klasserom når det ikke fo regår kunst og håndverksundervisning der.

Man vil dermed unngå at faget blir splittet og foregår to ulike steder (i murbygget og på

samfunnshuset). Nedenfor vises en mulig løsning dersom rommet kun skal tilrettelegges for kunst

og håndverk. I dette forslag et mister man koblingen mellom musikk og bibliotek som kan være en

attraktiv kombinasjon. Forslaget forutsetter som nevnt også at overskuddsarealet i trebygget

benyttes til musikkrom i kombinasjon med klasserom. Fra barnehagens ståsted kan det være en

god kombinasjon. En siste løsning vil være å gjøre motsatt; innrede Klasserom U14 som kombinert

musikkrom/klasserom, og lage et verkstedsrom med fokus på tekstil, tegne og male i tilknytning til
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barnehagen. Dette forslaget forutsetter at dagens bruk av treverk stedet i samfunnshuset

opprettholdes.

Figur 20 Klasserom U14 til kunst og håndverksrom

Figur 21 Klasserom U14 til musikkrom
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3.1 .3 SFO – sambruk med mat og helse

Det er ønskelig med en plassering av SFO i tilknytning til arealene for mat og helse. I dag er det

kun ett barn på SFO, men ved et elevtall på 4 0 elever er det sannsynlig at man vil ha flere elever

på SFO. Funksjonen er tenkt løst gjennom sambruk mellom sk olekjøkken og rom for naturfag. I

dag er det allerede sambruk mellom skolekjøkken og naturfag, og selv om det ikke virker som en

opplagt kombinasjon, fungerer løsningen overraskende godt ifølge de ansatte. Sambruk mellom

SFO, skolekjøkken og naturfag kreve r gjennomtenkte løsninger for utforming av rom.

Skolekjøkkenet har fast innredning noe som gjør det svært kostnadskrevende å endre. Denne

innredningen foreslås det derfor å bevare.

Det er et økende antall skoler som velger å gå bort ifra den klassiske idee n om utforming av

naturfagsarealene. Det er få eksperimenter med farlige stoffer i grunnskolen. Oppfatningen om at

man er avhengig av å ha forskerstasjoner med avtrekk over hver stasjon og innlagt vann og varme

møter motbør på en del skoler. Faste sta sjoner oppfattes som mindre fleksibelt enn om man

møblerer med løst inventar. Skaperverksted og M akerspace har gjort sitt inntog, og kan være et

godt alternativ for mange. Dette er rom som krever en del gulvplass, og lagringsmuligheter. Nes

skole har en l øsning som er fordelaktig med tanke på sambruk og flerbruk. Dersom det er ønskelig

å drive forsøk rundt stasjoner, har skolens elever og ansatte tilgang på skolekjøkkenet som er

tilrettelagt med tanke på dette. Her har man tilgang på varme, vann og strøm, noe som gjør det

enkelt å benytte dette arealet til forsøk, også i naturfag. Den delen som er avsatt til naturfag bør

derfor ikke møbleres opp med fast inventar som begrenser bruken av rommet ytterligere.

Istedenfor foreslås det å tilrettelegge denne dele n mer som et skaperverksted, med rikelig

gulvplass til konstruksjonsarbeid, dronetesting, koding og programmeringsarbeid. Langs veggene

bør det være lagringsplass, og muligens et bord som kan klaffes ned ved behov. Rommet har

direkte utgang ut, noe som gjø r det mulig å etablere veksthus eller andre installasjoner som kan

forlenge rommets arbeidssone til arealene utenfor. Innredningen forenkler sambruk mellom SFO

og skole fordi arealet ikke er møblert opp med plasskrevende pulter og stoler til alle. Dette sk aper

stor fleksibilitet, og tilrettelegger for sambruk.
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Figur 22 Skolekjøkken og naturfagrom

Figur 23 Naturfagsareal utformet som skaperverksted
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3.1 .4 Personalfunksjoner

Dersom det skal etableres et oppveksttun som inkluderer både fådelt 1 - 1 0 skole og barnehage i

ett og samme skoleanlegg, blir det viktig å se på plassering og utforming av personalfunksjonene.

Det har tidligere blitt nevnt at det vil være gunstig å samle personalfunksjonene, slik at man kan

dr a nytte av sambruk på rom som personalrom og personalgarderober. Personalgarderobene er i

minste laget med tanke på å skulle tjene både skolens personale og barnehageansatte. I dag

benyttes deler av personalgarderobe til lager. Det bør påregnes noen utgift er til å optimalisere

personalgarderoben dersom man velger alternativ 1 som inkluderer barnehage og skole i ett og

samme anlegg. For garderoben kan det være gunstig å slå sammen wc 1 07 og gard erobe 1 08 for

å etablere et hwc med dusjfunksjon. På den måten k an man legge til rette for at flere skal ønske å

sykle til jobb. Ansatte har muligheter for å dusje i underetasjen, men der er ikke heis ned til denne

funksjonen. Videre må man søke å etablere gode løsninger for oppheng av ytte r klær i garderoben

som ligger i forlengelsen av gang 1 1 0. I dag er ikke arealet utnyttet optimalt. Det ser ut som at de

fleste tar med seg ytterklærne på arbeidsplassen, og garderobeløsningen er for liten til å romme

alle ansatte sine klær. I tillegg blir garderobe 1 08 brukt som lager . Det er det mulig å utbedre

løsningen slik at den blir mer funksjonell. I kjelleren er det rikelig med lagerplass, og dersom man

tar en opprydning i innholdet på disse lagrene, skal det ikke være nødvendig å benytte

garderobearealet til lager.

Figur 24 : Personalgarderobe og arbeidsplasser
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Figur 25 : Lage hwc med dusjmuligheter?

Også når det gjelder inndelingen av rom, kan det bli nødvendig å gjøre noen grep. Dersom

barnehagens ansatte skal inn i skoleanlegget/oppveksttunet, vil det bli behov for å samle skolens

ansatte mer. I dag har de ansatte svært romslige kår, og det er mulig å plasser e flere på samme

arbeidsrom. Totalt skal det være plass nok til både barnehagens og skolens ansatte.

Personalarealene i eksisterende bygg er estimert til 134 m2. I programmert areal er det satt av 116

m2 til denne funksjonen. Differansen utgjør 18 m2. Det kan bli i trangeste laget når barnehagen skal

inn i samme arealene. Her foreslås det derfor å omdisponere kontor 122 som i dag sambrukes av

driftsleder og helsesøster, til kontor for pedagogisk leder for barne hagen . B arnehagens ansatte

kan p lasseres i arbeids rom 121. Alternativt kan man samle alle i ledelsen for oppveksttunet på

kontor 114 - 113. Velges det førstnevnte innebærer det at kontor 112 - 114 og arbeidsværelse 111

må innredes på nytt med ny inndeling sl i k at arealene kan romme skolens ledelse, pedagoger,

kopirom og møterom. Kontor 112 er ikke merket areal på tegningsgrunnlaget, men utgjør ca. 16

m2. Til sammen utgjør disse a realene ca. 87 m2. Det er tilstrekkelig areal til å dekke behovet. Det

må derfor settes av areal til helsesøster/driftsleder i trebygget, eller i forbindelse med trafikkarealet

når svalgangen skal bygges inn.
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3.2 Alternativ 2: Nes 1 - 10 skole i murbygget . Drift i trebygget avvikles.

Alternativ 2 forutsetter at barnehagen fortsetter sin drift i det eksisterende barnehagebygget.

Trebygget blir i dette konseptet stående uten at det iverksettes tiltak for videre bruk av bygget.

Dette innebærer at alle skolefunksjoner skal samles og fordel es på arealene i murbygget fra 1980 -

tallet. Kroppsøving og tresløyd skal fortsatt foregå på samfunnshuset.

I kapittel 2 og i kapittel 3 kom det fram at murbygget har tilstrekkelig med areal til å fylle alle

funksjoner med unntak av elevgarderober og spes ialrom i musikk og kunst og håndverk. Når alle

funksjoner skal inn i murbygget blir derfor utfordringen mye av den samme. Det blir imidlertid en

mer krevende oppgave å løse uten sambruks/flerbruksrom i trebygget.

I rød sone blir det viktig å øke de gener elle læringsarealene. Personalfunksjonene har i dag 134

m2 totalt. I programmert areal er det avsatt 116 totalt m2 til de samme funksjonene. Det innebærer

muligheter for omdisponeringer innad i personalfunksjonene , og muligheter for å øke de generelle

læri ngsarealene. F iguren nedenfor viser hvordan dette kan se ut. De generelle læringsarealene i

første etasje er her fordelt på fire rom. Det totale arealet til generelle læringsarealer i etasjen blir

da 174,9 m2. Personalarealene er i figuren redusert fra 134 til ca. 112,8 m2. Det betyr at man

mangler i underkant av 4 m2 for å oppfylle romkravene i programmert areal. Arealtallene som står

oppført på hvert rom i figur 24 stemmer ikke helt med virkeligheten. For eksempel er

personalrommet med kjøkkenkrok på ca. 25 m2 i dag. Det må påregnes utgifter til ombygging av

både personalarealene og generelle læringsarealer i forslaget slik at arealfordelingen på de ulike

rommene blir best mulig.
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Figur 26 Omorganisering av areal til personalfunksjoner for å øke areal til generelt læringsareal

Ved å komprimere personalarealene, frigjøres det 21,2 m2 areal til klasserom/generelt

læringsareal. Hva som er den optimale inndelingen av dette arealet, kan diskuteres. Det henger

sa mmen med hvordan rommene møbleres. Man kan se for seg en todeling av arealet som vil gi to

store rom på 87,4 m2. Disse kan igjen deles av med folde/skyvevegger eller ved å dele rommet inn

i ulike soner. Det handler også om hvordan man ønsker å jobbe med el evene (se kapittel 3.3 ). Man

kan også se for seg en løsning hvor læringsarealet deles inn i fire noenlunde jevnstore rom på ca.

4 0 m2. Dersom det etableres dører mellom rommene vil dette bidra til at lærer beholder oversikten

over elevene selv om de fordeler seg på flere rom. Når noen elevgrupper har undervisning på

spesialrommene, må øvrige elever kunne benytte rommene som står tomme i første etasje slik at

belegget på rommene blir høyest mulig.

Med fire klasserom tilgjengelig i tillegg til to store spesialrom (som inneholder fire funksjoner),

skapes det rom for å dele elevene i mindre grupper. Fordelt på seks ulike arealer vil elevgruppene

ikke behøve å overstige 7 - 8 elever per rom. Bygget vil derfor kunne tilby undervisning i romslige

arealer, selv i rød sone dersom man utnytter arealene, og organiserer elevgruppen på en

fordelaktig måte.

3.3 Pedagogisk e og organisatoriske tiltak

Dersom elevtallet nærmer seg 40, hvordan kan man da optimalisere organiseringen av elevenes

læring på best mulig måte?
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Nes skole er en fådelt skole med 23 elever i dag. Trinnstørrelsen varierer fra null ( det er ikke elever

på alle trinn) til seks elever. Dette byr på noen fordeler og en kelte ulemper med tanke på

organisering av undervisning. For eleven k an det være krevende å være få p å et trinn. I større

elevgrupper øker sannsynligheten for å finne noen man kommer godt overens med, og det gir ofte

et rikt miljø med et mangf old av mennesker. I noen faser av livet er behovet for jevnaldrende ekstra

stort, og det blir særskilt viktig å lete etter gode samhandlingsarenaer og gode møteplasser i

skolehverdagen. For læreren byr det også på en del utfordringer når trinnstørrelsen blir så liten

som to elever . Det k an bli vanskelig å gjennomføre deler av opplæring en . Fådelte skoler er derfor

helt avhengig av å jobbe i aldersblandede grupper i for eksempel kroppsøvingsundervisning slik at

elevene får erfaring m ed lagidrett. Sammenliknet med større skoler, er fådelte skoler ofte flinke til

å jobbe aldersblandet og utnytte mulighetsrommet dette gir. Forskning viser at aldersblanding kan

gi økt læringsutbytte. Elevene kan lære bort sine kunnskaper til hverandre og av hverandre. Ut fra

Vygotsk y s teori om at læring skjer i det sosiale menneskelige samkvem, spesielt gjennom språklig

aktivitet, samt at elever kan ha stillasfunksjon for hverandre , er dette en god måte å organisere

elevene på. E ldre elever kan tjene som modeller for yngre eleve r , både når det gjelder språklæring

og i andre læringsaktiviteter . Ifø lge Kristoffer Melheim , forsker, forfatter og førstelektor på HSF

(Høgsk u len i Sogn og Fjordane) , viser forskning at aldersblanding er det mest naturlige for barn .

U ndersøkelser fra USA viser at kun 35 % av daglig interaksjon mellom barn foregår mellom barn

på samme alder. Han sier også at grupper som dannes spontant, vanligvis består av unger med

ulik alder. Han viser videre til forsøk som viser at barn foretrekker å undervise unger som er yngre

enn dem selv, og at de foretrekker å bli undervist av unger som er eldre enn dem selv. Melheim

peker også på at svake elever blir mer språklig aktive, opplever mestring og at de derfor profiterer

på å få l ese for andre barn.

Når elever deler av sin kunnskap med andre får de i tillegg repetert fagstoff slik at det konsolideres.

Både store og små elever trenger repetisjoner av læringsstoffet, og gjerne med ulik tilnærming, for

at det skal foregå dybdelæring. For å legge til rette for at det skapes gode interaksjonsformer, må

det skapes et miljø der den enkelte føler seg verdsatt og akseptert, hevder professor i pedagogikk

i Be r gen, Olga Dyste . Elever må oppleve at de mestrer, og erfare at de kan noe, at de er en ressurs.

Også når det gjelder det sosiale samspillet kan de yngre elevene lære noe av de eldre. I samspillet

med andre lærer barn hvilke normer og uskrevne regler som gjelder, og hvordan de skal oppføre

seg. Medelevers korrigering har langt større effek t enn om lærer korrigerer, fordi de tjener attraktive

rollemodeller. De eldre elevene utvikler på sin side gjerne selvtillit og trygghet, føler ansvar og

omsorg for de yngre elevene. Det kan imidlertid være sårt for enkeltelever å oppleve at yngre elever

g år forbi dem faglig. For lærer er det utfordrende å legge til rette for at ulike læreplaner til elever på

forskjellige alderstrinn ivaretas til enhver tid. I fag som krever trinnvis gjennomgang, kan det bli
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forstyrrelser for elever som ikke får gjennomgang . Dersom lærer velger en middelvei i formidlingen

av fagstoff, kan en risikere at det blir kjedelig for de eldste og for vanskelig for de yngste. Ofte

velger man derfor å drive temabasert undervisning i fag som tillater dette. Målet er å unngå at

skriftlig oppgaveløsning får en for dominerende plass i undervisningen.

I forbindelse med fagfornyelsen ( fornyelsen av læreplane r) og Stortingsmelding 28 (201 5 - 1 6) «Fag

– Fordypning – forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet», rettes det betydelig fokus på

dyb delæring, tverrfaglig tilnærming og elevaktiv læring. I tillegg legges det opp til utstrakt bruk av

teamsamarbeid og trinntenkning. Arbeidsmetoder som omvendt undervisning, skjevdeling ,

aldersblanding og stasjonsarbeid er undervisningsformer det ønskes mer av. Slik utnyttes

voksenressursene bedre og assistenter/fagarbeidere kan bistå flere elever enn bare én eller to om

gangen. Omvendt undervisning tillater elevene å følge progresjonen i sitt tempo. I vår digitale

tidsalder er dette enklere å gjennomføre en n noen gang tidligere. Skjevdeling gir fordelen av å

kunne arbeide grundig med et tema for de som trenger det mest, mens majoriteten som mestret

temaet får andre utfordringer å bryne seg på. Undervisningen kan også være organisert i form av

fellessamlinger eller ulike typer stasjonsarbeid. Totalt sett gir dette en større fleksibilitet med

hensyn til didaktiske arbeidsmåter.

I fådelte skoler blir det utfordrende å oppnå utstrakt trinn - og teamsamarbeid. Det er likevel gode

muligheter for å bevege seg bort fra en tradisjonell klasseromsbasert orientering , hvor formidling

gjerne er den dominerende undervisningsformen, til varier te undervisningsmetoder hvor den

enkelte pedagog får utvikle seg i et faglig fellesskap. På fådelte skole bør det være særskilt

bevissthet rundt erfaringsdeling og faglig fornying slik at den enkelte ikke står alene med sine

utfordringer og stagnerer. Måle t må være å skape et sterkt faglig og sosialt fellesskap, hvor ansatte

opplever et felles ansvar for alle elever, hvor det er en sterk grad av samhandling og samarbeid

med en fleksibel organisering av elevene.

3.3.1 Utforming av generelle læringsarealer

I forbindelse med utformingen av skolebygg, snakkes det ofte om at det bør legges til rette for

fleksible læringsarealer. Men hva innebærer det?

Nedenfor vises et bilde av et tradisjonelt klasseromsoppsett . Elevene er gruppert i par eller i trioer

i rade r med ansiktene vendt mot tavla. Elevene har sin egen stol og pult til rådighet, og

sannsynligvis tilgang på et grupperom. Selv om oppsettet er fleksibelt i den forstand at man kan
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endre måten man grupperer pultene på, skjer det ikke så hyppig, og i alle f all ikke flere ganger i

løpet av en dag.

Figur 27 : Klasserom med tradisjonell innredning

Alternativt kan arealet inndeles og møbleres fleksibelt. Kanskje det ikke deles i to like deler, men

innredes variert med tanke for at det skal være et felles undervisningsrom for ulike typer elever.

Figur 28 : Alternativ møblering - trinnrom

Planløsningen legger til rette for ulike arbeids - og undervisningsformer samtidig . Her kan man

variere mellom fellessamling, gruppearbeid, selvstyrt aktivitet med mulighet for veiledning, lese

stille, arbeide i gruppe, stasjonsundervisning, omvendt undervisning, arbeid som involverer digitale

hjelpemidler og mer uformell sittestilling som tillater at elevene tar med seg ipaden eller pc’en i

sofaen. Det ligger et potensial i løsningen med mulighet til å oppnå større variasjon i

undervisningen og mer kollegasamarbeid. Man kan også tenke aldersblanding og skjevdeling i
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større grad enn i et tradisjonelt innredet klasserom. I tillegg er det en fordel at elevene har god sikt

og at alle elevene blir sett. I stasjonsarbeidet vil det kanskje være noen som ønsker å sitte ved en

tradisjonell pult, andre velger en mer uformell arbeidsstilling, mens en tredje type elever foretrekker

helt ro og kan søke til et grupperom. Ulike oppgaver krever ulike arbeidsforhold .

3.3.2 Interiørmessige tiltak

Tiltak med inventar og interiør medfører ikke bare en direkte innvirkning på læring . F orskjønning er

i seg se lv korrelert med lavere fravær og bedre prøveresultat. Vedlikehold og ivaretakelse av bygg

kan gi signal om at noen bryr seg om anlegget og de som arbeider i det. Dette er påvist gjennom

forskning av Maxvell 201 6, og får støtte i undersøkelser gjennomført i Norge utført av Cold og

kolleger.

I trinnarealene kan det etableres alternativ møblering som gjør rommene mer anvendelige for et

bredt spekter av und ervisningsformer preget av økt elevaktivitet. Mindre tiltak, som innkjøp av

møbler for å skape soner, nisjer og kroker, eller mer omfattende løsninger som også krever endring

Figur 29 : Møblering - ulike sittestillinger
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av praksis. Elever rapporterer ofte om kroppsrelaterte plager som hodeverk, ryggp lager og stiv

muskulatur i nakke. De bruker gjerne en stor andel av skoletiden til å sitte stille på stolen ved pulten

sin for å lytte - og skriverelaterte oppgaver. Ved å legge til rette for en mer variert møblering, vil

elevene i større grad oppleve alter native sitte - og arbeidsstilling i løpet av skolehverdagen.

Figur 30 : Lesemøbler, skape tydelige soner

Elever tåler godt at aktiviteter organiseres rundt større gruppebord eller ulike soner i rommet. Et

teppe på gulvet, en sofagruppe eller en lesesirkel kan oppleves som en avgrenset sone der elevene

kan jobbe liggende eller sittende på pc eller nettbrett. F ordelen med å erstatte alle eller noen pulter

med gruppebord, ståbord og andre møbler , er at det gir flere muligheter til å innrede klasserommet

i soner og kroker, og det gir varierte arbeidsmiljøer og sittestillinger. En kan også øke

klassestørrelsen i no en grad, men beholde klasserommet.

Soneinndeling ved hjelp av tepper eller matter fungere r bedre hvis skolen er nøye med å overholde

«ren skole» - prinsippet, og sørger for at ingen benytter utesko på innearealene. Dersom man rigger

til lesesoner på en matte, er det uproblematisk for barn og unge å oppfatte det subtile nonverbale

signalet som sendes til dem . Det må suppleres av verbal instruksjon , og innarbeides som vane .

Matter avgrenses naturlig mot arealene rundt, og ved bruk av flere matter med fargekoder kan det

bidra til å forenkle stasjonsarbeidet betraktelig.
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Figur 31 : Soneinndeling for ulike aktiviteter (pinterest)

Andre eksempler på interiørmessige tiltak kan være å bruke tavlemaling og lærings tøttende vegger

for å skrive/henge opp på, for å skape «læringsvegger». Eksempelvis kan dette gjøres med

dekorative magnetisk e glasstavler. Slike tavler/vegger er ikke interaktive, men kan skape

elevaktivitet. De er godt egnet til å la elevene tenke høyt sammen i grupper, idémyldre, visualisere

og konseptualisere læring. I de generelle læringsarealene kan man lete etter potensie lle vegger i

deler av lange korridorer.

Dersom det i tillegg etableres sittearealer i forbindelse med slike soner, skapes flere

variasjonsmuligheter i læringsarealene. En kan også bruke tavlemaling og magnetiske glasstavler

inne i selve trinnrommene. Det te er en rimelig investering som gir et godt grunnlag for elevaktiv

læring og utnyttelse av skolens arealer. For å sikre at de ulike læringsveggene blir tatt i bruk som

mer enn rene oppslagstavler eller tradisjonell tavle for lærer, bør elevene få bruke ta vlene i størst

mulig grad. Etableres det svært store flater som gir klang, kan man kompensere med

lydabsorbenter.

Figur 32 : Skrive på vegg
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V idere kan møblering i klasserom, være med på å skape ulike soner som kan brukes for å utnytte

arealene mer effektivt, eller for å få til flerbruk. Dersom man våger å tenke nytt, og ta sikte på en

annen organisering av læringsarbeidet kan riktig møblering s ignalisere hvilken type arbeid som

skal utføres til ulike tider og i ulike situasjoner. Sittegrupper inviterer til samhandling, diskusjoner

og dialog, mens et lite amfi er egnet for fellessamlinger og formidling. Ståbord/bardisk gir elevene

mulighet til å skifte arbeidsstilling. Ståbord plassert inntil vegger er lite plass krevende , bord plassert

ute i rommet skaper en sosial sone hvor elevene kan jobbe sammen rundt bordet. E t slikt ståbord

kan lett benyttes som stasjon i stasjonsundervisning. I klasserommet kan et ståbord langs vegg

eksempelvis utgjøre en stille sone for konsentrert lese - og skrivearbeid.

Figur 33 : sittesoner

Det skal ofte ikke mer til enn et par sa kkosekker i en krok, under en trapp eller bak en bokhylle, før

dette oppleves som et lukket område hvor elever kan jobbe selvstendig. Møbler elevene kan sitte

i eller på, bokhyller og fornuftig utnyttelse av kroker kan skape stillesoner. Slike områder er

v erdifulle for elever som skal jobbe konsentrert, men også et godt alternativ for å ha samtale med

elever.

Figur 34 : Stillesoner

Videre kan man også vurdere flere interiørmessige tiltak og alternativ møblering om man ønsker å

endre pedagogisk praksis. Trappeamfi for formidling og samling, eller enda mer vekt på fleksible

rom som ikke domineres av pulter og stoler er eksempler på disse.
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Nes skole har allerede erfart den gode effekten av variert møblering. Nylig gjorde skolen en

investering i en sittegrupe som er plassert i gang 115 like utenfor klasserom 118. Sofaen med

tilhørende puffer er hyppig i bruk, og et naturlig samlingspunkt for gruppearbeid eller samtaler.

Skolen rapporterer om at de er svært fornøyde med investeringen.

Figur 35 : Sittegruppe i gang 115

3.3. 3 Sambruk og flerbruk

Ikke alle spesialrommene e gner seg til å undervise i andre fag enn det de er tiltenkt. Det kan for

eksempel være utfordrende å gi god samfunnsfagundervisning på skolekjøkkenet med mindre man

planlegger en spesifikk aktivitet. Men kanskje vil man se nye muligheter til å jobbe tverrfaglig

dersom man ble oppfordret t il å ta i bruk spesialrommene flere timer i løpet av en uke. Man kunne

se for seg at elevene måtte lage en oppskrift fra andre verdenskrig på skolekjøkkenet, eller at

elevene ble utfordret til å lage et langhus fra vikingtiden på sløydsalen i miniatyrutgav e. Fra

nasjonalt hold har man som nevnt flagget at det vil bli mer fokus på dybdelæring i årene som

kommer. Spesialrommene gir særdeles gode rammer både for å jobbe tverrfaglig og i dybden

sammen med elevene. Med økt fokus på teamsamarbeid kan man kanskje også lettere f å til

stasjoner hvor man kan ta i bruk flere rom fordi der er flere voksne sammen i gjennomføringen av

undervisningen /læringsaktivitetene .
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Spesialrom med store åpne flater , som m usikk - og kroppsøvingsarealer , innbyr til et bredt spekter

av aktiviteter. Musikk /kunst og håndverksrommet kan for eksempel være et svært bra rom til

fremføringer i norsk - og engelskundervisningen. E levene kan benytte intimscene med tilhørende

farget lys når noe skal framføres. Speilveggen gjør at man kan jobbe med p ositur og artikulasjon i

fremføringen, avhengig av hva som er læringsmålet. Elever inspireres ofte av å benytte rom med

sterk koding, det vil si rom som er utstyrt på en mer fagspesifikk måte enn de generelle

læringsarealene ofte er. Spesialrom gir ofte he lt andre forventninger til hva som skal foregå enn

vanlige klasserom som er nøytrale. Utstyr og redskaper t ilfører situasjonen en ny dimensjon. Man

kan trekke elevene ut av hverdagslige situasjoner ved å skape særegne stemninger som de ikke

kan få, selv me d god fantasi, i klasserommet hvor de gjerne tilbringer størsteparten av

undervisningstiden på en uke. Man får en reell sjanse til å nå flere. Elevene vil sette stor pris på

verdifulle avbrekk fra lange skoledager ved pulten med samme sittestilling over ti d.

Inaktivitet er et økende problem blant barn og unge i dag. Hva skjer med undervisningen når

læreren har fokus på at alle timer skal gi elevene mulighet til bevegelse seg? Kanskje benytter man

utearealet til «Running dictation », eller lager gulvscrabble i stort format for elevene i norsktimen.

Mange læringsaktiviteter som vanligvis begrenses til klasserommet kan like gjerne foregå i

spesialrom. Målet må altså være å sørge for høyest mulig belegg på alle rom.

4. Kostnadsv urderin g av de to alternativene

Kostnadskalkulering leveres i et eget separat dokument. Her henvises til denne excel - filen.

Grunnlaget for kostnadsestimatene er:

Alternativ 1 :

- Totalrenovering av 1952 - bygget

- Ventilasjon og oppgradere øvrige tekniske anlegg

- Ombygging av 1978 - bygget generelle læringsarealer

- Ombygging av 1978 - bygget personalfunksjoner

- Ny ventilasjon og oppgradere øvrige tekniske anlegg

- Kle inn svalgang mellom byggene og noe areal utvidelse for å benytte til elevgarderober

- Vedlikehold ett erslep og etablere HCWC i bygdehuset (gymsal og kunst og

håndsverksavdeling)

- Flytting av barnehage og tilrettelegging av uteområdet også for barnehage
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- Salgsinntekter fra barnehag e

Alternativ 2:

- Riving av 1952 - bygget og opparbeide uteareal

- Ombygging av 197 8 - bygget generelle læringsarealer

- Ombygging av 1978 - bygget personalfunksjoner

- Ny ventilasjon og oppgradere øvrige tekniske anlegg

- Vedlikehold etterslep og etablere HCWC i bygdehuset (gymsal og kunst og

håndsverksavdeling)

- Etablere elevgarderober som skap

5. A nbefaling/oppsummering

Begge alternativene innebærer :

- en mulig investering i alternativ møblering i læringsarealene. Dette må skje i samarbeid med

personalet og medvirkning fra elevene. I kostnadskalkylen foreslås et minimumsbeløp til dette.

- en mulig ombygging av generelle læringsarealer . Dette bør også skje gjennom en

involveringsprosess/brukerworkshop.

Alternativ 1 innebærer i tillegg kostnader knyttet til totalrenovering av det gamle trebygget. Det skal

etableres en ny planløsning tilrettelagt for barnehagevirksomhet, med noen grad av sambruk

m ellom skole og barnehage. Videre skal leskuret kles igjen , slik at elever og ansatte kan bevege

seg tørrskodd gjennom hele anlegget. Her bør det tilrettelegges for egne elevgarderober, som

bidrar til å hindre at skitt trekkes inn i bygget. Det a nbefales videre å legge til rette for et flerbruksrom

i klasserom U14. Dette bør inneholde en liten scene og speilvegg til musikkrelaterte aktiviteter.

Lager U119 bør fungere til lagring av musikkinstrumenter, og evt. bøker. Rommet bør også

inneholde lagri ngsmuligheter for tekstil/tegne/male og formingsaktiviteter (se | Figur 19 :

Musikkrom og kunst & håndverksareal på klasserom U14) . Videre innebærer altern ativet at

personalfunksjonene delvis innredes på nytt slik at sambruk mellom barnehageansatte og skolens

ansatte fasiliteres.

WSP har ikke befart det eksisterende barnehagebygget som benyttes i dag. Når fordeler og

ulemper skal vurderes, vil vurderinger rundt barnehagens perspektiv være tuftet på et sparsomt

underlag.
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Det er mange fordeler ved å samle skole og barnehage i ett og samle anlegg:

- Elevene får egne elev garderober

- Areal til spesialrom utgjør i alternativet minimum 76,7 m2 (klasserom U14), og potensielt med

136,7 m2 (60 m2 i trebygget).

- Ved å s amle kompetansen på ett sted , blir organisasjonene mindre sårbare ved sykdom eller

annet fravær .

- Sambruk av enkelte funksjoner muliggjøres, slik at funksjonene drives mer arealeffektivt .

- Ettersom Nes er en forholdsvis liten plass, er det f ordelaktig å samle fagmiljøet på ett sted . Det

forenkler utviklingsarbeidet, og øker utvekslingen mellom funksjonene. Det teller positivt at

ansatte i begge funksjoner ønsker og ser verdien av dette grepet.

- Folk trenger folk, - ved å samle barnehage og skole i ett anlegg, vil flere barn og voksne kunne

spille på hverandre.

- Det kan være besparende å samle funksjonene i ett bygg slik at det eksisterende

barnehag ebygget kan frigjøres, og dermed selges.

- Fra et driftsperspektiv kan det være gunstig å samle funksjonene i ett anlegg. D riftskostnadene

reduseres dersom det gamle trebygget oppgraderes til TEK 17 standard.

- Ved å oppgradere d et gamle trebygget , unngår man at skolen får et «spøkelsesbygg» som

gradvis forfaller til nærmeste nabo.

- Dersom elevtallet overstige r 40 elever, er det lettere å legge til rette for dette i alternativ 1.

Stiger elevtallet mot formodning ti l 50 - 60 elever, kan man nyte godt av at trebygget har blitt

i vare tatt . I en slik situasjon har man mulighet til å vurdere om det er hensiktsmessig å igjen

skille barne hage og skole i to bygg . Alternativt kan man vurdere om det er hensiktsmessig å

bygge på.

Ulemper med alternativ 1:

- Det er lenge å forholde seg til det samme bygget ifra 0 - 16 år.

- Forholdsvis stor investeringskostnad

Fordeler ved Alternativ 2 :

- Det er et mindre kostbart alternativ enn alternativ 1

- Generelt læringsa real økes med 21,2 m2.

- Areal til spesialrom økes med minimum 76,7 m2 (klasserom U14)
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Ulemper med alternativ 2:

- Man får ikke samlet fagmiljøene

- Ansatte og elever oppleve r å miste et bygg. Den friheten og fleksibiliteten dette innebærer blir

ikke erstattet.

- Elevgarderober må løses i trafikkareal (evt. bygge på)

Anbefaling: Kostnadene knyttet til de ulike alternativene lar seg vanskelig sette opp med høy

grad av presisjon og nøyaktighet. Med fokus på et utviklings - og samfunnsperspektiv vil

imidlertid Alternativ 1 gi kommunen størst fleksibilitet m ed tanke på framtidig drift av skole og

barnehage. Dersom kommunen har økonomisk ryggrad til å bære kostnadene knyttet til

alternativet, vil dette gi det mest gun stige resultatet for kommunens innbyggere.



Vedlegg A

Eksempler på fleksible og varierte fysiske læringsmiljøer
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VEDLEGG 2, TILLEGGSINFORMASJON 

 

Nes skole, oppgradering av bygg 

Del 1, Innledning og bakgrunn,  

Del 2, Vurderinger 

 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Rådmannen har på bakgrunn har vedtatt handlingsprogram for Ringerike kommune fått utarbeidet en 

mulighetsstudie for oppgradering av Nes skole og barnehage som belyser to ulike hovedkonsepter:  

 

1. En fremtidig 1-10 skole uten barnehage.  

Konseptet belyser hvordan man kan plassere og løse ulike skolefunksjoner i dagens 

skolebygg dersom driften i trebygget skal avvikles.   

 

2. Et fremtidig Nes oppvekstsenter med barnehage og 1-10 skole.  

Konseptet belyser muligheter for å flytte eksisterende barnehage til dagens 

skolebygg.  

 

WSP Norge AS er benyttet for å utrede pedagogiske, økonomiske og tekniske konsekvenser ved 

begge alternativene. 

 

Det foreligger en elevtallsprognose for Nes skole utarbeidet av Norconsult i 2016 og revidert i 2018, 

som antyder at elevtallet de neste 14 årene ikke vil overstige 40 elever, et tall som i 2018 ble 

nedskalert til 25. 

Mulighetsstudien undersøker derfor hvilke tiltak som bør gjøres for at Nes skole skal håndtere opp til 

40 elever, noe over det høyeste prognosene. 

 

 
Figur 1 Elevtallsvekst i et 15-årsperspektiv, v/Norconsult 2016 

 

I prosessene med alternativene har det og kommet flere innspill. På bakgrunn av dette  



har kommunen bedt om hjelp til å tallfeste to tilleggsalternativer, henholdsvis gymsal og idrettshall i 

håndballstørrelse. 

 

I alt er derfor to hovedalternativer og to tilleggsalternativer utredet: 

 

Alternativ 1 

- Oppussing/renovering av murbygg fra 1978. 

- Trebygget fra 1952 rives. 

- Barnehagen fortsetter sin drift i eksisterende barnehagebygg.  

- Skolen fortsetter å ha kroppsøving og deler av kunst og håndverk i Bygdehuset. 

 

Alternativ 2 

 

- Oppussing/renovering av murbygg fra 1978.  

- Totalrenovering av eksisterende trebygg fra 1952 med ny planløsning tilpasset 

barnehage. 

- Salg av barnehagebygg 

- Skolen fortsetter å ha kroppsøving i Bygdehuset. Kunst og håndtverk flyttes til skolebygg. 

 

Tilleggsalternativer 

 

Alternativ 3 

- Som alternativ 2, samt bygging av gymsal, størrelse 250 m2 med garderobeanlegg i 

tilknytning til skolen.  

- Salg av barnehagebygg og avhending av bygdehuset. 

 

Alternativ 4 

- Som alternativ 2, men bygging av spillemiddelberettiget idrettshall i håndballstørrelse 

(25x45m) med tribuner og garderobeanlegg.  

 

 

Overordna planer: 

Ringerike kommuneplan sin samfunnsdel 2015-2030 er ett av kommunens viktigste 

styringsdokumenter.  

Satsingsområder for kommunen i perioden er: 

 Befolkningsvekst  

 Styrka næringsgrunnlag  

 Effektiv arealdisponering 

Kommunen ønsker et attraktive og helsefremmende lokalsamfunn. Kommuneplanens samfunnsdel 

slår fast at framtidig vekst i tillegg til Hønefoss skal være knyttet til de prioriterte lokalsamfunnene: 

Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand.   

 

For å virkeliggjøre arbeidet med å gjøre Nes i Ådal til et satsingsområde med økt bosetting, er 

oppgradert barnehage og skole til innbyggerne et godt supplement. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3: Vurdering av de alternative løsningene 

 

Nedenfor følger en vurdering av de fire alternative løsningene 
 

 

 

Krav for vurdering 

Følgende krav er lagt til grunn for vurderingen: 

 Kompetanse/fagmiljø 

 Ledelse 

 Relasjoner/trivsel 

 Sambruk 

 Fleksibilitet 

 Krav til variasjon 

 Bærekraftig investering 

 Samfunnsutvikling 

 Driftskostnader 

 Kostnad 

Kompetanse/ Fagmiljø 

Samlokalisering gjør det mulig å samle kompetansen i ett bygg. Samlokalisering vil sikre at viktige 

overganger får de beste forutsetninger; fra barnehage til skole og fra barneskole til ungdomsskole.  

Videre vil organisasjonene bli mer fleksible, mindre sårbare ved sykdom og det gir et bedre 

utgangspunkt for å jobbe med kompetanseheving og man kan skape et selvgående fagmiljø som selv 

driver med utviklingsarbeid. Man unngår at ansatte står alene og blir ensom i arbeidssituasjonen. 

I dag har ikke barnehagens ansatte kontor eller pauserom. Det er få ansatte, og vanskelig å skape et 

godt faglig stimulerende miljø som kan bidra til å motivere ansatte til stadig fornying og utvikling. Ved å 

samlokalisere skole og barnehage, vil man enklere kunne legge til rette for et skapende og utviklende 

fagmiljø, og en parallell kontinuerlig kvalitetsoppfølging.  

I forbindelse med Fagfornyelsen og nye læreplaner som iverksettes fra høsten 2020 legges det stor 

vekt på elevaktiv læring, dybdelæring og tverrfaglig tilnærming til fagene. Tverrfaglig tilnærming til 

fagene oppnås enklere når arealene undervisningen skal foregå i, ligger samlet og når de ulike 

funksjonene har nærhet til hverandre. 

Ved å samlokalisere barnehage og skole, vil man få muligheter til å utnyttelse kompetansen i 

personalet på en bedre måte. Barnehagens ansatte vil kunne bringe med seg perspektiver og 

synsvinkler som skolen ikke vier oppmerksomhet. Tilsvarende vil skoleperspektivet kunne bidra til å 

peke på noen dimensjoner som barnehagen har lavere bevissthet rundt. Sammen vil de to 

funksjonene kunne få de beste forutsetninger for å se opplæringen og utdanningen i et helhetlig 

perspektiv som skaper smidige overganger og tett og god elevoppfølging. 

 

Ledelse 

Nes skole med SFO og barnehage er lokalisert med en leder. Det innebærer blant annet at hun må ha 

oversikt over og kunnskap om hva som skjer i de ulike husene til enhver tid. Oppgavene er 

mangfoldige og sammensatte. Rektor/styrer har kontor på skolen og må derfor fysisk ut og vandre for 



å holde kontakten med barnehagen. I hektiske tider kan oppfølgingen derfor bli for sporadisk. Det er 

vanskelig å følge opp personalet og hvert enkelt barn som trenger det. For å kunne ha god oversikt vil 

det vært et stort fortrinn å samlokalisere funksjonene slik at samarbeidet avdelingene imellom får 

bedre forutsetninger. Barnehage og skole under ett tak gir også langt bedre forutsetninger for å kunne 

følge opp de ulike faglige satsningsområdene. 

 

Relasjoner 

Nes skole og Nes barneskole er små organisasjoner. Samlokalisering vil gi bedre muligheter for at 

gode relasjoner kan etableres, og det vil gi både ansatte og barna flere å spille på. I tillegg kan de 

store barna tjene som omsorgspersoner og rollemodeller for de yngre barna. 

 

Sambruk  

Samlokalisering av skole og barnehage gir mer areal og større variasjon i læringsmiljøer for barn og 

unge. Det vil også bidra til at hver enkelt funksjon blir tatt oftere i bruk, og belegget på ulike rom vil 

øke. 

 

Fleksibilitet 

Barnehagen oppgir at de har nådd full kapasitet på sine 77 m2 i dag. Samlokalisering vil gi dem 

mulighet til å romme 18 barn, og enda mer fler dersom det er ledig kapasitet i skolen. Dette gjør Nes 

kommune rustet til befolkningsvekst. 

 

Krav til variasjon 

Det er lenge for elevene å forholde seg til de samme omgivelsene ifra 0-16 år. Dette stiller særskilte 

krav til at ansatte er flinke til å variere hverdagen til barna, helt fra barnehagealder til de største 

ungdommene.  

 

Bærekraftig investering 

Ved en oppgradering av byggene vil det ikke være behov for større investeringer i skole på lang tid. 

Kommunen vil stå rustet til å møte behov og krav i et framtidsrettet skolebygg i mange år framover. 

Bærekraftig investering handler videre om at man foretar en riktig investering til riktig tid og til riktig 

behov. Ettersom det er usikkert hvor stor befolkningsveksten i Nes vil bli, kan det være klokt å avvente 

beslutninger om investeringer eller av nedskalering til man har reelle elevtall og trender å forholde seg 

til. 

 

Samfunnsutvikling 

Ringerike kommune har en ambisjon om å vokse med ca. 10 000 innbyggere innen 2030. For at Nes 

skal fremstå som et attraktivt bosted, kan man argumentere for at det må settes inn tiltak som gir 

kvalitative effekter. En ny idrettshall kan være et slikt tiltak som medfører at flere får lyst til å bosette 

seg i Nes i Ådal. 

 

Driftskostnader 

Kommunen kan spare driftsutgifter ved å samle funksjonene, og redusere antall kvadratmeter som 

skal driftes.  

 

Kostnad 

Dette kravet handler om hvor høye kostnadene knyttet til de ulike alternativene er. 

 

Løsninger og vurderinger i forhold til bruksområder  

I det følgende vurderes gode løsninger/situasjoner (GRØNN), brukbare løsninger/situasjoner (GUL) og 

mindre gode/ikke ønskelige løsninger/situasjoner (RØD) ved de ulike alternativene. 

 

 



 

Alternativ 1: Ombygging av 1978-bygget og riving av 1952-bygget. Barnehagebygget fortsetter sin drift 

slik som i dag, og bruken av Bygdehuset i undervisningssammenheng. 

Kompetanse/ 

Fagmiljø 

Kompetansen samles ikke på ett sted. Organisasjonene fortsetter å 

være mindre sårbare ved sykdom eller annet fravær. Fagmiljøet samles 

ikke under samme tak og man mister fordelene dette grepet gir. 

 

Ledelse Arbeidssituasjonen for rektor og pedagogisk leder forenkles ikke  

Relasjoner/trivsel Færre voksne og barn, gir færre mulige relasjoner. 

 

 

Sambruk Sambruk av enkelte funksjoner er vanskelig. Det blir en mindre 

arealeffektiv løsning. 

 

 

Fleksibilitet Barnehagen kan romme 18 barn, og flere dersom skolen ikke har fullt 

belegg. 

 

Krav til variasjon Barna vil få variasjon ved å forflytte seg fra barnehagebygg til skole. 10 

år er fortsatt lang tid å være i ett bygg, så kravet til variasjoner er 

fortsatt til stede. 

 

Bærekraftig 

investering 

Tiltaket er bærekraftig fordi man ikke trenger ytterligere tiltak på mange 

år.  

 

Samfunnsutvikling Dette alternativet bidrar i noen grad til samfunnsutvikling, og til å gjøre 

Nes til et mer attraktivt bosted. 

 

Driftskostnader Det eksisterende barnehagebygget kan frigjøres og selges. 

Driftskostnadene reduseres dersom det gamle trebygget oppgraderes 

til TEK 17 standard. 

 

Kostnad I tillegg innbefatter alternativet en forholdsvis stor investeringskostnad i 

forhold til hvilke effekter man oppnår med tiltakene. 

 

 

Alternativ 2: Ombygging av 1978-bygget, renovering av 1952-bygget, samt salg av eksisterende 

barnehagebygg 

Kompetanse/ 

Fagmiljø 

Ved å samle kompetansen på ett sted, blir organisasjonene mindre 

sårbare ved sykdom eller annet fravær. 

Ettersom Nes er et forholdsvis liten sted, er det fordelaktig å samle 

fagmiljøet på ett sted. Det forenkler utviklingsarbeidet, og øker 

utvekslingen mellom enhetene. Det teller positivt at ansatte i både 

barnehage og skole ønsker seg, og ser verdien av dette grepet. 

 

Ledelse Arbeidssituasjonen for rektor og pedagogisk leder forenkles.  

Relasjoner/trivsel Folk trenger folk, - ved å samle barnehage og skole i ett anlegg, vil flere 

barn og voksne kunne samhandle/spille på hverandre.  

 

 

Sambruk Sambruk av enkelte funksjoner muliggjøres, slik at funksjonene drives 

mer arealeffektivt. 

 

 

Fleksibilitet Barnehagen kan romme 18 barn, det er flere enn i dag.  

Krav til variasjon Ansatte vil få et særskilt ansvar for å variere hverdagen til barna, helt 

fra barnehagealder til de største ungdommene.  

 

Bærekraftig 

investering 

Tiltaket er bærekraftig fordi man ikke trenger ytterligere tiltak på mange 

år.  

 

Samfunnsutvikling Dette alternativet bidrar i til samfunnsutvikling ved å bygge et mer 

attraktivt skoletilbud, og til å gjøre Nes til et mer attraktivt bosted. 

 

Driftskostnader Det eksisterende barnehagebygget kan frigjøres og kan selges. 

Driftskostnadene reduseres dersom det gamle trebygget oppgraderes 

til TEK 17 standard. 

 



Kostnad I tillegg innbefatter alternativet en forholdsvis stor investeringskostnad.  

 

Alternativ 3: Ombygging av 1978-bygget, renovering av 1952-bygget, samt bygging av gymsal i 

størrelse 250 m2 med garderobeanlegg i tilknytning til skolen. Salg av barnehagebygg og avhending 

av bygdehuset. 

Kompetanse/ 

Fagmiljø 

Ved å samle kompetansen på ett sted, blir organisasjonene mindre 

sårbare ved sykdom eller annet fravær. 

Ettersom Nes er en forholdsvis liten plass, er det fordelaktig å samle 

fagmiljøet på ett sted. Det forenkler utviklingsarbeidet, og øker 

utvekslingen mellom enhetene. Det teller positivt at ansatte i både 

barnehage og skole ønsker seg, og ser verdien av dette grepet. 

 

Ledelse Arbeidssituasjonen for rektor og pedagogisk leder forenkles  

Relasjoner/trivsel Folk trenger folk, - ved å samle barnehage og skole i ett anlegg, vil flere 

barn og voksne kunne samhandle/spille på hverandre.  

 

 

Sambruk Sambruk av enkelte funksjoner muliggjøres, slik at funksjonene drives 

mer arealeffektivt. Ved at gymsalen legges i tilknytning til skolebygget,  

vil alle rom og funksjoner bli samlet under ett tak. I mulighetsstudien fra 

WSP er ikke dette alternativet utredet. I alternativ 1 og 2 forutsettes 

fortsatt bruk av treverksted/sløydsal i Bygdehuset. Det er mulig at man i 

dette forslaget også må påregne noe areal til treverksted. Ved å legge 

til rette for at alle elever og ansatte kan bevege seg tørrskodd gjennom 

hele skoleanlegget, blir det lettere å oppnå en tverrfaglig tilnærming til 

fagene, og det gjør jobben med å holde oversikt over elevene til enhver 

tid enklere.  

 

Fleksibilitet Barnehagen kan romme 18 barn, det er flere enn i dag.  

Krav til variasjon Ansatte vil få et særskilt ansvar for å variere hverdagen til barna, helt 

fra barnehagealder til de største ungdommene.  

 

Bærekraftig 

investering 

Tiltaket er bærekraftig fordi man ikke trenger ytterligere tiltak på mange 

år. Dersom det skulle vise seg at folketallet derimot reduseres i tiden 

framover kan en investering i ny gymsal vise seg å ikke være riktig da 

man allerede har en gymsal i kort avstand fra skolen. 

 

Samfunnsutvikling Dette alternativet gir i stor grad mulighet for samfunnsutvikling, og vil  

bidra til å gjøre Nes til et mer attraktivt bosted i særlig grad. 

 

Driftskostnader Det eksisterende barnehagebygget kan frigjøres og kan selges. 

Driftskostnadene reduseres dersom det gamle trebygget oppgraderes 

til TEK 17 standard. 

 

Kostnad I tillegg innbefatter alternativet en meget stor investeringskostnad. 

 

Det er en ganske stiv pris å betale for en liten merverdi når man har 

tilgang på lokaler som fungerer forholdsvis godt i dag. I tillegg vil 

byggingen av en gymsal på eksisterende skoletomt øke skolens 

fotavtrykk og bidra til en reduksjon i elevenes uteareal. Noen vil nok i 

tillegg hevde at den lille spaserturen bort til Bygdehuset er et fint 

innslag av fysisk aktivitet og frisk luft i skolehverdagen som egentlig 

gjør elevene godt. Fra et samfunnsperspektiv vil det være ønskelig 

med høyest mulig belegg og aktivitet i de byggene man har før man 

bygger nye. Ellers risikerer man at bruken av eksisterende bygg går 

ned. Drifts- og vedlikeholdskostnader øker proporsjonalt med antall 

bygg. Det kan derfor få noen uheldige konsekvenser dersom man 

velger en slik løsning.  

 



 

 

Alternativ 4: Ombygging av 1978-bygget, renovering av 1952-bygget, samt bygging av 

spillemiddelberettiget idrettshall i håndballstørrelse (25x45m) med tribuner og garderobeanlegg.  

Kompetanse/ 

Fagmiljø 

Ved å samle kompetansen på ett sted, blir organisasjonene mindre 

sårbare ved sykdom eller annet fravær. 

Ettersom Nes er en forholdsvis liten plass, er det fordelaktig å samle 

fagmiljøet på ett sted. Det forenkler utviklingsarbeidet, og øker 

utvekslingen mellom enhetene. Det teller positivt at ansatte i både 

barnehage og skole ønsker seg, og ser verdien av dette grepet. 

 

Ledelse Arbeidssituasjonen for rektor og pedagogisk leder forenkles.  

Relasjoner/trivsel Folk trenger folk, - ved å samle barnehage og skole i ett anlegg, vil flere 

barn og voksne kunne samhandle/spille på hverandre.  

 

 

Sambruk Sambruk av enkelte funksjoner muliggjøres, slik at funksjonene drives 

mer arealeffektivt. Ved at gymsalen legges i tilknytning til skolebygget, 

gjør man det enklere for både elever og barnehagebarn å ha glede av 

denne funksjonen. 

 

Fleksibilitet Barnehagen kan romme 18 barn, det er flere enn i dag.  

Krav til variasjon Ansatte vil få et særskilt ansvar for å variere hverdagen til barna, helt 

fra barnehagealder til de største ungdommene.  

 

Bærekraftig 

investering 

Tiltaket er bærekraftig fordi man ikke trenger ytterligere tiltak på mange 

år.  

 

Samfunnsutvikling Dette alternativet gir størst mulighet for samfunnsutvikling, og vil bidra 

til å gjøre Nes til et mer attraktivt bosted. 

 

Driftskostnader Det eksisterende barnehagebygget kan frigjøres og kan selges. 

Driftskostnadene reduseres dersom det gamle trebygget oppgraderes 

til TEK 17 standard. 

 

Kostnad I tillegg innbefatter alternativet en meget stor investeringskostnad. 

En ny idrettshall i håndballstørrelse vil øke fotavtrykket på skoletomten. 

Det er en stor flate som skal plasseres, og kobles på eksisterende 

skoleanlegg på en hensiktsmessig måte som ikke stjeler dagslys fra 

eksisterende skoleanlegg, samt reduserer elevenes uteareal. 

 

 

 

Etablering av idrettsanlegg genererer ofte økt aktivitet og stimulerer til etablering av nye fritidstilbud. 

På et generelt grunnlag vil derfor en slik hall kunne være en god idé.  

Det bor i dag 317 innbyggere innen en radius på 3 kilometer fra Nes sentrum. Nærmeste idrettshall 

legger en drøy halvtimes kjøretur unna. Det er forståelig at det er et sterkt ønske om en idrettshall som 

vil bidra til å gjøre både skole og tettstedet til et mer attraktivt bosted. Det er likevel vanskelig å 

forsvare at kommunen skal bygge en ny idrettshall i håndballstørrelse til 60 millioner kroner for et 

tettsted med vel 300 innbyggere. 

 

 

Oppsummering 

Kostnadene knyttet til de ulike alternativene lar seg vanskelig sette opp med høy grad av presisjon og 

nøyaktighet. Effektene av de ulike tiltakene er det også vanskelig å spå med stor grad av nøyaktighet.  

Ut fra et økonomisk perspektiv, er det likevel tydelig at alternativ 1, 2 og 3 er mer aktuelle enn 

alternativ 4.  

Det virker lite bærekraftig å bygge ny idrettshall så lenge innbyggertallet i Nes ikke utgjør flere enn vel 

300 mennesker. I tillegg har Nes en gymsal med sløydsal i underetasjen som er funksjonell og brukes 

i dag. Hovedutfordringen med dagens løsning er logistikken rundt avvikling av undervisningen i 



kroppsøving og kunst- og håndverk. Det er likevel mulig å peke på noen positive sider ved denne 

løsningen, som at det øker aktiviteten blant elevene. 

  

I et utviklings- og samfunnsperspektiv, er det Alternativ 2 som vil gi kommunen størst fleksibilitet med 

tanke på framtidig drift av skole og barnehage, og det fremstår som et bærekraftig alternativ som tåler 

vekst uten at det må gjøres ytterligere tiltak de neste 15 årene. Det anbefales derfor å ruste opp 

skolen til å kunne håndtere opp til 40 elever, bygge en større barnehage i skolens nåværende lokaler 

og utsette et eventuelt idrettsbygg til en ser tydelige tendenser til befolkningsøkning. Dersom 

kommunen har økonomisk ryggrad til å bære kostnadene knyttet til alternativet, vil dette gi det mest 

gunstige resultatet for kommunens innbyggere. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2169-2  Arkiv: 231 Q50  

 

Sak: 75/19 

 

Saksprotokoll - Parkeringsavgift ved idrettsarrangementer i Hønefoss Idrettspark  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes. 
 

Behandling i Kommunestyret 06.06.2019: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H, V og KrF: 

«Saken utsettes» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

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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Arkivsaksnr.: 19/2386-3   Arkiv: 243 D10  

 

 

Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 12,43 millioner 

kroner som Hønefoss Tennisklubb tar opp til bygging av tennishall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 11,3 millioner kroner med tillegg av 

10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 

 

  

 

Sammendrag 

Hønefoss Tennisklubb ønsker å bygge en ny og større tennishall til erstatning for den som raste 

sammen sist vinter. Klubben søker Ringerike kommune om en selvskyldnergaranti for lån på 

inn til 11,3 millioner kroner pluss 10 prosent, for å sikre en god finansiering av prosjektet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hønefoss tennishall raste sammen 8. mars i år. Hallen er eid av Hønefoss Tennisklubb og er 

oppført på en tomt som er bygslet fra Ringerike kommune. 

Tennisklubben ønsker å bygge opp igjen hallen så fort som mulig og gjør dette i samarbeid med 

forsikringsselskapet. 

 

Beskrivelse av saken 

Hønefoss tennisklubb planlegger nå, i samarbeid med forsikrings selskapet Gjensidige og 

ingeniørfirmaet Roar Jørgensen AS, å oppføre et vesentlig oppgradert og utvidet anlegg. 

 

Det nye anlegget består av  

- et service-bygg i 3 etasjer 

- en tennishall med 3 baner (2 baner i den tidligere hallen) 

- 3 utebaner på taket 

- utebod til redskap og et oppgradert uteområde 

 

Hallen er tenkt gjenreist på egen tomt ved Ringerikshallen 

 



Klubben planlegger byggestart snarest mulig under forutsetning av at alle godkjenninger er på 

plass og at finansiering er ordnet.  Ringerike idrettsråd støtter både prosjektet og søknaden om 

garanti. Det er gitt idrettsfunksjonell godkjenning av den nye hallen og byggesaksavdelingen i 

Ringerike kommune har gitt rammetillatelse til oppføring av ny hall. 

 

Prosjektet er har en kalkyle på 35,28 millioner kroner.  

Dette søkes Ringerike kommune om en selvskyldnergaranti på opptil 11,3 millioner kroner 

frem til utbetaling av spillemidler og momskompensasjon, deretter redusert til et langsiktig lån 

klubben regner med å ta opp på 3,9 millioner kroner. 

Kostnadsestimatene er laget av Norges Tennisforbund og rådgivende ingeniører. 

Driftsbudsjettet er lagt opp med et årlig netto driftsresultat fra 2020 på 325 000 kroner. 

Budsjettet baserer deg på en moderat vekst i medlemsmassen. Grunnlaget for dette er at 

kapasiteten i den gamle hallen var sprengt, og at en ny ekstra bane vi gi muligheter for vekst og 

økt inntjening på kurs og utleie av baner. 

Klubben viser og til erfaringene med driften av den gamle hallen fra 1991. Den hadde i alle år 

en sunn økonomi.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Tennishallen er et anlegg som har bestått siden 1991, og gjenoppbygging påvirker ikke den 

pågående revisjon av kommunedelplan for idretts- og friluftsliv.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I 2016 fikk Tyristubben IF Klubben en garanti for låneopptak på kr 8,5 millioner kroner til 

momsrefusjon, spillemidler og et langsiktig lån. Klubben fikk og kommunal støtte på 3,5 

millioner kroner til kunstgressbane som de bygde selv.  

Søknader om økonomisk støtte og kommunal garanti til fotballhall i Heradsbygda og 

snøproduksjonsanlegg på Ringkollen er avslått. 

 

Økonomiske forhold 

Klubben samarbeider med ingeniørfirmaet Roar Jørgensen AS om planlegging og 

gjennomføring av byggingen, og har denne finansieringsplanen: 

 

Forsikringsoppgjør             24,0 millioner kroner 

Spillemidler    4,6 millioner kroner 

Momsrefusjon    2,8 millioner kroner  

Lån     3,9 millioner kroner 

SUM              35,3 millioner kroner 

 

 

Ved å stille selvskyldnergaranti for lån som Hønefoss Tennisklubb tar opp i Kommunalbanken 

for å finansiere byggekostnadene fram til spillemidler og momskompensasjon blir utbetalt, 

sikres det at klubben får lavest mulig rente, og med det reduseres risikoen for at lånet 

misligholdes. 

Dersom lånet likevel skulle misligholdes, betyr en selvskyldnergaranti at kommunen trer inn 

som låntager, og da også som eier eller deleier av hallen. 

Kommunale garantier må godkjennes av Fylkesmannen. 

 

Alternativt vedtak: 

- Søknad om kommunal garanti til bygging av tennishall avslås. 



  

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på initiativet til å bygge opp igjen tennishallen i Hovsmarka og på 

klubbens vilje til å gjennomføre dette prosjektet. Planene er gjennomarbeidet i samarbeid med 

tennisforbundet og rådgivende ingeniører. 

 

Tennisklubben har god erfaring med drift av hall, og har både reist og drevet den hallen som 

raste sammen i en årrekke på egen hånd, uten annen offentlig støtte enn spillemidler. 

 

Tennishallen ligger svært nær kommunens egen virksomhet med den midlertidige Ullerål skole 

og Ringerikshallen på samme området. Det er en forutsetning at bygging av ny hall skjer i 

forståelse og i samarbeid med disse, og at sikkerheten til elever og andre som har sin daglige 

skolegang blir ivaretatt.   

 

Det er og selvsagt en forutsetning for kommunal garanti at tennisklubben har alle de 

nødvendige godkjenninger og avklaringer før oppstart. 

 

Det er likevel en risiko forbundet med kalkylene, og om prosjektet lat seg realisere innenfor 

budsjettrammen. Men det positive er at søknaden kun gjelder en garanti og ikke tilskudd til 

investeringen eller til drift. 

 

Ut fra en helhetsvurdering der garantiansvaret ut over spillemidler og momsrefusjon relativt 

liten, finner rådmannen å kunne tilrå denne garantisøknaden. 

 

Vedlegg 

Søknad om kommunal garanti, Hønefoss Tennisklubb 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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3515 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/2465-2 26017/19   05.06.2019 

 

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Hønefoss Tennisklubb 

 

Ringerike kommune viser til søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av 

gjenoppbygging og utvidelse av tennisanlegget i Hovsmarka. 

Kulturdepartementet har vurdert planene for den nye hallen og har fastsatt mulig tilskuddsbeløp 

av spillemidler til 4,55 millioner kroner til utvidelse av hallen og nye anleggsenheter. 

Ringerike kommune gir med dette idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planene. Vi gjør 

oppmerksom på at det er søkers ansvar å sørge for at anlegget blir universelt utformet. 

Forhåndsgodkjenningen gjelder i 2 år. 

 

 

Med hilsen 

 

Kari Gustavson 

konsulent 

kari.gustavson@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 
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Arkivsaksnr.: 19/2517-1   Arkiv:   

 

 

Kartlegging og kostnadsoverslag rehabilitering Hønefoss skole  
 

Forslag til vedtak: 

Kartlegging og kostnadsoverslag, rehabilitering Hønefoss skole tas til orientering. 

 

  

Sammendrag 

 

Sak om teknisk tilstandsvurdering og rehabilitering av Hønefoss skole fremmes til politisk 

behhandling som en orienteringssak. 

 

Prosjekteringsfirmaet Rambøll er engasjert til å kartlegge/utrede muligheter og kostnader slik 

at Hønefoss skole kan bli en fremtidsrettet 2-parallell byskole. Med ny sidebygning hvor det er 

tenkt gymsal, klasserom og evt tilfluktsrom i samme bygg, Oppgradering av uteområdet er 

også en del av rapporten. 

 

En 2- paralellskole med et elevtall på opptil 392 elever, pr i dag er det ca 270 elever inkludert 

velkomstklasse på Hønefoss skole. 

  

Rapporten teknisk tilstandsvurdering Hønefoss skole fra Rambøll ble endelig mottatt den 17 

juni 2019. Tidligere har vi mottatt en vurdering av bærekonstruksjonene på Hønefoss skole, 

denne er datert 08.05.19. 

 

Rapporten viser at de ikke kan klare alle krav i Byggtekniskforskrift (TEK17) i et slikt bygg fra 

1891/1924 uten vesentlige endringer av den utvendige fasaden. Se vedlegg 2, Riksantikvarens 

uttalelse vedrørende innvendig isolering av murvegger. 

 

Bærekonstruksjon i bygningsmassen er kartlagt og er tilfredsstillende for videre drift, men 

endring av konstruksjon og gulv vil kunne bli både dyrt og omfattende. Alle gamle tregulv har 

nedbøyning i senter av gulv, utbedring av dette har ikke Rambøll tatt stilling til. De mener det 

må nøyere undersøkelser til før man kan kostnadsberegne dette. Rivning av sidebygning fra 

1971 er estimert til kr 700 000,- inkl mva. Omfanget av miljøavfall er ikke kartlagt og kan bli 

kostnadskrevende.  

 

Uteområdet er i utgangspunktet lite til en 2- parallell barneskole (1-7). 



- 

 

Kommunestyret inviteres til å ta saken til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret ønsker en oversikt over kostnader og muligheter for å oppgradere Hønefoss 

skole til en 2 -parallell skole. En fremtidsrettet 2- parallell skole etter dagens krav og standard.  

 

Hønefoss skoles eldste del er fra 1891, og den nyeste delen av gamle skolen er fra 1924. 

Hovedbygget er på ca. 3 500 m².  

 

Sidebygningen med gymsal og tilfluktsrom er fra 1971 og er i dårlig forfatning. Bygningen 

anbefales å rives for evt å kunne oppgradere til 2 -parallell barneskole.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Rambøll har utarbeidet en vurdering av skolens bygning og bærekonstruksjoner. De har befart 

bygget og gått igjennom skolen visuelt for å se hvordan bygget er pr. dags dato, og 

muligheter/utfordringer ved oppgradering. Se vedlegg 1.  

 

Skal kommunen oppgradere skolen bør den holde i 40-50 år fremover.  

Den må da oppgraderes til en fullverdig 2- parallell skole med fasiliteter etter dagens krav.  

 

Rambøll sier i sin rapport at TEK 17 ikke kan oppnås uten å gjøre omfattende endringer på 

bl.a. fasaden på skolebygningen. Skal skolebygget rehabiliteres må det undersøkes om vi kan 

forandre utvendig fasade. Bygget er ikke verneverdig men i henhold til SEFRAK-registrert 

(landsdekkende register for eldre bygninger) må kommunen sende søknaden til 

fylkeskommunen, som skal uttale seg om søknaden FØR kommunen fatter vedtak.  

 

Fjerning eller endring av delvegger og gulv vil kunne bli meget omfattende. Gulvbjelker er ikke 

kontrollert for råteskader. For å avdekke evt råteskader må dette undersøkes nærmere. 

 

 

Rehabilitering av eksisterende bygg fra 1891/1924 

Rambøll har foreløpig anslått rehabiliteringen til ca kr 33 000 pr kvm², noe som totalt er 

estimert til kr 121 300 000,- inkl mva. for eksisterende bygg. 

 

Dette er kun foreløpige estimat og det kan bli dyrere som følge av eventuelle råteskader og 

flytting/endring av vegger og gulv. Rambøll har ikke utarbeidet estimater på dette pga.at det er 

for mange usikkerheter rundt bæring og stivhet i bygget.  

 

Vårt estimat på flytting/endring av vegger og golv basert på erfaring, anslås til kr 10-

15 000 000,-   

 

Arealeffektiviteten vil ikke bli optimal i et rehabilitert bygg. Når det gjelder klasserommene er 

de litt små, så Rambøll beregner et maksimalt elevtall på 25-27 elever pr klasse, noe mindre 

enn det man legger til grunn på nye skoler i dag.  

Bæresystem og byggningskroppens utforming gjør det svært kostbart og teknisk komplisert å 

øke størrelsen på klasserommene, da yttervegger og korridorvegger må bestå. 



- 

 

Ved oppgradering av eksisternede bygninsmasse vil en del av arealet som i dag benyttes til 

undervisning måtte vike plass for ventilasjonstekniske rom og sjakter, økt garderobe – og 

taoalettkapasitet, flere grupperom, økt antall kontorplasser til lærere etc. 

 

Dette gjør at eksisternde bygg vil ha plass til 5 klassetrinn (10 klasser), det må da bygges nye 

klasserom til resten av klassene. I dag har skolen plass til 14 klasser i hovedbygget. 

  

Driftsutgiftene vil bli noe høyere med hensyn til lærere (færre barn pr lærer), arealeffektivitet 

(får ikke utnyttet kvm² fullt ut) og energieffektivitet i et rehabilitert bygg i forhold til et 

nybygg.    

 

Rive eksisterende bygg fra 1971. 

For å bygge ut Hønefoss skole til en 2 -parallell barneskole må eksisterende bygg fra 1971 

rives.  

Rivningskostnader for sidebygning er innhentet pris fra Øst-Riv AS og er estimert til kr 

700 000,- inkl mva.  

 

Dette er kostnadsberegnet til 700 000kr inkl.mva. 

 

 

Nytt bygg 

For å få en 2- parallell barneskole har Rambøll beregnet at det må bygges 2600 m² nybygg. 

Dette blir da en 2- parallell skole med en beregnet kapasitet på 360- 380 elever som er noe 

mindre enn det som beregnes for en ny skole. Dette gir noe mindre arealeffektivitet enn en helt 

ny skole. 

 

Tilbygg med gymsal er estimert til kr 93 500 000,- inkl mva.  

 

Oppgradering av uteområder 

Uteområdet med hensyn til en 2- parallell skole skal etter miljørettet helse i skoler § 9 være: 

100-300 elever 10 000 m² og over 300 elever 15 000 m². for hver elev over 300 skal det 

legges til 25 m². totalt uteareal asfaltert skoleplass friområdet.   

Gladtvedt er ca. 11 500 m² inklusiv parkeringsplass. Det må vurderes alternativer med hensyn 

til bruk av nærområder som har trafikksikker tilkomst. Dette må utredes nærmere.  

 

Rambøll har estimert en pris på oppgradering av utomhusanlegg til kr 18 800 000,- inkl 

mva. 

 

 

Totalkostnad ny skole inkl opparbeidet uteareal er estimert til kr 233 600 000,- inkl mva. 

I tillegg kommer rivekostnaden beregnet til 700 000kr inkl.mva. 

 

I sin vurdering har Rambøll kun beregnet 14 mill. i usikkerhetsavsettning. Vi mener dette er 

svært lavt beregnet, normalt antatt 30 mill.  

 

Det må vurderes om det da skal være gymsal eller flerbrukshall på en evt sentrumsskole, en 

hall vil ta kvadratmeter av utearealet som er lite i utgangspunktet for en 2- parallell skole. 

I kostnadsoverslaget som fremlegges er det estimert med gymsal. 



- 

 

Dersom tilfluktsrom må rives kreves søknad til Direktoratet for samfunnsikkerhet og 

beredskap(DSB) om tillatelse. Direktoratet har gitt tilbakemelding om at det er nye regler i dag 

enn for bare få år siden, og ikke alle tilfluktsrom blir godkjent revet. Hvis det er slik at vi ikke 

kan rive tilfluktsrommet i Hønefoss skole må dette inkluderes i det nye bygget og oppgraderes 

eller bygges nytt. 

 

Skal det bygges nytt tilfluktsrom til det antall elever og lærere som skolen er beregnet for er 

dette estimert til 10 000 000kr 

 

Oppsummert kostnadsoverslag. 

 

Tiltak Kostnadsberegnet til 

Oppgradere hovedbygget 121 300 000,- inkl mva 

Tilbygg  93 500 000,- inkl.mva 

Uteområder 18 800 000,- inkl.mva 

Rambøll har estimert 

totalkostnad ny skole inkl 

opparbeidet uteareal   

 

 

233 600 000,- 

 

I tillegg er følgende kostnader estimert, disse er ikke medregnet i totalkostnaden til Rambøll. 

 

Rivekostnader      700 000,- 

Estimat på flytting/endring av 

vegger og golv basert på 

erfaring, anslås til kr 10-

15 000 000,-   

 

10-15 000 000,- 

Nytt tilfluktsrom 10 000 000,- 

Rambøll har beregnet 14 mill. 

i usikkerhetsavsettning. Vi 

mener dette er svært lavt 

beregnet, normalt antatt 30 

mill.  

 

16 000 000,- 

 

Rådmannens vurdering 

Foreløpig kartlegging viser kostnadene og mulighetene ved å rehabilitere og bygge ut Hønefoss 

skole til videre bruk. Det blir en litt redusert 2-parallell skole, da klasserommene i rehabilitert 

bygg er noe mindre enn det man legger til grunn ved nybygg av skoler i dag. 

 

Det er utarbeidet et foreløpig estimat på rehabilitering av Hønefoss skole med tilknyttet nybygg 

og uteområde. Det er fortsatt stor usikkerhet med hensyn til gulvbjelkene i skolbygget i forhold 

til råte. 

 

Det vil ha store økonomiske konsekvenser hvis det skulle avdekkes råteskader i bjelkelaget og 

dette må kartlegges nærmere.  

 



- 

Vi ser at rehabilitering av Hønefoss skole og etablere fullverdig 2- parallell skole vil bli relativt 

kostbart i tillegg er det en del usikkerhet som kan øke kostnadene betydelig.  

 

Gjennomgangen over gir et kostnadsoverslag som viser at en rehabilitering av Hønefoss skole 

sansynligvis blir like dyr eller dyrere enn å bygge en helt ny 2- parallell barneskole på ny tomt. 

 

Rådmannen anbefaler at saken tas til orientering.  

 

 

Vedlegg 

Rapport Rambøll 

Riksantikvarens råd om isolering. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst.kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

leder: Per Christian Frøislie 

 

saksbehandler: Stig Høyvik 
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1. GE N E RE LT

1.1 Oppdraget

Rambøll Norge AS har på vegne av Ringerike Kommune utført en teknisk d ue d iligence av
eiendommen:

Hønefoss skole – Hønengata 9, 3513 Hønefoss

1.2 Do kumentasjon

Det ble fremlagt et sett enkle plantegninge r før befaring . Det ble ette rspurt mer detaljerte
byggtekniske tegninger, service - /kontrollrapporter, tilsynsrapporter, branntegninger osv. Det
lyktes ikke oppdragsgiver å fremskaffe noe av dette.

Den 23.04.2019 ble det gjort en bygningsmessig forbefaring for å vurdere overordnet o m
bygningskroppen er i god nok stand til å gjennomgå en totalrehabilitering. Rapport fra denne
befaringen ble levert 08.05.2019 og er vedlagt her.

1.3 Befaring

Eiendommen ble befart den 5 . juni 201 9 , fremvist av kommunens forvalter for skoler og
barnehager . Ra mbøll deltok med sine fagansvarlige .

1.4 Vurdering og rapport

Denne rapporten tar for seg hvordan Hønefoss skole kan benyttes som en fullverdig barneskole i
overskuelig fremtid. En 2 - parallell moderne skole må realiseres i form av å rehabilitere

hovedbygget o g å bygge et nytt tilbygg som inneholder de funksjoner og arealer man ikke får
plass til i det gamle bygget. Denne rapporten tar for seg oppgradering av hovedbygningen til
dagens standard med kostnadsestimat for dette. Det redegjøres kort for hvilke funksj oner og
arealer som må ivaretas i ny bygningsmasse.

Kostnadsestimatet er delt opp i to kolonner. Den første kolonnen angir kostander for tiltak som

anbefales gjennomført i forbindelse med en totalrehabilitering i nær fremtid. Den andre kolonnen
angir kost nader vi ser vil komme i løpet av de neste 2 0 år, men som ikke er naturlig å utbedre i
forbindelse med totalrehabiliteringen.

Det er gjort en overordnet vurdering av den tekniske tilstanden med utgangspunkt i N S 3424
Tilstandsanalyse av byggverk Innhold og gjennomføring og Nivå 1 . Tilstandsanalysen er basert
på observasjoner og symptomer registrert ved stikkprøver og befaring av det meste av arealer i
bygningen, samt fremlagt dokumentasjon og informasjon gitt fra forvalter ved omvisningen . Vi
har vurdert om utførelse og løsninger ivaretar forskriftskrav.

Vi tar ikke ansvar for skjulte feil og mangler som kan skyldes mangelfulle opplysninger om
vurderingsobjektet, eller at lukkede konstruksjoner ikke er åpnet og med avvik som vi derved
ikke kunne ha oppd aget.
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1.5 Tab ell 1: Gener ell b ygnings informa sj on

Skolen ligger sentralt i Hønefoss ved Ran dselva. Vurdering av tilbygg med gymsal, svømmehall
osv fra 1971 er ikke medtatt i denne rapporte n, men det opplyses om at dette bygget skal rives.

Det er ikke registrert vern på eiendommen, men den er i SEFRAK - registeret fordi bygget er fra
før år 1900. F ør eventuell ombygging bør det gjøres en vurdering av byggets verneverdi.

Vurderinger rundt s kolens arealbehov e r vurdert med basis i Helsedirektoratets veileder til
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, arealstandarder og kravspesifi kasjoner
for skoleanlegg Bergen Kommune og krav i gjeldende byggetekniske forskrifter.

Ad ress e :
Hønengata 9, 3513 Hønefoss

Gnr . / Brnr.
317/156

Kommune :
Ringerike

Bruksområde:
Undervisning

Antall etasjer:
4 etasjer inkl. 1 under etasje /kjeller

B yggeår :
1891

Ombygning :
1923 - 24 : Tilbygg mot Randselva og påbygging
3. etasje

Totalt areal (m 2 BTA ):
Ca 925 m² per etasje
Totalt: 3 7 00 m 2 (ikke inkludert loft)

Særskilt brannobjekt :
Uvisst

Ris i k oklasse:
3

Brannklasse:
2 (TEK 17)
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1.6 Arealbetraktninger

Forutsetningen for en eventuell oppgradering av Hønefoss skole for videre drift som barneskole
er at den skal være en fullverdig 2 - parallell s kole med fasiliteter etter dagens standard.
Bæresystem og bygningskroppens utforming gjør det svært kostbart og teknisk komplisert å øke
størrelsen på klasserommene, da yttervegger og korridorvegger må bestå. D e t a n t a s v i d e r e i
r a p p o r t e n a t t i l s t a n d e n p å b æ r e n d e v e g g e r o g d e k k e r e r g o d n o k t i l a t d i s s e i k k e m å
r e h a b i l i t e r e s .

Normtall for minimumsareal per elev i klasserom er 2 m²/elev hvis det er nærhet til grupperom
o.l. og 2,5 m²/elev uten nærhet til grupperom. Etter rehabilitering vil klasserom i eksisterende
bygg ha plass til 25 - 27 elever, noe som gir noe mindre kapasitet per kull enn det man legger til
grunn ved nybyg g av skoler i dag.

Ved en oppgradering av eksisterende bygningsmasse vil en del av det arealet som i dag benyttes

til undervisning måtte vike plass for ventilasjonstekniske rom og sjakter, økt garderobe - og
toalettkapasitet, flere grupperom, økt antall k ontorplasser for lærere etc. Dette gjør at
eksisterende bygg vil ha plass til 5 klassetrinn (10 klasser) med til sammen 250 - 270 elever. Det
er da fortsatt en del nødvendige arealer som gjenstår, disse forutsettes bygget i et nybygg som
er naturlig å plasse re der tilbygget som skal rives står i dag.

Arealoppsett for nybygget:

- 1. - 2. trinns + mottaksklasse klasserom m gard. og tilleggsarealer 700 m 2

- SFO alt inkl. 100 m 2

- Allrom/forsamlingsrom for hele skolen (evt i tilknytning til gymsal) 150 m 2

- Ansattareal: Kontorer, garderober, dusjer, toaletter osv 150 m 2

- A uditorium til 60 p med siderom 70 m 2

- V a skerom og lager 60m 2

- Gymsal med garderober 400 m²

Totalt arealbehov eksl. Tekniske rom, veggtykkelser og gangareal 1.630 m 2

Normalt tillegg for veggtykkelser, tekniske rom, gangareal etc gir ca 60 % påslag på nettoarealet
over.

Størrelse nybygg: ca 2.600 m 2 BTA

Med nybygget vil skolen totalt ha en kapasitet på 360 - 380 elever.

Uteområdet anbefales oppgradert ved gjennomføringen av nybygg/rehabilitering. Fra erfaring
med tilsvarende prosjekt for blant annet Veiavangen skole i Nedre Eiker kommune a n s l å s
kostnaden med å oppgradere disse arealene t i l d a g e n s n i v å å ligge mellom 1 0 - 2 0 M N OK,
avhengig av byggherrens ønsker/ambisjoner.
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1.7 Tab ell 2: Kos tnadstabell for tiltak

Kostnadsestimater for anbefalte utbedringer er basert på erfaringstall og stipulerte masser, og
må betraktes som retningsgivende og ikke eksakte. Kostnadene er angitt som N OK eks. mva.

Bygningsdel Beskrivelse av tiltak
Kostnade r
totalrehabilitering

1 Brann og sikkerhet Se detaljert tabell for info. Kostnader for nødvendige
tiltak i brannkapittelet er i hovedsak medtatt under
andre fagkapitler.

17 Tilrettelegging for slokke -
og redningsmannskap

Det må tilrettelegges for en ad komst (luke) per 400
m2 loftareal. 250.000

2 Bygning Nødvendige oppgraderinger av innvendige flater.
Arbeider i forbindelse med oppgradering/endring av
arealer (totalrehabilitering). Enkelte tilpasninger i
bærende konstruksjoner med tilhørende
stålforst erkninger.

15.000.000

21 Grunn og fundamenter Reparasjon av fuktpåvirkete områder.
Utbedring av drenering/fuktsikring 2.500.000

23 Yttervegger Etterisolering yttervegger, tilpassing yttervegg til ny
heissjakt, utskifting av vinduer og ytterdører.

5.650 .000

23 Yttervegger Utskifting vinduer
2.500.000

23 Yttervegger Utskifting av ytterdører
300.000

24 Innervegger Utskifting
Under samlepost 2

24 Innervegger Utskifting innerdører
Under samlepost 2

24 Himlinger Nedhengt himling i de fleste arealer
2.00 0.000

24 Innervegger BRANN Oppdeling av loft i 4 brannceller
100.000

25 Gulv Vedlikehold og utskiftinger
Under samlepost 2

26 Yttertak Antatt relativt lang teknisk restlevetid. Tilpassinger
og gjennomføringer ifm totalrehabilitering (blant
annet ventila sjon)

250.000

28 Trapper, balkonger etc. Utbedring av spiraltrapp nordøst og ny ubrennbar
trapp ned til kjeller fra søndre inngang. 4 00.000

29 Andre arbeider Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro og VVS
ifm totalrehabilitering 3.000.000

3 VVS

31 Sanitæranlegg Det forutsettes komplett nytt sanitæranlegg
3.900.000

31 Bunnledninger TV - inspeksjon av bunnledninger
60.000

32 Varmeanlegg Det forutsettes komplett nytt varmeanlegg ved
oppgradering av bygget. 3.450.000

33 Brannslokkingsanlegg Ingen n ødvendige tiltak
0

36 Luftbehandlingsanlegg Nytt anlegg
7.600.000

36 Brann: Røykventilering Trapperommene må utstyres med
røykventilasjon som kan åpnes med bryter
fra inngangsplanet. Vinduer på toppen av
trapperommene kan modifiseres til røyluker.

100.0 00

37 Komfortkjøling Ingen nødvendige tiltak.
0



8 ( 26 ) HØN E N G ATA 9, 3513 HØ N E FOSS

4 El - kraft

41 Basisinstallasjoner for
elkraft

Nye systemer for kabelføring, jording, lynvern og
elkraftuttak. 4.400.000

42 Høyspent forsning Ny 400 V trafo til forsyning av skolen
600.000

43 Lavspent forsyning Ny hovedtavle. Nye underfordelinger for alminnelig
forbruk og til de driftstekniske installasjoner

2.600.000

44 Lys Nytt l ysanlegget basert på LED med styring
2.000.000

45 Elvarme Varmekabel benyttes der vannbåren varme ikke kan
benyttes. Panel ovner benyttes ikke. 100.000

46 Reservekraft UPS anlegg for backup til branndører, server mm.
100.000

50 Tele og automatisering

51 Basisinstallasjoner for
tele og automatisering

Nye systemer for kabelføring og telefordelinger.

1.600.000

52 Integrer t kommunikasjon Ny kabling for IKT systemer
Nytt sentralutstyr og terminalutstyr 400.000

54 Alarm og signal Nye anlegg for brannalarm, adgangskontroll mm .
1.600.000

55 Lyd og bildesystemer Nytt opplegg for lyddistribusjon. Nye lydanlegg, bilde
og AV - sy stemer 400.000

56 Automatisering Nytt SD anlegg for hele bygget.
800.000

60 Andre installasjoner

62 Person og varetransport Heisene anbefales utskiftet ved en total rehabilitering
av bygget. 800.000

70 Utendørs

Total kostnad for
nødvendige til tak
(NOK , eks mva) 62.960 .000

Kostnadsoppsett rehabilitering eksisterende bygg :

•  Rivekostnader / forberedelse for
totalrehabilitering (OBS – mulig asbest) Prises av RK

• Rigg og drift/felleskostnader eksisterende bygg
3700 m² ( N orsk P risbok) 9.250 .000, -

• Tiltak rehabilitering fra tabell over 62 . 960 .000, -
• Prosjektkostnader: Prosjektering, administrasjon,

bikostnader, forsikringer/gebyrer etc ( Norsk Prisbok) 13.675.000, -
• Merverdiavgift (av 85,9 M N OK) 21 . 4 7 1 . 25 0, -
• Forventede tillegg ( Norsk Pr isbok) 8.565.000, -
• Usikkerhetsavsetning ( Norsk Prisbok) 5.355.000, -

Estimert kostnadsramme rehabilitering eksklusive rivekostnader :

1 21 , 3 M N OK ( ink mva )

Kostnadsoppsett nybygg:

•  Rivekostnader eksisterende tilbygg fra 1971 Prises av RK
•  Tilfluktsrom Prises av RK

• Nybygg barneskole med gymsal iht 93.500.000
Norsk Prisbok (35.962 kr/m²)
Estimert kostnadsramme nybygg eksklusive rivekostnader og eventuelt nytt tilfluktsrom hvis
dette ikke tillates revet :

93 , 5 M N OK (ink mv a )



HØNENGATA 9, 3513 HØ NEFOSS

Kostnadsoppsett utomh us:

• Oppgradering av skolens utomhusanlegg 1 5 .000.000

Estimert kostnadsramme utomhusanlegg :
1 8 , 8 MNOK (ink mva)

Total estimert kostnadsramme eks rivekostnader og evt tilfluktsrom:
2 3 3 , 6 M N O K ( i n k m v a )
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1.7 Referansenivå

Referansenivåe t defineres til å være « normal » tilstand og funksjonalitet på bygningsdeler og
installasjoner, basert på alder på og at forventet vedlikehold og utskiftinger er utført.
Alle forskriftskrav skal være ivaretatt. Avvik er tilstand dårligere enn referansenivå et.

1.8 Kriterier for tilstandsgrader

K riterier for tilstandsgrader er hentet fra forslag i N S 3424 Tilstandsanalyse nivå 1.

TG 0 Ingen avvik Tilstanden tilsvarer valgt referansenivå eller bedre. Ingen symptomer
på avvik.

TG 1 Mindre eller
moderat e avvik

Byggverket eller delen har normal slitasje og er vedlikeholdt; eller
avvik eller mangel på dokumentasjon er ikke vesentlig i forhold til

referansenivået.

TG 2 Vesentlig avvik Byggverket eller delen er sterkt nedslitt eller har en vesentlig skade
eller vesentlig redusert funksjon i forhold til referansenivået.
Punktvis sterk slitasje og behov for lokale tiltak; eller
- mangel på vesentlig dokumentasjon; eller
- det er kort gjenværende brukstid; eller
- det er mangelfullt eller feil utført; eller
- det er mangelfullt eller feil vedlikeholdt.

TG 3 Stort eller
alvorlig avvik

Byggverket eller delen har totalt eller nært forestående
funksjonssvikt; eller behov for strakstiltak. Fare for liv og helse.

TG IU Ikke undersøkt Delen er ikke tilgjengelig fo r inspeksjon, og det mangler
dokumentasjon for riktig utførelse samtidig som mulig avvik kan
innebære vesentlige konsekvenser og risiko. Det er behov for mer

omfattende undersøkelser for å avdekke eventuelle avvik.

1.9 Konsekvensgrader og aspekter

Betegnel se Betydning Konsekvens aspekter

KG 0 Ingen konsekvenser - risiko for personsikkerhet
- avvik i forhold til forskriftskrav
- risiko for materielle skader/verditap
- risiko for skade/ulempe på tredjepart
- avvik i forhold til dokumentasjonskrav

KG 1 Små o g middels konsekvenser

KG 2 Vesentlige konsekvenser

KG 3 Store og alvorlige
konsekvenser



HØ N E N G ATA 9, 3513 HØ N E FO S S

2. TI L STAN D SB E SK RI VE L SE M E D VU RD E RI N G OG TI L T AK

Nr Bygningdel

(N S 3451)

Tilstandsbeskrivelse TG KG Anbefalt tiltak Kostnadsestimater

0 - 2 år 2 - 5 år 5 - 10 å r

1 Brann -

sikkerhet

1 10

Generelt

Vurdering av branntekniske forhold er basert på fremlagt

dokumentasjon, informasjon fra drifts - personell ved

eiendommen og observasjoner ved befaring. Vi beskriver i

hovedsak bare bygningsdeler og installasjone r hvor det er

registrert avvik fra referansenivå, men gir merknader der

det synes relevant.

Avvik i forhold til brannsikkerhet er i hovedsak ført under

respektive bygningsdel og kan sorteres ved at de er merket

med overskrift Brann .

Branntekniske forhold som ikke naturlig lar seg plassere

under bygningsdel beskrives her i kapittel 1, som er

egendefinert til dette formål.

OBS! Alle tiltak relatert til brann må implementeres i

forbindelse med rehabiliteringen.

- - Informativt

2 11

Brann - og FD V -

doku mentasjon

Det er ikke fremlagt detaljprosjektering, beskrivelser og

tegninger av tekniske anlegg. Det er heller ikke framlagt

dokumentasjon på løpende drift og vedlikehold.

TG! KG1 Med plan om en total rehabilitering i nær

tid vil det være tilstrekkelig å

dokumentere at tekniske anlegg og

sikkerhets - systemer er kontrollert og

opprettholdt med tilfredsstillende

funksjon.

3 12

Branntegninger

Det foreligger ikke branntegninger for alle bygget. TG1 KG1 Med plan om en total rehabilitering i nær

tid anser vi at tegningsoppgradering kan

avventes til da.
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Nr Bygningdel

(N S 3451)

Tilstandsbeskrivelse TG KG Anbefalt tiltak Kostnadsestimater

0 - 2 år 2 - 5 år 5 - 10 å r

4 13

Branntilsyn

Det er ikke fremlagt rapporter eller gitt informasjon som

beskriver avvik eller pålegg etter tilsyn.

TG 0 KG 0 Ingen tiltak er nødvendig.

5 14

Krav til

brannteknisk

oppgradering

B ygningen er oppført rundt århundreskifte og skal i henhold

til « Forskrift om brannforebygging» er den i kategorien

«eldre byggverk». Brannforskriften sier at eldre byggverk

må oppgraderes til sikkerhetsnivå som for «nyere

bygninger». Nyere bygninger er def inert til å være

bygninger som tilfredsstiller krav til sikkerhetsnivå som

følger av byggeforskrift 1985 (BF 85) eller senere.

Vi har ikke observert forhold som viser at oppgradering

mangler.

Det foreligger imidlertid ikke en samlet dokumentasjon som

red egjør for at dette er ivaretatt for bygningen i sin helhet.

TG 1 TG 1 Med plan om en total rehabilitering i nær

tid anser vi det som tilstrekkelig at

anbefalte tiltak i denne rapport ivaretas i

perioden frem til rehabilitering.

6 15

Rømnings - forhold

Røm ning fra 2. og 3. etasje skjer via 3 rømningstrapper

inklusive hoved - trapp, og disse er gjennomgående i

bygningen. Alle trappene ble oppgradert til trapperom av

type Tr2 (med sluse - eller mellomliggende rom som egen

branncelle) i 2019.

Rømning fra 1. eta sje skjer via trapperommene til det fri.

Rømning fra underetasjen skjer via hovedtrapperom eller

direkte til det fri. Det ble observert 1 låst rømningsdør i

SFO - delen av underetasjen.

TG 0 KG 0 Ingen tiltak er nødvendig i forhold til

dagens bruk.

7 16

Brannceller,

- inndeling og

kvalitet

Branncelleinndelingen fremstår som tilfredsstillende og med

konstruksjoner som ivaretar krav til brannmotstand EI 60

(B60) i 1 - 3 etasje. Dører til klasserom har brannk lasse F15.

Loft er ikke delt inn i brannceller.

SFO i underetasje er ikke delt inn i brannceller.

TG 1 KG 1 Dører må skiftes

Loft bør deles inn i brannceller.

Det må gjøres en vurdering av

oppdelingen for SFO i underetasje i

forbindelse med rehabiliteringen.
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Nr Bygningdel

(N S 3451)

Tilstandsbeskrivelse TG KG Anbefalt tiltak Kostnadsestimater

0 - 2 år 2 - 5 år 5 - 10 å r

Hovedfordelingen som står i eget rom underetasjen i

h ovedtrapperommet er ikke egen branncelle.

Ventilasjonsaggregat i underetasjen er ikke plassert i egen

bra nncelle.

Ventilasjonsaggregater må plasseres i

egen branncelle.

Relevante tiltak ovenfor er beskr evet i

detalj i senere bygningsdeler.

8 17

Tilrettelegging for

rednings - og

slokkemannskap

Loftet har kun en adkomst via trapp. TG 1 KG 1 Det må tilrettelegge s for en adkomst

(luke) per 400 m2 loftareal. Stor takhøyde

i 3. etasje krever robust

luke/trap peløsning.

250.000, -

2 Bygning

9 20 Generelt Bygget er oppført over flere byggetrinn, antatt 3 primære

byggetrinn:

Byggetrinn 1: oppført på 1890 - tallet , med bærevegger av

tegl. Etasjeskillere med bjelkelag og bærebjelker av

tømmer.

Bygge trinn 2: Tilbygg mot nordøst, antatt oppført mellom

1900 og 1920. Bærevegger av tegl. Estasjeskillere og

dragere i betong, antatt plasstøpt.

Byggetrinn 3: Påbygg – 1 ny etasje for opprinnelig bygning

samt tilbygg mot nordøst.

Det er gjort løpende oppu ssing/fornyelser av bygget

innendørs over årene, mens byggets fasade har

hovedsakelig sitt historiske uttrykk. Det er gjort forsterkning

av trekonstruksjoner i loftstak.

Taktekking er skiftet ut i sin helhet for ca. 10 år siden, ifølge
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Nr Bygningdel

(N S 3451)

Tilstandsbeskrivelse TG KG Anbefalt tiltak Kostnadsestimater

0 - 2 år 2 - 5 år 5 - 10 å r

driftsansvarlig.

D e fleste v induer fremstår som utskiftet på 1980 - tall. Flere

steder er det ett - lags - vinduer.

Innvendige flater bærer stedvis preg av slitasje og

utidsmessig uttrykk. Dette er spesielt påfallende i kjeller, i

områder tilknyttet sløyd, S FO, garderober etc.

I arbeidet med å oppgradere skolen for å tilfredsstille dagens

krav vil relativt store arealer måtte bygges om, og i noen

tilfeller må bærende konstruksjoner tilpasses.

TG1 KG1 Rehabi litering og oppgradering av

innvendige flater i forbindelse med

totalrehabilitering

Ombygging og tilpasninger til ny

planløsning.

5.000.000, -

10.000.000,

-

10 21 Grunn og

fundamenter

Det er ikke funnet tegn som tyder på setni nger eller

skjevheter i bærende konstruksjoner i grunn.

Grunnet nærhet til elveleie, er det antatt at bygget er

fundamentert på sand/morene.

Bygget har grunnmur av grovstein , som stedvis har tegn på

vanngjennomtrengning utenfra. Dette er spesielt tydel ig i

kjellerg r unnmur i tilbygget mot nord . Dette skyldes

sannsynligvis forhold ved drenering i grunnen , og/eller

(manglende/svekket) fuktsikring av grunnmur , samt feil

terren g fall på utsiden.

Det er ikke registrert alvorlige tegn til setninger av bygget .

Reparasjon av fuktpåvirkete områder.

Utbedring av drenering/fuktsikring

2.500.000, -

11 22 Bærende

konstruksjone

r

Yttervegger og innervegger av tegl er bærende

konstruksjoner. Stedvis fremstår det som om tekn iske

føringsveier er lagt i bærende innervegger, med synlige

ventilasjonsrister i disse veggene.
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Det er ikke funnet visuelle tegn som tyder på setninger,

skjevheter eller svekkelser i bærende veggkonstruksjoner.

Loftstak er utført i tømmer, og har visu elle tegn på

deformasjon/nedbøying av bjelker. De bjelkene med mest

synlig nedbøyning er forsterket.

D e t e r i k k e g j o r t b y g n i n g s m e s s i g e i n n g r e p v e d i n s p e k s j o n e n

a v d e b æ r e n d e k o n s t r u k s j o n e n e . V e d b e s l u t n i n g o m

t o t a l r e h a b i l i t e r i n g a v s k o l e n b ø r d e t g j ø r e s e n d e t a l j e r t

u n d e r s ø k e l s e a v d e b æ r e n d e k o n s t r u k s j o n e n e f o r å v æ r e

s i k k e r p å t i l s t a n d e n t i l d i s s e . E v e n t u e l l r å t e i b j e l k e e n d e r d e r

d i s s e g å r i n n i m u r v e r k e t v i l k u n n e u t l ø s e s t o r e k o s t n a d e r .

D e t e r i k k e m e d t a t t k o s t n a d e r f o r d e t t e h e r , d e t f o r u t s e t t e s

a t d e b æ r e n d e k o n s t r u k s j o n e r h o l d e r .

D e t e r r e g i s t r e r t n o e s k j e v h e t e r i d e k k e n e , s p e s i e l t i d e n

e l d s t e d e l e n . D e t f o r u t s e t t e s a t d i s s e b e h o l d e s , d a d e

s a n n s y n l i g v i s i k k e v i l t å l e n o e s æ r l i g p å s t ø p o g

r i v i n g / r e e t a b l e r i n g a v d i s s e v i l v æ r e s v æ r t k o s t b a r t o g

t e k n i s k u t f o r d r e n d e .

12 22 Bærende

konstruksjon

er BRAN N

TE K17 §11 - 4 Bæreevne og stabilitet: Hoved - og

sekundærbæresystemet skal være dimensjonert for

brannmotstand R 60 (B 60).

Etasjeskiller på eldste del av bygget er utført i trebjelkelag

med stubbeloft og pusset himling. Dette vil gi

brannmotstand EI60 (B60) iht. Sintef Byggforsk 720.315.

Det er ikke framlagt dokumentasjon på bæresystemet.

Beskrivelse av bæresystem og etasjeskillere er basert på

observasjoner

- - Bæresystemets tilstand følges opp videre

under RIB - fagets vurderinger.
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Nr Bygningdel

(N S 3451)

Tilstandsbeskrivelse TG KG Anbefalt tiltak Kostnadsestimater

0 - 2 år 2 - 5 år 5 - 10 å r

13 23 Yttervegger Fasader

Fasadene er en del av bæresystemet i yttervegg og er utført

i tegl. Det fremstår som om veggoppbygning i stor grad er

beholdt slik den var ved oppføring av byggetrinn 1 og 2. Det

kan antas at eksisterende veggoppbygning ikke vil

tilfredsstille moderne krav til energieffektivitet og inneklima.

Brukere og driftsansvarlig rapporterer om et skolebygg som

er var mt på sommeren, og kaldt på vinteren.

Det virker lite aktuelt å endre oppbygningen til eksisterende

yttervegger, da disse har bærende funksjon.

Alternativt kan ytterveggenes energieffektivitet forsøkes

forbedret ved hjelp av etterisolering, kombinert med

utskifting av vinduer.

Mest sannsynlig må etterisolering av yttervegger gjøres på

innsiden. Dette vil sannsynligvis medføre en reduksjon av

gulvarealet i klasserom, og andre rom med yttervegger i

bygget.

Ved totalrehabilitering må heis skiftes ut for å oppfylle krav i

teknisk forskrift (båreheis). Heissjakt må bygges ut,

yttervegg og tak må tilpasses til denne.

Vinduer, dører

Vinduer i yttervegg er hovedsakelig ett - lags - vinduer fra

1980 - tall. Det er ettermontert innvendige varevinduer

stedvis, hvil ket antas å ha forbedret byggets inneklima og

energieffektivitet sammenlignet med tidligere.

Dører er preget av slit og elde, men er stedvis skiftet ut

løpende.

TG1

TG 2

TG1

KG1

KG1

KG1

Etterisolering av yttervegger

Yttervegg, tak og nødvendige tilpasninger

til bygningskroppen i forbindelse med ny

heis.

Utskifting i forbindelse med

totalrehabilitering . Brannkrav (se post

under) må ivaretas for nye vinduer.

Utskifting på si kt

4.150.000, -

1 . 5 00.000, -

2.500.000, -

300.000, -

14 23 Yttervegger Vinduer TG 2 KG2 4 Vinduer må byttes til EI 30 i innvendig Medtatt i
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Tilstandsbeskrivelse TG KG Anbefalt tiltak Kostnadsestimater

0 - 2 år 2 - 5 år 5 - 10 å r

BRAN N Det er fare for brannsmitte fra vindu til vindu i innvendig

hjørne over hovedinngangen da vinduene ikke har

br annklasse.

Kjølesoner mellom vinduer i 1 - 3 etasje er mindre enn

underliggende vindu. Dette kan føre til brannspredning

mellom ulike plan.

hjørne.

Øvre felt i vinduer i 1. og 2. etg. må

skiftes til E 30. Dette totalt ca 60 felter

post over.

15 24 Innervegger Innvendige overflater

Innvendige overflater er preget av utidsmessig uttrykk,

slitasje og elde. Unntaket er de områdene som er pusset

opp. Det er stor variasjon på beskaffenheten ti l innvendige

overflater grunnet løpende utskifting og vedlikehold, men

Rambøll er ikke kjent med mangler ved innvendige

overflater utover det ovenfor nevnte.

Bruk av bygget utover en 5 - års periode vil mest sannsynlig

sammenfalle med totalrehabilitering. Det er da naturlig at

byggets innervegger og innvendige flater utskiftes

fullstendig

TG1 KG1 Oppgradering/utskifting ved

totalrehabilitering

Ført til 20 –

Bygning

generelt

16 24 Himlinger Himling i al le arealer for å skjule nye tekniske føringer og av

akustiske årsaker .

- - Nødvendig ifm rehabilitering. 2.000.00 0

17 24 Innervegger

BRAN N

Dører

Dører til klasserom og andre dører i branncellevegger har

brannmotstand F15 og E15.

Høyde på åpning fr a korridor til utgang S FO i underetasjen

har høyde 185 cm

Overflate/kledning

Ca halvparten av underetasjen er utført i brennbar kledning.

Dører med 15 minutters brannmotstand

må byttes til EI 30 dører.

Antall dører: ca 35, 8000 N OK per dør

Utbedres ifm totalrehabilitering. Kostnader

på samlepost 2.

Brennbar kledning må erstattes med

ubrennbar. Forutsatt ivaretatt ved

rehabilitering/ombygging.

Ført til 20 -

Bygning

generelt



18 ( 26 ) HØN E N G ATA 9, 3513 HØ N E FOS S

Nr Bygningdel
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Tilstandsbeskrivelse TG KG Anbefalt tiltak Kostnadsestimater

0 - 2 år 2 - 5 år 5 - 10 å r

Loft er utført med brennbare overflater. Loftsarealet er på ca

800 m2. Maks tillat branncelleareal for brennbar kle dning er

200m2.

Loft kan deles opp i 4 brannceller på

200m2. Dette forutsetter at loftet kun blir

brukt som lager og teknisk rom, ikke

arbeidsplasser.

10 0 . 000 , -

18 25 Gulv og

gulvkonstruks

joner

Himlinger

Gulvbelegg og himlinger har varierende uttrykk og

beskaffenhet gjennom bygget. Det er gjort løpende

utskifting og oppussing i byggets levetid.

Noen områder er preget av utidsmessig uttrykk, slitasje og

elde.

TG1

TG 1

KG1

KG1

Løpende normalt vedl ikehold og

utskiftinger.

U tskifting

Ført til 20 –

Bygning

generelt

Ført til 20 –

Bygning

generelt

19 26 Yttertak Tekking med skifer, med antatt typisk asfaltpapp under .

Skiftet for ca. 10 år siden ifølge driftsansvarlig. Drenering

synes å fun gere tilfredsstillende. Rambøll er ikke gjort

oppmerksom på pågående lekkasjer fra tak. Tidligere,

mindre lekkasjer har blitt tettet ifm omtekking av tak.

Antatt relativt lang teknisk restlevetid. Løpende vedlikehold,

evt. Stedvis tetti ng. Ved totalrehab ilitering vil det måtte

tilrettelegges for nye gjennomføringer på tak for blant annet

ventilasjon.

TG1 KG1 Takarbeider ifm gjennomføringer ved

rehabilitering.

250.000, -

21 28 Trapper,

balkonger etc.

Spiraltrapp i trapperom mot nordøstlig fasade har synlige

riss og sprekker.

TG1 KG 2 Nødvendige stedvis e reparasjoner 2 00.000, -

22 28 Trapper,

balkonger etc.

Brann

Trappeløp i betong tilfredsstiller bærekrav R 30 (A 30).

Trappeløp fra underetasjen i S FO til 1. etg. er utført i

treverk.

0 0 Trappel øp i underetasjen må skiftes til

trapp med brannmotstand R30 for

bærende bygningsdeler.

200.000, -
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23 29 Andre

arbeider

Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS og elektro

(kjerneborringer, utsaging for sjakter, innkassinger,

hulltaking i lettvegger, tett inger osv)

- - Nødvendig e bygningsmessige arbeider for

elektro og VVS ifm rehabilitering.

Brannsikring av gammelt kanalnett for

ventilasjon.

3.00 0.000

3 VVS

24 30 Generelt Det er ikke mottatt tegninger, skjema eller annen relevant

informas jon om VVS - anleggene . Beskrivelser av disse

baserer seg på befaringen 05.06.2019.

VVS - a nleggene har siden bygget var nytt blitt oppgradert og

tilpasset en rekke ganger. Enkelte komponenter er av nyere

dato, men stort sett alt av det VVS - tekniske har over skredet

sin levetid og tilfredsstiller ikke dagens standard . N ye anlegg

forutsettes derfor installert når bygget skal oppgraderes.

25 31 Sanitær -

anlegg

Ledningsnettet for forbruksvann er stort sett utført som

kobberledninger, ofte skjult i vegg u ten mulighet for

utskifting. Disse er delvis isolert, det må antas at

varmetapet er relativt stort fra varmtvannsledninger og at

det forekommer kondens på dårlig isolerte

kaldtvannsledninger. Denne fukten skader bygningskroppen

over tid og vil bidra til å redusere kvaliteten på inneklimaet.

Det er naturlig å skifte ut ledningsnettet ved en større

rehabilitering.

Ledningsnett for avløp er av varierende kvalitet og det vil

være naturlig å skifte ut dette ved en større rehabilitering.

En del sanitærutstyr e r av nyere dato. Noen toalettområder

er nylig oppgradert, og vasker og vaskerenner er relativt

TG2 KG 2 Utskifting av det aller meste av

sanitæranlegget anbefales ved

totalrehabilitering. Oppgradering av

bygget til dagens standard medfører en

rekke nye rom/funksjoner med tilknytning

til sanitæranlegget. Kostnadsestimatet

baserer seg på at det benyttes åpen

forlegning for rør der det er murvegger.

Ved ønske om skjult anlegg i hele bygget

(estetiske grunner, evt hærverkssikring)

vil det tilkomme relativt store kostnader

for påforing av vegger og tilhørende

arealreduksjon.

3. 9 00.000 , -
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nye i en del områder. Ved en rehabilitering av bygget vil det

tilkomme flere nye toalettkjerner, H CWC, dusjer og mer

garderobeanlegg. Nytt sanitæranlegg vil bli mer omfattende

enn det eksisterende, og en må anta at lite av det som

finnes på skolen i dag kan/bør beholdes.

__

Bunnledningene er sannsynligvis fra byggeår og bør

kontrolleres med kamera for å sjekke eventuelt omfang av

rehabilitering for disse. Det er ikke meldt om problemer med

tette avløp, tilbakeslag og lignende.

Rørinspeksjon av bunnledninger. Kostnad

for dette er medtatt

6 0.000, -

26 32 Varmeanlegg Det er vannbåren varme basert på fjernvarme i bygget. De

fleste radiator ene har passert sin tekniske levetid og bør

byttes. Det er flere eksempler i bygget hvor det er plassert

panelovner ved siden av radiatorene, noe som tyder på at

radiatoranlegget ikke fungerer tilfredsstillende.

Ledningsnettet for varmeanlegget er gammel t og har i

varierende grad isolasjon. Dette gir et betydelig høyere

varmetap enn nødvendig med tilhørende kostnader. Noe av

den eldre rørisolasjonen kan inneholde asbest, ved

ombygging/riving må dette sjekkes.

Det er ikke ventilasjon i bygget per i dag. Ved en

oppgradering til TE K17 vil ventilasjon installeres og

varmeanlegget vil da også levere varme til varmebatterier.

Gammelt utstyr i fyrrom (oljekjeler med tilbehør) må fjernes

for å frigi areal ved oppgradering av skolen.

TG 2 KG 1 Det forutsettes k omplett nytt varmeanlegg

ved oppgradering av bygget , basert på

radiatorer og ventilasjonsvarme.

Fjernvarmesentral forutsettes beholdt som

i dag. Som for sanitæranlegget er skjulte

føringer å foretrekke, men det forutsettes

her at det benyttes skjult anlegg kun i nye

vegger, da skjulte føringer i dagens

murvegger krever påforing med tilhørende

kostnader og arealtap.

Det er ikke medtatt kostnader for utvidet

bruk av varmeanlegget, som for eksempel

snøsmelting, varme i trapper osv.

Vannbåren gulvvarme vil være fornuftig å

benytte i de arealer hvor gulvdekke skal

byttes.

3 . 45 0.000

27 33 Brannslokk -

ingsanlegg.

Bygget er usprinklet. Bygget har brannalarmanlegg og

bruttoareal per etasje er under 1200 m² - det er derfor ikke

krav til sprinkleranlegg eller brannseksjonering i etasjene

Ingen nødvendige tiltak.
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etter TE K 17.

Bygget har tilfredsstillende dekning med 2 brannslangeskap i

alle etasjer

28 36 Luftbehand -

lingsanlegg

Bygget har et sirlig kanalsystem integrert i veggene som

tidlig ere var koblet til en vifte plassert ved fyrrom i kjeller.

Denne skapte overtrykk i tilluftsdelen av kanalsystemet og

dyttet frisk luft inn i klasserommene og videre ut gjennom et

kanalsystem for avtrekk som luftes ut over tak. Dette

anlegget fungerte nok i sin tid, men vil ikke kunne fungere

som et anlegg for ventilering av bygget etter dagens

standard.

Dette anlegget utgjør en sikkerhetsrisiko ved at rommene i

bygget er forbundet gjennom disse og da kan derfor bidra til

røykspredning. Ved en rehabiliteri ng må dette

kanalsystemet sikres/tettes, eventuelt fjernes der det lar

seg gjøre på en enkel måte. Det kunne på befaringsdagen se

ut som om at avtrekkskanalene som samles på loftet går i

eternittrør med asbest – hvis dette er tilfelle må det

påregnes en de l kostnader til fjerning av disse.

Bygget har i dag ett ventilasjonsaggregat som forsyner

garderobeområdet i underetasje ved SFO , i tillegg til enkelte

avtrekksvifter som betjener enkeltrom i bygget. Ved

oppgradering av bygget til dagens standard må hele bygget

ventileres iht krav i TE K 17. Det må installeres et

ventilasjonsanlegg med behovsstyring/D CV som skaper

tilfredsstillende inneklima i alle skolens rom. Det foreslås

plassert to aggregatrom i kjeller med tilhørende sjakter.

Aggregatrommene vil besla glegge i størrelsesorden 100 - 120

m² i kjeller, og sjaktene vil beslaglegge 10 - 15 m² i hver

etasje.

Det er meget god takhøyde i de tre hovedetasjene i bygget,

Sikring av eksisterende innebygd

kanalsystem i form av branntetting. Pris

medtas i kapittel 2 9 .

Komplett nytt ventilasjonsanlegg .

Tilknytning til nye avtrekkshetter i

skolekjøkken, spesialavtrekk ifm

sløyd/naturfag. Bygningsmessige arbeider

som himling, sjakter etc medtas i kap 20.

7 . 6 00.000
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Nr Bygningdel

(N S 3451)

Tilstandsbeskrivelse TG KG Anbefalt tiltak Kostnadsestimater

0 - 2 år 2 - 5 år 5 - 10 å r

noe lavere i kjeller. Korridorer vil benyttes som

hovedføringsvei for ventilasjon. Dette vil natu rlig medføre at

det installeres himling i korridorer. Deler av klasserom vil

også himles ned for å få plass til ventilasjon.

29 36 Luftbehand -

lingsanlegg

BRAN N

Ventilasjonsanlegget vil slik det er utført i dag ikke hindre at

røyk og brann sprer seg via anlegget

TG 3 KG 2 Det forutsettes at nytt ventilasjonsanlegg

vil møte brannrelaterte kr av i TE K17

30 36 Røyk -

ventilering

Trapperommene er ikke røykventilerte. Det ble ikke

undersøkt om heissjakten er røy k ventilert.

Trapperommene må utstyres med

røykventilasjon som kan åpnes med bryter

fra inngangsplanet. Vinduer på toppen av

trapperomm ene kan modifiseres til

røy k luker.

100 .000, -

31 37 Komfort -

kjøling

Det er ikke kjøleanlegg i bygget i dag , og normalt sett er det

ikke behov for kjøling i skolebygg. Det forutsettes at det

ikke er behov for kjøleanlegg ved en rehabilitering av

skolen .

Ingen tiltak

4 El - kraft

32 40 Generelt Det er kun foretatt en visuell sjekk av det elektrotekniske

anlegget. Skjult anlegg, anlegg over himling etc. er ikke

sjekket. Vurderingen av det elektriske anlegget baserer seg

på tilgjengelig do kumentasjon samt befaring. Det er ikke

foretatt målinger eller frakoblet spenning for å kontrollere

kursfortegnelser.

De elektrotekniske anlegget har hovedtavle som er eldre

enn 50 år og bør skiftes. Stort sett alle underfordelinger er

TG 2 K G 2 Hele det elektriske anlegget må påregnes

å skiftes ut ved en totalrehabilitering av

skolen.
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Nr Bygningdel

(N S 3451)

Tilstandsbeskrivelse TG KG Anbefalt tiltak Kostnadsestimater

0 - 2 år 2 - 5 år 5 - 10 å r

rehabilitert på 80 e ller 90 - tallet. Anlegget fremstår å være i

relativt god stand uten pålegg av noen art.

Ingen dokumentasjon på termo fotografe ring av tavle.

Det er ikke fremlagt dokumentert på at det utføres

regelmessig internkontroll elektro iht. fortskriftkravene.

33 41 Basisinstallasj

oner for

elkraft

Synlige føringsveier er av varierende kvalitet og med lite

eller ingen reservekapasitet. Ved eventuelle nye utvidelse

m å føringsveienes kapasitet økes. Det er usikkert om man

har tatt tilstrekkelig hensyn til reduksjon av kraftkablenes

strømføringsevne med den valgte forlegningsmåte.

Ikke dagens krav til jordingsanlegg eller jordfeilovervåking.

TG 2 KG 2 Anlegget må utskif tes ved en total

rehabilitering av skolen .

4.400.000

34 42 Høyspent

forsyning

Høyspentanlegget ble ikke kontrollert da dette er netteiers

ansvar og eiendom.

Det er ingen ledige reserveutganger i hovedtavlen noe som

tyder på lite kapasite t i anlegget.

IU Ved en rehabilitering av hele bygget bør

det skiftes til 400 V anlegg. Det bør da tas

tidlig kontakt med Hafslund for å

forberede dette.

600.000

35 43 Lavspent

forsyning

Anlegget er utført med nettspenning 230 V - IT - system for

generel l kraft.

Byggets hovedfordelinger er over 50 år og har overskredet

sin normale levetid.

Nesten all kabelføring er åpen festet til vegg.

A lle underfordelinger må utskiftes ved en total rehabilitering

av skolen.

3 KG 2 Det anbefales å skifte hel e hovedtavlen da

den har oversteget sin forventede levetid

på 50 år ved en rehabilitering av skolen.

2.600.000

36 44 Lys Belysningsmålinger er ikke foretatt, kun basert på visuelle

observasjoner.

Belysningsanlegget består av utenpåliggende, innfel te eller

nedhengte lysrørarmaturer eller downlight. Det meste fra

rehabiliteringen i senere tid. . Enkel lysstyring med av/på

brytere i de ulike rommene.

2 KG 1 Lysanlegget og nødlysanlegget anbefales

utskiftet ved rehabilitering av skolen .

2.000.000
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Nr Bygningdel

(N S 3451)

Tilstandsbeskrivelse TG KG Anbefalt tiltak Kostnadsestimater

0 - 2 år 2 - 5 år 5 - 10 å r

Belysningsanlegget er i det alt vesentlige i akseptabel stand

med tilstrekkelig belysningsnivå. Det bør vurderes å bytte til

moderne og energibesparende LE D belysning.

Nesten all kabelføring er åpen festet til vegg.

Ledesystemene og ledelysarmaturer er delvis oppgradert,

men ved en ny rehabilitering bør hele belysningsanlegget og

ledelysanlegget skiftes.

37 44 Lys BRAN N Nødlysanlegget er av ulik alder og består av både eldre

armaturer og LE D - lys armaturer.

Rømningsveier er merket med markeringslys over dører i

rømningsveier og som henvisning til disse.

Det er usikkert om rømningsveier har tilstrekkelig nødlys

eller om nødlys er integrert i normalbelysning.

Ledesystem i rømningsveier er mangelfullt da det ikke er

ledelinjer.

Vi har ikke gjennomgått dekningsg rad på installasjonene,

men vi registrerte ikke steder med manglende dekning ved

befaringen.

TG2 Nødlys må installeres i rømningsveier.

Ledesystem i fluktveier og rømningsveier

må installeres og omfatter ledelinjer som

oppfattes kontinuerlig, i form av

komponenter på gulv eller lavt plasserte

på vegg.

Dette medtas i post over for lys generelt.

Medtatt i

post over.

38 45 Elvarme Bygget er i hovedsak oppvarmet med vannbåren varme til

radiatorer. Enkelte supplerende panelovner i sløydsal og i

enkelte k lasserom.

Elkjele i reserve for fjernvarme.

0 0 Må påregnes noe elvarme ved

rehabilitering.

100.000

39 46 Reserve - kraft Ingen nødstrømsaggregat eller reservekraftaggregat funnet i

bygget.

IU Må påregnes nytt U PS anlegg ved

rehabilitering.

100.000

5 Tele og

automat -

isering
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Nr Bygningdel

(N S 3451)

Tilstandsbeskrivelse TG KG Anbefalt tiltak Kostnadsestimater

0 - 2 år 2 - 5 år 5 - 10 å r

40 50 Generelt Det er kun foretatt visuell sjekk av IKT anleggene. Skjult

anlegg, anlegg over himling er ikke sjekket.

Det er serviceavtale for brannalarm, ledesystemer og

alarmoverføringen.

1 KG 1 Hele IKT anlegget m å påregnes å skiftes

ut ved en totalrehabilitering av skolen.

41 51 Basis

installa -

sjoner for

tele og

automat -

isering

Synlige føringsveier har lite eller ingen reserve k apasitet.

Nesten all kabelføring er åpen festet til vegg.

Ved nye utvidelse må før ingsveienes kapasitet økes.

2 KG 1 Anlegget anbefales utskiftet ved

rehabilitering

1.600.000

42 52 Integrert

kommunikas

jon

Installasjonene for tele og data er i tilfredsstillende stand.

Det er etablert et strukturert spredernett til alle

arbeidsplasse r med RJ45 uttak for data. I tillegg er det

etablert aksess punkter ved himling for trådløst nettverk.

1 KG 1 Anlegget anbefales utskiftet ved

rehabilitering av bygget .

400.000

43 54 Alarm og

signal

Det er kun foretatt en visuell sjekk av brannalarm anlegget,

innbrudds – og adgangskontroll anlegget. Skjult anlegg,

anlegg over himling etc. er ikke sjekket.

Innbrudd - og adgangskontroll anleggene er av nyere dato og

i tilfredsstillende stand.

Det er installert nytt heldekkende brannalarmanlegg i

samtli ge arealer.

Brannalarmanlegget har direkte varsling til brannvesenet.

Anlegget er etter vår vurdering i god stand men med relativ

kort restlevetid.

1 KG 1 Anleggene anbefales utskiftet ved

rehabilitering .

1.600.000

44 54 Alarm og

signal

BRAN N

Det er in stallert et heldekkende brannalarmanlegg kategori

2 i nyere tid.

Skolen er utstyrt med manuelle brannmeldere.

TG0 Ingen tiltak nødvendig
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Nr Bygningdel

(N S 3451)

Tilstandsbeskrivelse TG KG Anbefalt tiltak Kostnadsestimater

0 - 2 år 2 - 5 år 5 - 10 å r

45 5 5 Lyd og bilde

systemer

Eksisterende lyd og bildesystemer fungerte tilfredsstillende . 1 1 Anleggene anbefa les utskiftet ved

rehabilitering av skolen .

400.000

46 56 Automat -

isering

Det er ingen samkjøring av varme og kjøling i bygget.

Det er ikke noe overordnet SD anlegg for styring av varme,

kjøling og lys.

2 1 Anleggene anbefales utskiftet ved

rehabil itering .

800.000

6 Andre instal -

lasjoner

47 62 Person - og

vare - transp o rt

Det er installert 1 heis av fabrikat Thyssen i bygget.

Heisen har kapasitet til 1 3 personer / 1050 kg .

Heisene virket i god stand.

Heisen er for liten til båre.

Det e r serviceavtale for heisen.

1 1 Heisen skiftes ut ved en total rehabilitering

av bygget for å ivareta krav i TE K17 §12 -

3. Bygningsmessige kostnader knyttet til

heis er medtatt under kapittel 2.

800.000
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1 Vurdering av bærekonstruksjoner

Oppdrag
Rambøll har fått i oppdrag av Stig Høyvik i Ringerike kommune om å gjøre en
forenklet vurdering av skolens bygninger og bærekonstruksjoner.

Generelt om skolebyggene
Hovedbygget er fra 1891 og oppført med bærende yttervegger og innervegger i
tegl. Grovsteinmurer i kjellerfundamenter. Etasjeskille består av bjelkelag og
bærebjelker i tre. Valmet tak kons truksjon i tre.
Tilbygg mot nordøst er antatt oppført mellom 1900 og 1920. Dette er også

oppført med bærende vegger i tegl, men med etasjeskiller og dragere i betong.
Skolen er antatt fundamentert på sand/morene. Ut fra utvendige besiktigelser
kan det se ut som både gaml ebygget og tilbygget mot nordøst fikk påbygget en
ekstra etasje samtidig. Muligens rundt 1924.

Bærekonstruksjoner
Generelt sett er bygningene i god forfatning og det er ikke funnet tegn som
tyder på setninger eller skjevheter i bærende veggkonstruksjoner . Etasjeskiller
i betong med betongdrager er visuelt undersøkt og har god stivhet. Det er
registrert noe mer nedbøyning i etasjeskiller i tre i gamlebygget. Det er også
registrert nedbøy ning i takåser på loft i gamlebygget, men h er er det montert

inn ekstra forsterkninger i nyere tid.

Det er registrert tegn på fuktinntrengning i kjeller grunnmur i tilbygget mot
nord . Her er det ty delig malingavflaking og kalkutslag. Mest sannsynlig skyldes
dette feil terrengfall på utsiden. Betongtrappen i nybygget i hjørnet mot nordøst
har en del sprekker og dette må undersøkes nøyere slik at man får gjort de

riktige tiltak.
Det er ikke undersøkt ev. råte i bjelkeender der disse går inn i murverket i
gamlebygget.
Ev. flytting/fjerning av bærende teglvegger i slike bygg vil bli omfattende.



Man kan etterisolere yttervegger av mur på innvendig side dersom det ikke er mulig å utføre 

tiltaket på utvendig side. Det må gjøres grundig tilstandsanalyse av bygningen før tiltaket 

igangsettes. På en del murbygninger er ikke tiltaket mulig og det medfører stor risiko for 

skader på fasade og veggkonstruksjon.  

Om tiltaket 

 Kan redusere varmetapet, men ikke ved etasjeskillere og innvendige vegger tilknyttet 

yttervegg 

 Endrer ikke det utvendige utseende på bygningen 

 Medfører stor risiko for fukt- og frostskader på fasaden 

 Kostnader ved flytting av innvendige installasjoner og redusert gulvareal 

  

Oppbygging og materialbruk i eldre mur- og betongvegger varierer. Eldre teglvegger kan 

være kompakte eller bygd opp som hulmurer. I eldre murbygninger er det som regel brukt 

kalkmørtler. Eldre betongvegger kan være plasstøpte, bygget av blokker av lettbetong, 

porebetong eller betonghullblokker. I mange eldre murbygninger er ikke teglsteinen 

frostbestandig nok til at tiltaket kan utføres.  



Bergensk hulmur er en eldre veggkontruksjon av tegl murt i pipeforband med tykkelse 1½-

stein eller mer. Den har vertikale, åpne kanaler. Slike murer var vanlig fra ca. 1890 til ca. 

1950. Ved en innvendig etterisolering vil den ytre vangen og eventuell puss være utsatt for 

stor skaderisiko. Illustrasjon: Andr. Bugge "Forsøkshuser". 

Hva kan man isolere med? 

 Plater av mineralull 

 Plater av polyuretan  

 Plater av polystyren 

 Vakuumisolasjon  

 Pussmørtler med aerogel 

Hvilke metoder for etterisolering finnes? 



  

Innvendig påfôring med isolasjon 

Etter at alle organiske materialer fjernes fra veggen kan man fôre ut med tre eller stål. Det må 

være en luftespalte mellom utfôring og murvegg. Ved innvendig isolasjon bør man bruke en 

dampsperre. 

  

Isolasjonsplater 

Trykkfaste isolasjonsplater av polystyren kan limes og festes mekanisk til innerveggen. 

Platene må overflatebehandles eller kles inn med brannsikkert materiale. 

  

Pussmørtler med aerogel 

Mørtler tilsatt isolerende areogel påføres direkte på murveggen. Lagene som legges varierer 

mellom 30 til 80 mm og legges på i en operasjon. Mørtelen kan legges på i varierende 

tykkelse og på ujevne overflater.  

  

Viktig å huske på 

Før man går i gang med isolering må det gjennomføres en omfattende tilstandsvurdering. 

Dersom skader på murveggen og tilstøtende materialer avdekkes må de utbedres. Man bør 

også fastslå årsaken til skadene og hvorvidt de vil påvirke tiltaket.  

Før man går i gang med et omfattende tiltak, bør mindre tiltak være utprøvd. Eksempelvis 

etterisolering av etasjeskiller, utbedring av vinduer forbedring av varmekilde etc. 

Ekspertens kommentar 

Riksantikvaren, "Råd om energisparing i gamle hus" 

Fordeler: Innvendig etterisolering vil skåne fasadene, men krever omfattende tilpasning 

innvendig. 

Risiko: Det bør aldri brukes mer enn 50-70 mm isolasjon (Byggforvaltning 700.601) 

Veggpartier som har stått kalde i lange tider uten skader tåler normalt noe innvendig 

tilleggsisolering. 

Med innvendig etterisolering mister den opprinnelige ytterveggen det naturlige 

varmetilskuddet innenfra. Dermed senkes temperaturen i det ytterste sjiktet og fukt fra 

slagregn osv. tørker ikke ut så raskt som tidligere. Dette øker faren for frostskader og 

avskalling av stein og puss. Det øker også faren for råteutvikling i gulvbjelker som er innmurt 

i yttervegg og i takfoten. 



Innvendig etterisolering bør kun velges etter nøye vurdering av risikoen for bygningsfysiske 

skader. Fukt- og temperaturforholdene i veggen bør analyseres, og tilstanden til alt innmurt 

treverk og teglsteinens frostbestandighet kartlegges for å vurdere risikoen for skader. Vær 

oppmerksom på at tilstand og risiko kan variere fra vegg til vegg i et hus og mellom øvre og 

nedre partier av samme vegg. 

Innvendig etterisolering vil gi kuldebroer ved etasjeskillene og der innervegger møter 

yttervegg. Det er også svært vanskelig å sikre god tetting i disse overgangene. Derved kan 

fuktigheten innenfra komme ut til disse stedene. Dette kan føre til kondens og mugg- og 

råtevekst. Innvendig etterisolering av murgårder med etasjeskiller av betong har begrenset 

effekt fordi dette ikke løser problemet med kuldebroer ved etasjeskillene. 

Innvendig areal vil bli redusert. Interiøret vil bli endret og originale bygningsdeler kan gå tapt. 

Vindussmyg vil bli dypere, noe som gir mindre dagslys i rommene. 

Listverk, paneler og brystninger kan remonteres, men det må gjøres med stor forsiktighet for å 

unngå skade. 



Tiltaket reduserer ikke varmetapet som følge av kuldebroer. Ill: Bygg og Bevar  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2310-3  Arkiv: 239 &00  

 

Sak: 75/19 

 

Saksprotokoll - Utleiereglement og satser for utleie - kommunale haller, gymsaler og 

skolelokaler  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Utleiereglementet for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler vedtas. 

2. Endring i Betalingsreglement 2019 punkt 9.1. «Leie av lokaler» vedtas.  

3. Betalingsreglement 2019 punkt 4.3. «Hall-leie» utgår.  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2310-2  Arkiv: 239 &00  

 

Sak: 25/19 

 

Saksprotokoll - Utleiereglement og satser for utleie - kommunale haller, gymsaler og 

skolelokaler  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
1. Utleiereglementet for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler vedtas. 

2. Endring i Betalingsreglement 2019 punkt 9.1. «Leie av lokaler» vedtas.  

3. Betalingsreglement 2019 punkt 4.3. «Hall-leie» utgår.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019: 

 

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.: 19/2310-1   Arkiv:   

 

 

Utleiereglement og satser for utleie - kommunale haller, gymsaler og 

skolelokaler  
 

Forslag til vedtak: 

1. Utleiereglementet for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler vedtas. 

2. Endring i Betalingsreglement 2019 punkt 9.1. «Leie av lokaler» vedtas.  

3. Betalingsreglement 2019  punkt 4.3. «Hall-leie» utgår.  

 

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune leier ut idrettshaller, gymsaler og skolelokaler til lag, foreninger og 

private aktører.  

Kommunen legger til rette for lokale møter, kultur- og fritidsaktiviteter i nærmiljøene, og ser 

skoleanleggene som naturlige lokaliteter for slike formål. Bruken baserer seg på tillit og eget 

vakthold. Idrettshallene leies i hovedsak ut til lokale idrettslag for trening og kamper. Hallene 

leies også ut til større enkeltstående arrangementer.  

I betalingssregulativet for 2019 omtales utleie av idrettshaller i punkt 4.3 og gymsaler og 

andre skolelokaler i punkt. 9.1. Når nytt bookingsystem innføres foreslås det at disse kapitlene 

samordnes og slås sammmen og at leiesatsene justeres ut fra størrelse på leieobjektene og 

utøvernes alder. 

Bakgrunn 

Praksis for utleie av kommunale lokaler har til nå vært at Kulturenheten håndterer booking av 

idrettshaller og fast treningstid for allidrett i gymsalene. Skolene håndterer utleie for egne 



- 

lokaler. Egnede lokaler skal være enkelt tilgjengelig for lokale foreninger og andre aktuelle 

lokale formål så langt det er mulig.  

Det er et ønske om å gjøre bookingprosessen enklere og kunne gi mulige leietakere mulighet 

til enkelt å få oversikt over når lokaler er ledig, og dette gjøres nå via et brukervennlig digitalt 

utleiesystem. Ringerike kommune tok i bruk utleiesystemet BookUp i mai 2019. 

For å sikre like vilkår for leietakere er det utarbeidet et felles utleiereglement for 

idrettshallene, gymsaler og skolelokaler. Utleiereglementet er vedlagt.  

 

Rutiner for utleie 

Utleie av haller og gymsaler til trening o.a.  

Fra og med høsten 2019 disponerer Ringerike kommune fire idrettshaller: Ringerikshallen, 

Tyristrandhallen, Hønefoss Arena og Benterudhallen. Benterudhallen vil være tilgjengelig for 

utleie fra og med skoleåret 2019-2020. Hallflater og gymsaler er tilgjengelig for sesongleie. 

Gymsalene leies først og fremst ut til allidrett for barn og unge. Skolen fastsetter hvilke 

ukedager gymsalene kan leies ut.  

Idrettslagene melder inn sine ønsker om treningstider/halleie via det digitale utleiesystemet 

BookUp.  Idrettskonsulenten foreslår en fordeling av treningstider, tildelingen gjøres i 

samarbeide med Ringerike idrettsråd. 

Utleie av skolelokaler 

Den enkelte skole leier ut lokaler til møter, øvinger og fritidsaktiviteter for ulike lag og 

foreninger. Det kan leies fast for et skoleår eller for enkeltstående møter eller øvinger. 

Lokalene er i utgangspunktet tilgjengelige på ettermiddager/kvelder etter skole/SFO-tid. Noen 

skoler leier også ut i helgene etter avtale. 

Skolens inventar og læremidler kan ikke disponeres i forbindelse med utleie uten at det 

foreligger avtale om dette. Fra høsten 2019 brukes det digitale utleiesystemet BookUp. 

Rengjøring, avfallshåndtering og tilsyn 

Teknisk forvaltning har forvaltningsansvaret for de kommunale byggene. Kommunalt 

personell besørger daglig ettersyn, renhold og vedlikehold. Det utføres normalt ikke ekstra 

driftsoppgaver i forbindelse med utleie av lokalene. Ved økt utleie vil det bli økt behov for 

renhold, vedlikehold og forbruksmateriell.  

Ved større arrangementer gjelder egne regler. Leietaker betaler for rengjøring og tilsyn etter 

gjeldende satser. Ved overtredelse av utleiereglementet kan leietaker ilegges tilleggsgebyrer. 

Digitalt utleiesystem - BookUp 

Våren 2019 anskaffet Ringerike kommune det digitale utleiesystemet BookUp, som er 

tilgjengelig via kommunes nettside.  I første fase er idrettshaller og gymsaler tilgjengelig for 

reservasjon. Fra høsten 2019 vil også skolelokaler kunne leies via BookUp. På sikt vil alle 

kommunale lokaler kunne bookes via dette systemet i tillegg til torgplass og leie av Søndre 

Park.  



- 

Utleiesystemet er enkelt å bruke for de som ønsker å leie et kommunalt lokale, enten for en 

enkelt anledning eller for gjentagende for en periode. BookUp gir god oversikt over bruk av 

lokalene, og det er enkelt å reservere ledig tid.  

Systemet krever at leietaker logger på via ID-porten, noe som legger til rette for enkel 

håndtering av godkjenninger. Kontrakt med leiepriser vil foreligge når kommunens 

representant har godkjent utleie. I tillegg må leietaker få den nødvendige opplæring for bruk 

av bygget, jf Utleiereglementet.  

Økonomi  

Ringerike kommune v/ kulturenheten betaler årlig 5,5 millioner kroner i leie for Hønefoss 

Arena. Kulturenheten fakturerer all leie av hallflater. Leieinntekter for sesongen 2017-2018 

var ca 1,7 millioner kroner, ca 743 000 kroner var leie av hallflate for lag opp til 19 år. 

Det er betydelige driftskostnader ved utleie. Driftskostnadene omfatter strøm, vann, varme, 

ventilasjon, renhold, forbruksmateriell og administrasjon. Utleie fører til generell slitasje på 

byggene, og det forekommer noe hærverk.  

Skolene fakturerer leie av egne lokaler. Pr i dag er det aller meste av utleie av skolens lokaler 

knyttet til barn og unge eller lag/foreninger under lov om voksenopplæring, noe det ikke 

betales leie for.  

Leiepriser og gebyrer finnes i Ringerike kommunes betalingsreglement, som fastsettes av 

kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.  

I betalingssregulativet for 2019 omtales utleie av idrettshaller i punkt 4.3 og gymsaler og 

andre skolelokaler i punkt. 9.1. Når nytt bookingsystem innføres foreslås det at disse kapitlene 

samordnes og slås sammmen og at leiesatsene justeres ut fra størrelse på leieobjektene og 

utøvernes alder. 

Forslag til nye retningslinjer:  

 Gruppen barn/unge følger aldersklasse for junior, det vil si opp til 19 år.  

 Leie av hallflate og gymsal/skolelokaler harmoneres ut fra størrelsen på lokalet. 

Leiepris på gymsal og klasserom/møterom reduseres.  

 Leie av møterom for foreninger med hovedvekt av medlemmer under 19 år er gratis, 

selv om det er kun voksne møtedeltakere. 

 Punkt 4.3 «Hall-leie» utgår og satser for hall-leie settes inn i punkt 9.1 «Leie av 

lokaler».  

På sikt bør leie av hallflater bli gratis for alle under 19 år. Dette fordi lagene mister gymsaler 

etter hvert som nye skoler med idrettshall blir ferdigstilt. Når lagene må leie idrettshall i stedet 

for gymsal vil utgiftene øke kraftig, fra å være gratis til en kostnad på 205 kroner pr time. 

Dette vil igjen føre til økt medlemskontingent. Gratis hallflater for alle under 19 år er også et 

ønske fra Ringerike idrettsråd. 

Økte medlemskontingenter er ikke ønskelig ut fra flere perspektiver. Folkehelsemeldingen 

viser at frafall fra organiserte aktiviteter starter i alderen 13-15 år. Ringerike kommune har 

høyere andel barn i familier med lav inntekt enn landsgjennomsnittet, og med høye 

kontingenter i lagene vil barn fra lavintektsfamilier ikke kunne delta i organsert idrett. Ved å 

tilby gratis hallflater til alle under 19 år vil Ringerike kommune være med på å hindre 

utenforskap. 

Det forventes at effekten av digitalt utleiesystem vil føre til økte leieinntekter. Kommunens 

lokaler blir mer tilgjengelig for alle fordi: 



- 

 det er enkelt å se når lokalet er ledig 

 det er enkelt å leie lokale 

 enkel god oversikt og enkel booking gir økt bruk av lokalene  

 og dermed økte inntekter.   

Høsten 2019 vil skolelokalene legges inn i bookup-systemet, og det blir enkelt å følge lik 

rutinetildeling og fakturering. Ringerike kommune skal sikre gode rutiner for fakturering av 

utleielokaler, og det digitale utleiesystemer understøtter rutinene.  

Endring av betalingsreglement 2019 

Ut fra forslag til nye retningslinjer for utleie endres betalingsreglementet for 2019, punkt 9.1. 

Punkt 4.3 utgår. De nye satsene gjøres gjeldende fra og med sesongen 2019-2020.  

Innføring av Bookup kan føre til økt utleie av kommunaler lokaler, og dermed økt behov for 

renhold og tilsyn. Økt utleie kan og gi økte innteketer, som bidrar til å dekke de økte 

kostnader. 

Leiepriser gjeldende fra august 2019 

Idrettshallene  
Leiepris per time, 

lag opp til 19 år 

Leiepris per time, 

lag over 19 år 

Hallflate  205,- 410,- 

Kamppris 410,- 410,- 

Ringerikshallens spesialrom    

Kampsportrom 75,- 155,- 

Skytebane 75,- 155,- 

Skolelokaler Leiepris per time  

Møtelokaler/klasserom 250,- 

Gymnastikksal 350,- 

Gymnastikksal med garderobe 460,- 

Garderober 300,- 

Spesialrom 550,- 

 

Årsleie av skolelokaler prises etter avtale.  

Ved bruk av skolelokaler betales ikke leie for:  

 Politiske partiers virksomhet 

 Virksomhet under lov om voksenopplæring 

 Virksomhet rettet mot barn under 19 år, herunder også møter hvor hovedvekten av 

foreningens medlemmer er under 19 år. 

 Arrangement i skolens ordinære drift 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Kommunen skal legge til rette for lokale møter, kultur- og fritidsaktiviteter i nærmiljøene, og 

rådmannen ser skoleanleggene som naturlige lokaliteter for slike formål. I idrettshallene 

prioriteres utleie til lokale idrettslag for trening og kamper.  

For å sikre like vilkår for leietakere er det nødvendig med et felles utleiereglement for 

idrettshaller, gymsaler og skolelokaler. 

Ved å ta i bruk et brukervennlig digitalt utleiesystem, vil egnede lokaler være enkelt 

tilgjengelig for lokale foreninger og andre aktuelle lokale formål. 

I betalingssregulativet for 2019 omtales utleie av idrettshaller i punkt 4.3 og gymsaler og 

andre skolelokaler i punkt. 9.1. Når nytt bookingsystem innføres foreslås det at disse kapitlene 

samordnes og slås sammmen, og at leiesatsene justeres ut fra størrelse på leieobjektene og 

utøvernes alder. 

Dersom utleiereglementet vedtas vil det i etterkant utarbeides helhetlige rutiner for utleie av 

kommunale lokaler. Rutinene vil omfatte administrative rutiner og rolleavklaringer, 

kostnadsfordeling, leieavtaler, sjekkliste for leietaker, ordensreglement for hallene, regler for 

klister og skiltprogram. 

 

 

Vedlegg 

1. Utleiereglement for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Generelt
Ringerike kommune vil legge til rette for lokale møter, kultur - og fritidsaktiviteter i nærmiljøene, og ser
skoleanleggene som naturlige lokaliteter for slike formål. Egnede lokaler skal være enkelt tilgjengelig
for lokale foreninger og andre aktuelle lokale formål via et brukervennlig digitalt utleiesystem.

Bruken baserer seg på tillit og e get vakthold.

Det søkes om leie via kommunens utleieportal på www.ringerike.kommune.no /bookup/ .

Utleiereglementet omfatter følgende anlegg:
Idrettshaller : Hønefoss Arena (tre hallflater), Ringerikshallen, Tyristrandhallen og Benterudhallen .
( Halle r og garderober, kafeteria, kjøkken) . Tyristrandhallen og Benterudhallen ligger i tilknytning til en
skole.

Skoler : Gymsal, garderober , klasserom, møterom og spesialrom .

Åpningstider
Ordinære åpningstider for Ringerikshallen og Hønefoss Arena er kl. 16.00 - 22.00 mandag - fredag ,
Tyristrandhallen og Benterudhallen kan leies kl. 1 7 .00 - 22.00 mandag – fredag.

Hallene kan leies på lørdager og søndager.

G ymsalene åpen kl. 1 7 . 00 – 21.00 mandag - fredag. Ved noen skoler kan g ymsal leies lørdager og
søndager etter avtale .

Leiepriser
L eiepriser og gebyrer finnes i Ringerike kommunes betalingsreglement, som fastsettes av
kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Prisene er gradert, voksne (over 19 år) betaler høyest leie.

Ved manglende renhold, avfallshåndtering eller rydding påløper det et gebyr i tillegg til medgåtte timer
til ekstra renhold/rydding.

Drift og administrasjon
• Teknisk forvaltning har forvaltningsansvaret for de kommunale byggene . Kommunalt

personell besørger daglig ettersyn, renhold og ved likehold. Det føres ikke tilsyn eller utføres
driftsoppgaver i forbindelse med utleie av lokalene.

• K ulturenheten administr erer booking og fordeling av tider til utleie av haller og gymsa ler .
• Den enkelte skole administrerer utleie av:

o r om til møter eller øvelser
o gymsal utenfor den tiden som er fordelt på idrettslagene

Kommunal bruk av anleggene
Kommunale tjenesteområder, inkludert skoler og barnehager, har fri tilgang til anleggene. Ti lgang
utover fast timeplanfestet aktivitet reguleres via www.ringerike.kommune.no/bookup/

Generelle bruksregler for leietakere
1. Leietid

a Tildelt tid kan kun brukes av den leietaker som har fått denne tiden. Tildelt tid kan ikke
fremleies/lånes til andre.

b Lokaler/spilleflater skal være ryddet , lettere rengjort og forlatt innen neste leietaker
overtar.

c Leietakere har ikke tilgang til lokalen e utover den tid som er tildelt.

d Trengs det endringer i fordeling av tider idrettslagene imellom, må dette meldes inn til
Kulturenheten.

e Dersom det blir endringer i den tildelte leietiden, skal leietaker varsles så tidlig som
mulig og seinest tre uker før aktuell dato. Årsak kan være arrangement i skolen regi
eller utleie til større arrangementer.
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2. Leietaker skal ha en navngitt kontaktperson som er ansvarlig for det overordnede
leieforholdet, inkl. låsing, slukking, rydding, renhold etc. Kommunalt personel l skal kunne
kommunisere direkte med kontaktpersonen, samt ved behov innkalle kontaktperson til møter.
Kontaktinformasjon oppdateres i BookUp.

3. Leietaker gis tilgang til kommunalt utstyr/materiell kun etter avtale.

4. Leietaker gis tilgang til kjøkken/kafeter ia etter avtale. Leietaker plikter å følge kjøkkenets
ordensregler.

5. Leietaker kan få tilgang til å lagre eget materiell/utstyr på anvist plass. Lagring foregår på
leietakers ansvar.

6. Leietaker er ansvarlig for enhver skade som påføres bygningen og dennes faste inventar og
utstyr. Dette gjelder også renholdsutstyr. Ordinær slitasje som følge av normal bruk omfattes
ikke.

7. Leietaker gis tilgang til å bruke eget materiell utstyr for å gjennomføre aktivitet. Bruken skal
klareres med kommunalt personell for å u nngå slitasje/skader.

8. Leietaker er ansvarlig for at søppel/avfall fjernes fra alle aktuelle l okaler. Ved ingen
omstendighet skal søppelsekker bli stående i eller ved idrettshall eller skole.

9. Ringerike ko mmune er ikke ansvarlig for private gjenstander, klær og utstyr/materiell som
kommer bort eller ødelegges/skades i forbindelse med bruk av lokalene.

10. V ed gjentatte regelbrudd kan leietaker utesten ge s.

11. Ved skader, manglende rydding eller utrykninger forårsaket av leietaker, belastes leietaker for
utgiftene.

Utleie til trening o.a.
Tildeling av tider
Det søkes om tildeling av treningstider for et skoleår. Søknadsfrist for treningstid kommende skoleår er
vanligvis 1. juni. Det søkes elektronisk via www.ringerike.kommune.no/bookup/ . K ultur enheten
utarbeider utkast til fordeling av halltid og Idrettsrådet vedtar tidene i møte i midten av juni .

Fordeling av faste treningstider gjøres etter følgende prioritet:

Prioritet Eksempler
1 Lag og foreninger basert i Ringerike kommune, som tilbyr

fritidsaktiviteter for barn og unge bosatt i kommunen.
Idrettslag, ideelle foreninger
etc.

2 Lag og foreninger basert i Ringerike kommune, som tilbyr åpne
fritidsaktiviteter for voksne bosatt i kommunen.

Idrettslag, ideelle foreninger
etc.

3 Kommersielle foretak basert i Ringerike kommune, som tilbyr
åpne fritidsaktiviteter.

Næringsdrivende
treningsinstruktører,
treningssentre etc.

4 Uformelle sammenslutninger som driver aktiviteter med
avgrenset målgruppe/ikke åpne fritidsaktiviteter

Trimgrupper,
Innebandygrupper etc.

B ruk av klister

Ringerike kommune fraråder bruk av klister i de yngre alder s klasser, i henhold til
hå ndballforbundets anbefalinger. Om leietaker ønsker å bruke klister i øvre aldersklasser, skal det
kun benyttes vannbasert klister . Leietaker må i så fall selv utføre rengjøring av spilleflaten etter
gjeldende prosedyrer, og med godkjente kjemikalier. Kostnader ved fjerning av klister som må
utføres av renholdspersonale , faktureres leietaker. Det er ikke lov til å bruke k lister i
Benterudhallen og på Hønefoss Arena, bane 3.

Ordensregler for besøkende i hallene
Ordensregler for alle besøkende i hallene finnes å lese på oppslag i hallen og på
www.ringerike.kommune.no. Det er den enkelte leietakers ansvar å sørge for at reglene følges. Med
besøkende menes tilskuere, foresatte som følger barn til trening etc.
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Utleie til kamper
• Haller leies ut til kamper i henhold til terminlister utarbeidet av idrettskretsen.
• Priser for leie finnes i kommunens betalingsreglement .
• Det er kultur enheten som sammen med idrettskretsen berammer kampene ved sesongstart.
• Andre typer av enkeltstående kamper, turneringer etc. behandles som arrangementer.

Utleie av klasserom og spesialrom
Skolene leier ut lokaler til møter/øvinger for ulike lag og foreninger . Det kan leies fast for et skoleår
eller for enkeltstående møter eller øvinger.

Fastleie gjelder normalt fra skoleårets start til skoleårets slutt, med unntak for juleferie og påskeferie.
Lokalene er i utgangspunktet tilgjengelige på ettermiddager/kvelder etter skole/SFO - tid. Noen skoler
leier også ut i helgene.
Skolens inventar og læremidler kan ikke disponeres i forbindelse med utleie uten at det foreligger
avtale om dette.
Booking av rom gjøres via www.ringerike.kommune.no/bookup/

Utleie til arrangementer
Med arrangementer menes konserter, festivaler, messer, folkemøter, dansefester, foredrag,
overnattinger, cuper og turneringer o.l.

Utleietider
Det kan leies ut for arrangementer i tidsrom hvor det ikke er trening, skole eller andre faste aktiviteter.
Primærtidsrom er helger.

Leiepriser
Priser for utleie går fram av kommune ns b etalingsreglement. Lag og foreninger betaler kun en
grunnleie for arra ngementer, inkl. cuper/turneringer. Leietakere som involverer kommersielle aktører
skal også tillegges en omsetningsleie basert på antall besøkende. Pris avtales når leiekontrakt inngås.
Med kommersielle aktører «menes foretak som driver ervervsmessig, og tilføres inntekter av sin drift » .
Også privatpersoner som driver ervervsmessig omfattes av dette.

Søknad og behandling
• Kulturenheten håndterer booking til arrangementer.
• For å være sikret ønsket tidspunkt må søknad sendes innen 1. juni før kommende skole år
• Generell søknadsfrist for løpende saksbehandling er 2 måneder før arrangement. Det

oppfordres om å søk e så tidlig som praktisk mulig.

Særskilte bruksregler for leietakere ved arrangementer
1. Leietaker underskrive r en kontrakt som regulerer leieforholdet. Kontrakt inngås for hvert

arrangement. Med kontrakten skal vedlegges en tidfestet plan for arrangementet, inkludert
tidsrom for opprigg ing , forberedelser, gjennomføring, ned rigging , rydding, renhold, og
overleveri ng av nøkler.

2. Leietaker gis et overtakelsestidspunkt ved kontraktsinngåelse. Leietaker plikter å møte opp til
gitte tidspunkt for å gis en praktisk gjennomgang av lokaler og rutiner ved kommunens
representant.

3. Leietakere skal sette seg inn i brannregler, og evakuerings rutiner som gjelder for lokalet.

4. Skoler, gymsal er og hallflater er skofrie soner som krever innesko eller at det benyttes
skoposer . Alle publikumsarrangementer som innebærer bruk av utesko på spilleflaten , krever
normalt at beskyttelsesgul v må monteres. . Dette avklares med kommunens representant i
hvert tilfelle. Det er spesielle regler for beskyttelsesgulv i Benterudhallen

5. Ved bruk av tyngre installasjoner i lokalet, slik som scener, tribuner, sceneteknisk utstyr,
utstillingsobjekter etc. skal dette godk jennes av kommunalt personell.

6. Nødutgangsdører fra hall flate skal ikke brukes til inn/utgang for publikum eller andre. Alle
deltakere eller besøkende på arrangementer SKAL sluses via hovedinngang.
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7. Leietaker skal sørge for alminnelig ro og orden i og utenfor lokalene under hele leietiden.
Leietaker har selv ansvar for å ha det tilstrekkelige antall vakter som er nødvendig for å
etterkomme dette. Leietaker har rett og plikt å vise bort personer som br yter reglene.

8. Leietaker er ansvarlig for å sikre god og ryddig avfallshåndtering under arrangementet. Dette
innebærer et tilstrekkelig antall avfallspunkter og jevnlig rydding/tømming. Umiddelbart ved
arrangementets slutt skal

alt avfall fjernes fra områ det. Leietaker er selv ansvarlig for å frakte avfallet til HRA. Etterlatt
avfall i eller ved lokalene straffes med gebyr i henhold til gjeldende prisliste. Under INGEN
omstendighet skal avfall lagres (ei heller mellomlagres) langs lokalenes yttervegger, pg a.
brannfare.

9. Leietaker er ansvarlig for å fjerne alt av materiell og utstyr brukt under arrangementet fra
lokalene og uteområdene umiddelbart etter arrangementets slutt. Etterlatt utstyr/materiell
straffes med gebyr i henhold til gjeldende prisliste.

10. Ve d endt arrangement skal lokalene ryddes og rengjøres. Rengjøring skal kun utføres i
henhold til renholdsplan som er oppslått i lokalene. Det kreves ikke sertifisering av frivillige
renholdere, men renholderne skal gis nødvendig informasjon om riktig metode r, utstyr og
kjemikaliebruk . Manglende ell er feil utført renhold ilegges straffegebyr i henhold til gjeldende
prisliste. Brukt renholdsutstyr skal settes tilbake der det ble hentet fra og i den stand som det
ble funnet.

11. Leietaker gis et tilbakeleveringsti dspunkt ved kontraktsinngåelse. Leietaker plikter å møte opp
til gitte tidspunkt. Kommunal representant foretar besiktigelse av lokalene på morgenen
senest første virkedag etter arrangementet. Evt. mangler eller avvik blir da dokumentert . D et
henvises elle rs til Generelle bruksregler for leietakere (i dette dokumentet ) og Ordensregler
for bruk av hallen .
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1273-3  Arkiv: M41  

 

Sak: 72/19 

 

Saksprotokoll - Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private 

stikkledninger  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Saken oversendes Kommunestyret uten innstilling. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Saken oversendes Kommunestyret uten innstilling». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

  

Avstemming:  

Aasens (Sp) forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1273-2  Arkiv: M41  

 

Sak: 44/19 

 

Saksprotokoll - Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private 

stikkledninger  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Maksimal kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 1 G (folketrygdens grunnbeløp x 1) pr. 

bolig. 

2. Når Ringerike kommune utførersanering av eldre ledningsnett, eller legger nye 

kommunale ledninger i nye områder følges dagens praksis: 

Kommunen forsøker å inngå stikkledningsavtaler med grunneiere for å sikre tilknytning 

til offentlig ledningsnett. 

Rådmannen legger frem forslag til hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges 

opp for å redusere medarbeid, risiko mv. 

Videre tilbyr kommunen, gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør, 

stikkledningene utført mot refundering av kostnadene. 

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. «Maksimal kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til offentlig vann- og avløpsnett begrenses til til 1 G (folketrygdens grunnbeløp x 1) pr. 

bolig. 

2. Når Ringerike kommune utførersanering av eldre ledningsnett, eller legger nye 

kommunale ledninger i nye områder følges dagens praksis: 

Kommunen forsøker å inngå stikkledningsavtaler med grunneiere for å sikre tilknytning 

til offentlig ledningsnett. 

Videre tilbyr kommunen, gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør, 

stikkledningene utført mot refundering av kostnadene». 

 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. «Ringerike kommune viderefører dagens praksis med å tilby stikkledningsavtaler med 

berørte grunneiere. 

2. Rådmannen legger frem forslag til hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges 

opp for å redusere medarbeid, risiko mv». 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet følgende forslag: 

1. «Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt å knytte seg til offentlig vann- og 

avløpsnett begrenses til 2 G (folketrygdens grunnbeløp x 2) pr. bolig 

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum». 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til endring pkt. 1: 

«….begrenses til 2 G inklusive tilknytningsavgifter og gebyr». 

 

Leder Arnfinn Baksvær (Ap) foreslo følgende forslag til vedtak: 

1. «Maksimal kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 1 G (folketrygdens grunnbeløp x 1) pr. 

bolig. 

2. Når Ringerike kommune utførersanering av eldre ledningsnett, eller legger nye 

kommunale ledninger i nye områder følges dagens praksis: 

Kommunen forsøker å inngå stikkledningsavtaler med grunneiere for å sikre               

tilknytning til offentlig ledningsnett. 

Rådmannen legger frem forslag til hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges 

opp for å redusere medarbeid, risiko mv». 

Videre tilbyr kommunen, gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør, 

stikkledningene utført mot refundering av kostnadene». 

 

 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Baksværs (Ap) forslag pkt. 1 ble vedtatt mot 4 stemmer (H, Sp og Frp) som Hovedutvalgets 

(HMA) innstilling til Formannskapet. 

Baksværs (Ap) forslag til pkt. 2, samt Braatens (Sp) tilleggsforslag til pkt.2 ble enstemmig 

vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1273-1   Arkiv:   

 

 

Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger - Private stikkledninger  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg til 

offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 3G (folketrygdens grunnbeløp x 3) pr. bolig.  

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har gjennom de siste handlingsprogrammenne investert store beløp i 

offentlige vann og avløpsprosjekter.  Samtidig er det en pågående prosess med utskiftning av 

dårlig offentlig ledningsnett og tilknytning av boliger til offentlige vann- og avløpsnett med 

stikkledninger.   

 

Kommunen har som hovedmål (fra gjeldende hovedplan avløp) at: 

 

«På lang sikt skal alle boliger i Ringerike kommune ha en avløpssituasjon som er i tråd med 

gjeldende forurensningslovverk og rensekrav. Det må alltid gjøres en avveining om dette er 

en opprydding som kommunen skal stå for eller om det skal gjennomføres i privat regi.» 

 

I hvert eneste vann- og avløpsprosjekt havner kommunen i en diskusjon rundt stikkledninger, 

det være seg, kostnader, avstand til hovedledning og type løsninger (selvfallsledninger eller 

trykkledninger). 

Saken omhandler hvilken maks grense (kroner) man må kunne forvente at en huseier må kunne 

forvente å betale for etablering av privat stikkledning for tilknytning til offentlig vann- og 

avløpsledning. Det foreslås en maks grense på 3G (3*grunnbeløpet). Denne kostnaden vil da 

innbefatte prosjektering, gebyrer og anleggskostnader ved tilknytning til offentlig 

hovedledningsnett.  



- 

 

Den andre delen går ut på om kommunen skal involvere seg og tilby tjenester for etablering av 

private stikkledninger til offentlig ledningsnett. Dette utredes nærmere nedenfor men man 

anbefaler at kommunen kun etablerer kommunale hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av private stikkledninger. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I forbindelse med sanering av offentlig vann og avløpsnett og etablering av nyanlegg er 

kommunen stadig borti problemstillinger knyttet til pålegg og etablering av private 

stikkledninger. Dette går stort sett på hva en privat gårdeier må kunne å forvente å betale for 

sin(e) stikkledning(er).    

  

Kommunen eier og drifter hovedledningsnettet med tilhørende installasjoner for vann og avløp.  

Private grunneiere / huseiere har ansvar for egne vann- og avløpsledninger fra sin bolig / 

bygninger til kommunal hovedledning.   

  

Dagens praksis med stikkledninger: 

 

Dagens praksis i Ringerike kommune er at når kommunen utfører sanering av eldre 

ledningsnett, eller legger nye kommunale ledninger i nye områder, så forsøker kommunen å 

inngå stikkledningsavtaler med grunneiere, for å sikre tilknytning til offentlig ledningsnett.  

Videre tilbyr kommunen gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør stikkledningene 

utført mot refundering av kostnadene.  

  

Den andre muligheten som ikke har blitt fulgt, er at kommunen legger frem offentlig 

ledningsnett og tilrettelegger for tilknytningspunkt utenfor offentlig vei. Hus/grunneiere må 

selv planlegge, ordne avtaler og bekoste stikkledningene.  

  

Det har ikke tidligere vært fattet politisk vedtak i Ringerike kommune på hva maks kostnad på 

stikkledninger kan være, før man definerer det som uforholdsmessige kostnader. Kommunen 

har fulgt en praksis på at tilknytningen ikke skal overstige kostnadene ved å etablere private 

løsninger som infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg. 

 

Kostnader ved stikkledninger: 

 

Kostnaden med et minirenseanlegg fra en enkel enebolig med gunstige forhold kan koste fra 80 

000 – 110 000 kr eks mva. Her vil også kostnader med prosjektering, søknadsprosesser og 

ugunstige forhold som fjell/høy grunnvannstand komme i tillegg.  Maks investeringskostnad 

kan fort beløpe seg opp mot og over kr 200 000,-  og mer for å få etablert private anlegg.   

Kommunen har fulgt en praksis på 2G (grunnbeløpet 1G er ca. 90 000) og har ment at dette er 

en kostnad som en huseier / grunneier må kunne forvente som en maks kostnad før man 

vurderer private løsninger.  

  

Rådmannen har undersøkt med andre kommuner rundt Ringerike som har gått inn for følgende 

løsninger:  

  



- 

 Vestre Toten kommune, Maksgrense på 120 000 kr. (60 000 kr for avløp, og 60 000 kr 

for vann) 

 Jevnaker kommune, Jevnaker har et vedtak på totalt 150 000 kr (100 000 på vann og 

50 000 på avløp, dette er et gammelt vedtak fra 2003.) 

 Gjøvik kommune, Forslo kr 150 000,- som maks grense, men kr 100 000,- ble vedtatt i 

kommunestyret.  

 Lunner kommune, ikke politisk vedtak, men har praksis mellom kr 100 000,- til    kr 

150 000,-  som maks kostnad. 

 Nordre Land kommune, Ikke politisk vedtak, men operer med en praksis på rundt kr 

100 000,- per anlegg.  

 Søndre Land kommune, Opererer med 1G for både vann og avløp samlet.  

 Gran kommune, Operer med avstand og ikke beløp. Hvis det ikke er andre hensyn så 

skal alle innenfor en avstand på 100 m tilkobles. Saksbehandler opplyser at det 

sannsynligvis er et politisk vedtak fra år 2000, men er noe usikker.  

  

Drammen kommune operer med 2G og gjelder da kun offentlig tilknytning av eksisterende 

bebyggelse for avløp (i utgangspunktet ikke vann). Drammen kommune har under vurdering å 

øke fra 2G til 4G da de ser at den økonomiske smertegrensen for om offentlig tilknytning er 

samfunnsmessig lønnsom går ved ca. kr 600 000,- og kr 700 000,- 

 

Erfaringer/konsekvenser ved dagens ordning med stikkledninger  

  

  

Private stikkledninger er grunneiers eiendom og ansvar, frem til tilkoblingspunkt på offentlig 

hovedledning. I tilfellene hvor kommunen har påtatt seg oppgaven med å anlegge stikkledning 

fra offentlig hovedledning til tilkoblingspunkt på bygning på privat grunn, forutsettes det at 

eierskapet til stikkledningen går over til grunneier når anlegget ferdigstilles.  

  

En ordning hvor kommunen påtar seg oppgaven med omlegging, nyetablering eller utbedring 

av privat stikkledning, vil imidlertid innebære at kommunen påtar seg en større risiko og 

kostnad. En nærmere redegjørelse for disse forholdene følger nedenfor.  

  

   

Risiko og kostnad i for – og detaljprosjektering  

 

I de tilfellene hvor kommunen har påtatt seg ansvaret for å legge om, nyetablere eller utbedre 

private stikkledninger, vil det være behov for prosjektering i forbindelse med dette.  

Erfaringer viser også at det oppstår behov for omprosjekteringer, da det fremkommer ulike 

behov (traseer, hekker, beplantning, gatestein etc.) og ønsker på de enkelte eiendommene. 

Kostnader knyttet til bruk av konsulenter eller egentid i forbindelse med prosjekteringer og 

eventuelle omprosjekteringer bæres av kommunen. Dette inkluderer også ekstrakostnadene i 

forbindelse med prosjektering og omprosjekteringer av private stikkledninger på de enkelte 

eiendommen langs hovedledningstraseene.  

  

Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger for husstander langs 

hovedledningstraseene, innebærer altså en betydelig ekstrakostnad for kommunen i 

prosjektering ved mange husstander.  

  

Kommunens rolle som mellomledd  



- 

 

I og med at kommunen påtar seg å anskaffe og kontrahere entreprenør, som blir benyttet i 

arbeidet med å anlegge private stikkledninger, innebærer dette en merkostnad for kommunen. 

Det er kommunen som må forestå kontraktsoppfølging mot entreprenør. Dette innebærer blant 

annet møtevirksomhet, eventuelle endringsmeldinger og generell dialog med entreprenøren. 

Videre innebærer en ordning hvor kommunen påtar seg ansvaret for å anlegge private 

stikkledninger at kommunen opptrer som et mellomledd mellom huseier og entreprenør. 

Kommunen har da et kontrakts- og ansvarsforhold både mot huseier på den ene siden, og 

utførende entreprenør på den andre.   

  

En konsekvens av dette, er at eventuelle erstatningskrav fra huseier vil rettes mot kommunen. 

Erfaringsmessig forekommer dette, og i de tilfeller kommunen ikke kan rette sitt krav til 

utførende entreprenør, vil kommunen kunne bli stilt ansvarlig dersom vilkårene for det er 

oppfylt. Man har hatt en sak, hvor en huseier har rettet et økonomisk krav mot kommunen som 

følge av at vi har vært inne på eiendommen og skiftet ut en stikkledning. At slike krav rettes 

mot kommunen på grunn av at man har tatt på seg en oppgave for huseier, medfører derfor 

bruk av tid og ressurser som kunne vært unngått dersom kommunen ikke hadde gjort det. 

Videre vil dette utgjøre en økonomisk risiko dersom huseier skulle få medhold i sitt 

økonomiske krav mot kommunen.  

  

Kommunens rolle som mellomledd mellom entreprenør og huseier innebærer derfor en ekstra 

økonomisk risiko.  

  

Stikkledningsavtale og avtaleinngåelse  

 

Omlegging, nyetablering eller utbedring av privat stikkledning skjer med grunnlag i skriftlig 

avtale mellom huseier og kommunen. Før man kan starte opp arbeidet med å anlegge de 

private stikkledningene, er man derfor avhengig av å ha fått inn stikkledningsavtalene i signert 

form.  

 

Dette er imidlertid en oppgave som koster kommunen både tid og penger i form av kontakt, 

informasjon og oppfølging i forbindelse med kontraktsinngåelse av hver enkelt 

stikkledningsavtale. Det er i hovedsak ansvarlig prosjektleder som står for denne oppfølgingen, 

i noen tilfeller med bistand fra jurist. Det dreier seg ofte om et betydelig antall 

stikkledningsavtaler som skal følges opp og inngås.  Til eksempel ble det i forbindelse med 

prosjekt på Nymoen-Hen inngått 91 stikkledningsavtaler med et tidsforbruk for prosjektleder 

på ca 300 timer.  

  

Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger innebærer betydelig merarbeid for 

kommunen.    

 

Krav til presist avtaleverk  

 

Ved at kommunen tar på seg oppdraget med å anlegge private stikkledninger, vil dette ha 

grunnlag i en privatrettslig avtale mellom huseier og kommunen. Kommunen engasjerer 

entreprenør som gjennomfører oppdraget på vegne av kommunen. I de enkelte 

stikkledningsavtalene, blir det angitt en omtrentlig kostnadspris for arbeidet i forbindelse med 

omlegging, etablering eller utbedring av stikkledning(er).  

 



- 

I og med at kommunen forskutterer de faktiske kostnadene overfor utførende entreprenør, er 

det derfor viktig at stikkledningsavtalen er utformet på en måte som gjør at man også fanger 

opp eventuelle uforutsette merkostnader. Erfaringer med stikkledningsavtalene som er benyttet 

i gjennomførte prosjekter, er at de ikke nødvendigvis gjør det.   

  

Dersom man ønsker å videreføre en ordning hvor kommunen påtar seg å anlegge private 

stikkledninger, er det derfor viktig at man kvalitetssikrer avtaleverket som danner grunnlag for 

arbeidene.  

  

Utfordringer knyttet til innfordring av kostnader:  

  

Kostnadene knyttet til omlegging, nyetablering eller utbedring av privat stikkledning kan 

utgjøre relativt betydelige beløp. I enkelt tilfeller kan huseiere, til tross for inngått skriftlig 

avtale med kommunen, oppleve vanskeligheter med å betale sluttsummen for arbeidet.  

 

Årsakene til dette kan være mange, men vi har til eksempel erfaring med at huseiere har frafalt 

i tiden mellom kontraktsinngåelse og ferdigstillelse. I slike tilfeller kan vi i verste konsekvens 

ikke få dekket kostnadene vi har forskuttert. Manglende betalingsevne og vilje skaper også 

utfordringer knyttet til å drive inn igjen beløp vi har forskuttert. Vi har også mottatt 

henvendelser vedørende betalingsutsettelse mot pant i eiendommene.  

 

Bakgrunnen for henvendelsene, er formannskapets vedtak av 20, januar 1992, hvor man gir 

anledning til å fatte vedtak om betalingsutsettelse for tilkoblingsavgift og anleggsbidrag for 

pensjonister og trygdede. Kommunen har derfor blitt nødt til å bruke tid og ressurser på 

oppfølging av disse sakene.  Det er fremmet en egen sak til kommunestyret hvor det forelås å 

oppheve vedtaket fra 1992. Saken ble behandlet i kommunestyret sak 63/17 01.juni 2017 hvor 

det ble fattet følgende vedtak:  

  

1. Vedtak av 20.januar 1992 av Ringerike formannskap om utsettelse med betaling av 

anleggsbidrag og tilkoblingsavgifter – renteberegning / indeksregulering oppheves  

2. Kommunestyret ber om at rådmannen fremmer sak som belyser hvilke muligheter / 

handlingsrom kommunen har for å etablere sosiale ordninger ved innkreving av 

gebyr/tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk.  

  

Punkt 2. i vedtaket følges opp av skatt og avgiftskontoret.  

  

  

Alternative løsninger med stikkledninger:  

  

Erfaringsmessig er ordningen Ringerike kommune praktiserer, med å påta seg å anlegge 

private stikkledninger, ikke særlig utbredt i andre kommuner. En tilsynelatende vanlig praksis, 

er å overlate anlegg og tilkobling av de private stikkledningene til huseierne selv.  

 

Dersom dette ikke gjøres frivillig, vil man i medhold av forurensingsloven kunne ha anledning 

til å pålegge huseier å koble seg på offentlig hovedledning for egen regning. Dette blir i enkelte 

tilfeller praktisert i kommunen i dag, i de tilfeller man ikke har kommet til enighet om en 

stikkledningsavtale mellom kommunen og huseier.  

  



- 

En ordning hvor ansvaret for å gjennomføre de nødvendige tiltakene på private stikkledninger 

beholdes hos den enkelte huseier, vil definitivt redusere risikoen, merarbeidet og kostnader for 

kommunen.  

  

Manglende vilje til å etterfølge anmodning om å koble seg til hovedledning, vil som nevnt 

kunne følges opp av kommunens forurensningsmyndighet. Dersom man ønsker å videreføre 

dagens praksis, anbefales det å revurdere hvorvidt kommunen skal forskuttere kostnader.  

  

Rådmannens vurdering: 

  

Rådmannen ser at dagens praksis hvor kommunen bistår og forskutterer arbeidene med 

etablering av private stikkledninger, fører til betydelig merarbeid og innebærer en økt risiko i 

forhold til avtaleverket. Rådmannen vil derfor anbefale at Ringerike kommune fremover kun 

forholder seg til etablering av kommunale hovedledninger og legger til rette for 

tilknytningspunkt for private stikkledninger for vann og avløp. Huseiere bekoster og sørger 

selv for etablering av stikkledninger til offentlig vann- og avløpsledning. 

  

I de tilfeller hvor kommunen selv rehabiliterer / sanerer eksisterende stikkledninger som er 

tilknyttet offentlig nett må kommunen koste ny tilknytning slik som praksis er i dag.  

 

Rådmannen vil viderer anbefale at kommunen blir forutsigbar i forhold til kostnad som en 

huseier normalt må påregne å bruke på stikkledninger. Det anbefales at maks grensen for 

kostnader som en huseier må påregne å dekke settes til 3G. Dette skal dekke 

entreprenørkostnader og prosjektering. Ved uforholdsmessige kostnader over 3G, kan gis 

fritak for tilknytning til offentlig vann og avløpsnett etter søknad. Dette bør hjemles i 

gebyrreglementet for vann og avløp.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1476-3  Arkiv: U74 &50  

 

Sak: 77/19 

 

Saksprotokoll - Salg av gnr. 86, bnr. 251 teig nr 3 til Hov borettslag  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune selger gnr. 86, bnr. 251 teig nr 3 (regulert garasjeanlegg for 

boligbebyggelse BG1) til Hov borettslag pålydende kr 250 pr kvm.  

 

Ringerike kommune overdrar vederlagsfritt lekeplassen mot at Hov borettslag opparbeider, 

drifter og vedlikeholder lekeplassen.  

 

Alle kostnader med etablering av avtalen dekkes av kjøper. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1476-2   Arkiv: U74 &50  

 

 

Salg av gnr. 86, bnr. 251 teig nr 3 til Hov borettslag  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune selger gnr. 86, bnr. 251 teig nr 3 (regulert garasjeanlegg for 

boligbebyggelse BG1) til Hov borettslag pålydende kr 250 pr kvm.  

 

Ringerike kommune overdrar vederlagsfritt lekeplassen mot at Hov borettslag opparbeider, 

drifter og vedlikeholder lekeplassen.  

 

Alle kostnader med etablering av avtalen dekkes av kjøper. 

 

 

  

Sammendrag 

Hov borettslag har siden 2006 prøvd å kjøpe tilleggsareal for å etablere biloppstillingsplass for 

Hønen alle 1A. Det har vært en lang prosess for å kunne kjøpe eiendommen fra Ringerike 

kommune. Området er nå blitt detaljregulert og gnr. 86, bnr. 251 er regulert til 

biloppstillingsplass (BG1), lekeplass (f_BLK) og energianlegg (BE). Hov borettslag ønsker å 

kjøpe biloppstillingsplassen (BG1) til kr 250,- pr kvm iht. tilbud fra Ringerike kommune den 

26.3.2009 og overdra lekeplassen (f_BLK) vederlagsfritt mot at lekeplassen skal være offentlig 

tilgjengelig. Lekeplassen skal opparbeides, driftes og vedlikeholdes av Hov borettslag.  

 

Innledning / bakgrunn 

Hov borettslag søkte i 2006 om å kjøpe tilleggsareal til gnr. 86, bnr. 433 i Hønen alle 1A for å 

etablere bilopstillingsplass, men fått avslag siden dette var i strid meg gjeldende 

reguleringsplan. I hovekomitéen for miljø- og arealforvaltning ble det i møte den 30.6.2008 

stilt spørsmål om gnr. 86, bnr. 251 kunne benyttes til parkering for Hov borettslag. Miljø- og 

arealforvaltningen utarbeidet notat den 15.10.2008 hvor deler av gnr. 86, bnr. 251 kunne 

benyttes som parkering forutsatt flere forutsetninger.  Hovekomitéen for miljø- og 

arealforvaltning notatet til orientering den 27.10.2008. Hov borettslag søkte den 24.2.2009 om 

å kjøpe tilleggsareal til gnr. 86, bnr. 433. Den 26.3.2009 bekreftet Ringerike kommune 

v/eiendomsforvaltningen at de ønsket å selge ca. 1 420 kvm under forbehold av betingelse gitt i 

notat til Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Eiendommen ble søkt fradelt den 

2.6.2009, men ikke gjennomført da det var behov for å gjennomføre deltaljreguering for å 

kunne bygge garasjeanlegg.  



- 

 

Beskrivelse av saken 

Detaljregulering for kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate – Dronning 

Ragnhilds vei er vedtatt og det er ikke kommet inn klager på vedtaket innen fristen 13.1.2019.  

 

Eiendommen gnr. 86, bnr. 251 er fordelt på fire teiger. Av den teigen som er i den 

detaljregulerte planen utgjør ca. 2 100 kvm areal som eies av Ringerike kommune. 

Biloppstillingsplassen (BG1) er på ca. 1 500 kvm, lekeplass (f_BLK) er på ca. 500 kvm og 

energianlegg (BE) på 100 kvm. 

  

Hov borettslag ønsker å kjøpe eiendommen som er regulert til biloppstillingsplass til kr 250,-. 

Dette er samme prisen som Hov barnehage fikk kjøpt sin eiendom i samme periode og er slik vi 

oppfatter det markedsprisen i 2009.  

 

Det ble i februar 2016 avhold møte med Hov borettslag hvor eiendomsforvaltningen i 

Ringerike kommune vedsto seg tilbudet til kr 250,- pr kvm og at Hov borettslag overtar 

lekearealet vederlagsfritt. Lekeplassen skal være offentlig tilgjengelig, men at Hov borettslag 

opparbeider, drifter og vedlikeholder lekeplassen, se vedlagt avtale.  

 

Kostnader i sammenheng med etablering av avtalen herunder opparbeidelse, fradeling og 

tinglysning dekkes av Hov borettslag.   

 

Forholdet til overordnede planer 

Detaljregulering for Kvartalet Hønegata-Hønen Alle-Halvdan Svartes gate-Dronning Ragnhilds 

vei plan id 0605_393 regulerer området. Det omsøkte er regulert til biloppstillingsplass og 

lekeplass. Detaljreguleringskartet er vedlagt saken. 

 

Juridiske forhold  

Avtalen er vurdert juridisk av Ringerike kommune hvor det anbefales å gjennomføres salget og 

at dette vedtas politisk. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Orienteringssak 106/08 Hovedkomiteen miljø og arealforvaltning. 1. gangs behandling i HMA 

saksnr 105/14 den 13.10.2014. Vedtak kommunestyret saksnr 153/18 den 30.11.2018. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler biloppstillingsplassen solgt og lekeplassen overdratt vederlagsfritt til Hov 

borettslag. 

 

Vedlegg 

Salg av kommunal tomt 2009 

Notat hovedkomiteen miljø og arealforvaltnig 2008 

Avtale om overdragelse av lekeplass 2016 

plankart detaljregulering 393 

 

 

 

 

 



- 

 

 Ringerike kommune, 31.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Konst.kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Per Christian  Frøislie 

 

saksbehandler: Per Christian  Frøislie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Eiendomsforvaltning  

Administrasjonen 
 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 

Serviceboks 4 Oslovn. 1 32 12 50 30 32 11 74 00 

3504  Hønefoss 3511  Hønefoss 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

Hov borettslag A/L - Ringbo BBL  

v/Elling Chr. Heggen 

Postboks 1220 

3503 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

09/527-4 13370/09 611 &55  26.03.2009 

 

HOV BORETTSLAG - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL 

FRA GNR. 86 BNR. 433 HØNEN ALLE 1A 

 

Vi viser til deres brev datert 24.02.09 vedr. ovennevnte. 

Deres søknad er forelagt kommunens Areal- og byplankontor til uttalelese. Uttalelsen er gitt i 

form av  e-post datert 13.03.09, kopi følger vedlagt. Som det fremgår av uttalelsen anbefales at 

deler av det omsøkte arealet kan nyttes til biloppstillingsplass, mens ca. 500 m² beholdes som 

lekeplass. Arealet som beholdes som lekeplass er vist på vedlagte situasjonskart datert 

26.03.09. Arealet som blir igjen til biloppstillingsplass utgjør etter dette ca. 1.420 m². 

På grunnlag av ovennevnte og under forbehold av betingelser som gitt i notat til 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning datert 15.10.08, finner vi å kunne anbefale at ca. 

1.420 m² selges til dere som biloppstillingsplass. 

Alle omkostninger som omfattes av betingelsene og omkostninger i forbindelse med fradeling 

og salg av arealet bekostes av dere. 

Når det gjelder prisen på arealet settes denne til kr 250,- per m². Dette er samme pris som Hov 

barnehage betalte for sin tomt. 

Dersom ovennevnte er av interesse ber vi om skriftlig tilbakemelding. 

 

 Med hilsen 

 

 

 

 Arild Hungerholdt 

 Leder for eiendomsforvaltningen 

 

Saksbehandler: Nils Håkonsen 

telefon: 32 11 74 90 

 

 

 

Vedlegg: E-post datert 13.03.09 

               Notat datert 15.10.08 

               Situasjonskart datert 26.03.09 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Notat   
 

Til: Hovekomitéen for miljø- og arealforvaltning 

Fra:  Hanne Marit Mikalsen 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

08/386-32 21348/08 L12  15.10.2008 

UTTALELSE VEDR. FORESPØRSEL OM Å BENYTTE DELER AV GNR/BNR 

86/251 TIL PARK. FOR BEBOERE I GNR/BNR 86/433 

Viser til at det i møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 30.06.2008 ble reist 

spørsmål om hvorvidt deler av, eventuelt hele, gnr/bnr 86/251, som eies av Ringerike 

kommune, kunne benyttes til parkering for beboere i gnr/bnr 86/433, Hønen allé 1. 

 

Gjeldende reguleringsplan for området er 25 – 2 ”Hønengaten – Hønen allé”, vedtatt 

30.06.1988. Bortsett fra en smal stripe som er avsatt til formål lek, er gnr/bnr 86/251 regulert 

til parkering. Befaring har vist at et område på ca. 15 x 15 meter av eiendommen i dag fungerer 

som grøntområde og delvis er tilrettelagt for lek i form av en forhøyning der det befinner seg 

en sklie. Da et større område som i gjeldende plan er avsatt til lek, er blitt innlemma i private 

hager, er det sterkt ønskelig at denne delen av gnr/bnr 86/251 ikke nedbygges til 

parkeringsplass. Dette er viktig da det ikke er blitt oppretta områder for lek som har erstatta 

lekeplassområdet som er blitt innlemma i private hager. Jf. Rundskriv T-2/08 pt. 5 d ”Om barn 

og planlegging” fra Miljødepartementet der det påpekes at det ved omdisponering av slike 

området skal skaffes fullverdig erstatning. Om behovet for lekeplass ikke er stort på det 

nåværende tidspunkt er det viktig å bevare dette arealet for lek av hensyn til at det i fremtiden 

vil kunne bosette seg en større andel barnefamilier i området, i forhold til hva som er tilfelle på 

det nåværende tidspunkt. 

 

Når det gjelder det øvrige arealet til gnr/bnr 86/251 har ikke Areal- og byplankontoret 

motforestillinger mot at området benyttes til parkering forutsatt følgende punkter: 

- Lekeplassen som i dag befinner seg på gnr/bnr 86/251, skal ved opprettelse av 

parkering på eiendommens øvrige deler, sikres mot trafikkfare i form av inngjerding. 

- Det skal opparbeides en trerekke langs nevnte gjerde som en buffersone mellom 

parkeringsområdet og lekeområdet. 

- Det skal opprettes en åpning i sørlig ende av eksisterende gjerde mellom gnr/bnr 

86/251 og gnr/bnr 86/433 som sikrer at barn slipper å krysse parkeringsområdet for å 

komme inn på lekeplassen. 

- Eksisterende vegetasjon mellom Hønen allé og gnr/bnr 86/251 bevares. 

 

Videre vil vi anbefale at adkomst til parkeringsarealet skjer via gnr/bnr 866/433 ved nordøstlig 

hjørne av sistnevnte eiendom. 

 



 

Forutsatt at ovenstående punkter tas til følge, vil vi ikke motsette oss nevnte bruk av 

eiendommen gnr/bnr 86/251. 

 

 

 

 

Hanne Marit Mikalsen 

Fagansvarlig areal- og byplan 

 

 

Saksbehandler: Heidrun F. Andreassen 







 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2701-1   Arkiv:   

 

 

Vedrørende: Husleie fra Ringerike Boligstiftelse, - oppfølging av 

kommunestyresak 143/18  
 

Forslag til vedtak: 

Alternativ 1. 

Kommunestyret opprettholder forventningen om at Ringerike Boligstiftelse tilpasser sitt 

husleiekrav til den rammen kommunestyret har vedtatt. 

 

Alternativ 2. 

Differansen mellom Ringerike Boligstiftelses tilbud og kommunestyrets forventninger nedfelt i 

vedtak, tilleggsbevilges i forbindelse med 2. tertial. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok den 29.11.2018 i sak 143/18 Budsjett 2019 – Handlingsprogram 2019-

2022 en reduksjon av kommunens husleie til Ringerike Boligstiftelse med 5 mill. kroner, i 

tillegg til de 0,9 mill. kroner som var foreslått fra rådmannens side. Samlet budsjettreduksjon 

ble derfor på kr. 5,9 mill. kroner. 

Rådmannen kalte inn Ringerike Boligstiftelse til et møte i januar 2019 for å orientere om 

vedtakets innhold og sondere hvilken tiltak og muligheter Ringerike Boligstiftelse kunne 

vurdere. 

Møte med Ringerike Boligstiftelse ble avholdt 6. februar, og Ringerike Boligstiftelse skulle 

komme tilbake med et forslag til hvordan stiftelsen kunne realisere kommunestyrets vedtak. 

Ringerike kommune mottok ved rådmannen en tilbakemelding sendt pr mail datert 22.4.2019 

fra Ringerike Boligstiftelse m/kopi til ordfører (vedlagt). 

 

Beskrivelse av saken 

Tilbakemeldingen fra Ringerike Boligstiftelse går i korte trekk ut på at man kan realisere en 

årlig husleiereduksjon på 4,5 mill. kroner, med en ikrafttredelse pr. 1.7.2019. dette innebærer 

kun 50% reduksjon i 2019. Dette gjøres ved å redusere planlagt vedlikehold av 

eiendomsmassen med 2,0 mill. kroner/år, samt ved å refinansiere løpende lån slik at årlige 

avdrag reduseres med 2,5 mill. kroner.  



Resterende krav til reduksjon foreslår Ringerike Boligstiftelse realiseres ved at Ringerike 

kommune overtar brukerrelaterte kostnader stipulert til ca. kr. 1,3 mill. Dette er kostnader 

kommunen bør kunne fakturere ut på sine leietakere så som TV abonnement, fjernvarme- og 

strømkostnader tilknyttet eiendommene som kommunen leier.  

Kommunen blir i samme skriv presentert en rekke forutsetninger for at dette skal gjøres: 

 Aksept av over nevnte tilbud innen 01.06.2019  

 Ikrafttredelse pr. 01.07.2019 – dvs. kun 50% reduksjon i 2019.  

 Det inngås en avtale om at husleien KPI justeres 100% hvert år de neste 5 år – 2020- 

2024 Nye prosjekter bestilt av Ringerike kommune belastes med fast %-vis avkastning 

på investert kapital – 5% som tidligere. Bestillingen skal være skriftlig og signert av 

begge parter.  

 Kostnadskonsekvenser som følge av endret bruk av de leide lokaler og derigjennom 

endret fradragsrett for merverdiavgift skal betales fortløpende gjennom husleien. 

Kontrakten mellom partene for øvrig opprettholdes.  

 

I skrivet fra Ringerike Boligstiftelse av 22.4.2019 presiseres det at Ringerike Boligstiftelse ble 

opprettet av Ringerike kommune og Ringerike Boligbyggelag AL den 5. februar 1970. 

Stiftelsen ble etablert for å stille til rådighet en selvstendig og politisk uavhengig 

eiendomsenhet for ivaretakelse av stiftelsens formål. Ringerike Boligstiftelse er underlagt Lov 

om stiftelser og er registrert i Stiftelsestilsynet som fører tilsyn med stiftelser.  

I det ligger at stiftelsen ikke skal eller kan styres av sin stifter, men at det er styret for stiftelsen 

(valgt av kommunestyret) som er tillagt all myndighet innenfor loven og vedtekter. 

Rådmannen vil få gjøre oppmerksom på det for tiden pågår et arbeid for å få endret «Lov om 

stiftelser». KS skriver:  

«Stiftelsesloven er nå under revisjon og KS har bedt departementet om å legge til rette for at 

kommunene får unntak fra de generelle bestemmelsene i lovverket. Dette som en løsning på 

den fastlåste situasjonen mange kommuner opplever når det gjelder forvaltning av 

boligstiftelsene. 

KS ønsker at kapital og verdier som er bundet opp i boligstiftelser opprettet av en kommune 

kan frigjøres og øremerkes boligsosiale formål eller et beslektet formål. Verdiene må stilles til 

disposisjon for kommunen som opprettet \stiftelsen, slik at de kan brukes som virkemiddel i 

kommunen boligpolitikk og for å løse kommunens lovpålagte oppgaver. 

Alternativt kan oppløsning begrenses til slike stiftelser som er opprettet før ny lov om sosiale 

tjenester trådte i kraft (før 1991) og før gjeldende stiftelseslov trådte i kraft (før 2001). I 

begge tilfelle ønsker KS at stiftelsesloven endres slik at verdiene kan overføres med 

boligsosial forvaltning som spesifikt formål. Overføring av stiftelsens boligmasse må kunne 

skje uten at det utløser dokumentavgift». 

Saken ligger nå hos Nærings- og fiskeridepartementet. KS har utarbeidet et vedlegg som 

forklarer bakgrunnen for og nødvendigheten av dette arbeidet (vedlegg 2). 

 

Rådmannens vurdering 

Den husleiereduksjon som foreslås fra Ringerike Boligstiftelse, ligger så langt under 

kommunestyrets vedtatte forventninger at rådmannen ikke har fullmakt til å akseptere denne. 

Ringerike Boligstiftelse framfører videre en rekke forutsetninger/krav for å imøtekomme 

kommunestyrets pålegg, noe heller ikke rådmannen har fullmakt til å sanksjonere disse positivt. 



Kommunestyret har stilt en ramme til rådmannens disposisjon for å betale husleier til Ringerike 

Boligstiftelse. Utbetalinger i 2019 vil samlet måtte ligge innenfor denne rammen. Ringerike 

kommune er Ringerike Boligstiftelses eneste leietaker, og leietaker er så langt ikke villig til å 

betale mer enn avsatt ramme for de boenhetene som er stilt til disposisjon. Rådmannen må 

derfor avvise tilbudet m/betingelser, og legge saken fram for politisk behandling. 

Ringerike Boligstiftelse foreslår også at kommunen overtar brukerrelaterte kostnader stipulert 

til ca. kr. 1,3 mill. Dette er kostnader boligstiftelsen mener kommunen bør kunne fakturere ut 

på sine leietakere så som TV abonnement, fjernvarme- og strømkostnader tilknyttet 

eiendommene som kommunen leier. Rådmannen har vært av den oppfatning at alle leietakerne i 

kommunale boliger har sine egne strømabonnement m/måler og egne TV-abonnement. Å velte 

ytterligere kostnader over på leietakerne, vil få store følger for minstepensjonistgruppen. 

Minste pensjonsnivå i Norge gjør at en «minstepensjonist» har netto disponibelt kr. 188 900,-

/mnd. eller kr. 15 742,-/mnd. For å belyse hvor høy husleie en alderspensjonist på minste 

pensjonsnivå kan tåle, her rådmannen fått utarbeidet et nøkternt, men realistisk budsjett for en 

enslig minstepensjonist, inkl. innvilget bostøtte på kr. 1 802,-/mnd. (se vedlegg 3). 

Ut i fra tilgjengelige regnskapstall framstår Ringerike Boligstiftelse som en veldrevet og solid 

stiftelse. Driftsinntektene er gode, og utgjorde i 59,29 mill. kroner i 2018. Egenkapitalen er 

økende, og ble i 2018 bokført til hele 105,54 mill. kroner. Gjeldsbyrden ble samme året 

redusert/nedbetalt med 32 mill. kroner.  

Stiftelsen framstilles som en ikke kommersiell stiftelse og får i utgangspunktet alle sine 

inntekter fra Ringerike kommune. Likeens har stiftelsens utleieobjekter hatt en stor verdiøkning 

i dagens situasjon, noe som vil ytterligere forsterkes i framtiden. Store deler av 

eiendomsporteføljen er fra før 1980, og må betraktes som nedbetalt. Det er derfor lite som 

indikerer at Ringerike Boligstiftelse skulle ha nevneverdige problemer med å redusere husleiene 

i tråd med kommunestyrets vedtak. Det skulle ikke være nødvendig at Ringerike kommune har 

så store kostnader som tilsynelatende bygger opp egenkapital i stiftelsen i denne 

størrelsesorden. 

I dag har Ringerike kommune etablert et system for «Gjengs husleie» basert på et 

kommunestyrevedtak fra 2009, sak 69/09 som sier:  

«Kommunestyret vedtar at prinsippet om gjengs husleie i.h.h.t. Husleieloven skal gjelde for 

kommunens utleieboliger». 

Utleiemarkedet har ikke økt gjengs husleie de siste 4 årene, og kommunen kan hverken øke 

denne eller KPI-justere denne i forhold til leietagerne. Gjengs husleie er en 

gjennomsnittsberegning av husleiene for en viss type bolig innenfor et visst område.  

Husbanken har egne tilskudd som skal hjelpe kommunene med å etablere flere utleieboliger for 

personer som ikke har mulighet til å skaffe seg, eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold. 

Kommunen kan kjøpe, bygge nytt eller bygge om eiendomsmasse. Det kan kommunen gjøre i 

egen regi, eller ved å inngå avtaler med private aktører eller stiftelser, der kommunen får rett til 

å tildele boligene til sine leietakere. For utleieboliger i Ringerike kommune utbetaler husbanken 

et investeringstilskudd på kr. 7 400,-/m2. Dette betyr at Ringerike boligstiftelse får et 

investeringstilskudd på kr. 450 000,- for en leilighet på 61m2. For en leilighet på 80 m2 

utbetales et tilskudd på kr. 592 000,-, som er maksimal uttelling for tilskudd til utleieboliger. 

Til tross for slik tilskuddsutmåling til leiligheter som bygges for å stilles til disposisjon for 

kommunen, viser det seg nå at det ikke er mulig å finansiere nye bygg gjennom Ringerike 



Boligstiftelse dersom kommunen skal få dekket sine leiekostnader ovenfor boligstiftelsen 

dersom leietaker skal betale gjengs husleie. 

Ringerike Boligstiftelses vedtekter presisere i §8 at: 

Eventuelt overskudd på drift av stiftelsen eiendommer skal disponeres på følgende måte: 

a. Nedbetaling av gjeld 

b. Reparasjon og vedlikehold og/eller forbedring av boligene 

c. Tas til inntekt i Ringerike Boligstiftelses budsjett/regnskap 

Styret avgjør prioriteringen i årets budsjettforslag. 

Kommunestyret, som Ringerike Boligstiftelses eneste leietaker og hovedinntektskilde, har satt 

et øvre tak i budsjettet for hva stiftelsen kan hente ut i leieinntekter. En naturlig konsekvens av 

dette er at stiftelsen må håndtere dette innenfor vedtektenes §8 ved en annen diponering av 

overskuddet. Enten ved: 

a. Redusere nedbetalingene av gjeld 

b. Redusere Reparasjon og vedlikehold og/eller forbedring av boligene 

c. Redusere bokført overskudd 

Inntektene til stiftelen er begrenset til overskudd ved eiendomsoverdragelser, renteinntekter av 

bokført egenkapital, investeringstilskudd fra husbanken og husleieinnbetalinger fra Ringerike 

kommune. Med den verdistigning som i dag ligger i boligmarkedet vil det ikke være 

problematisk for styret å reforhandle avdragstid slik at kommunens budsjettvedtak kan 

imøtekommes. 

Dersom så ikke skjer, vil den ramme som står til rådmannens disposisjon heller ikke tillate 

iverksettelse av nye nødvendige utbygginger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Rådmannen 

vil da måtte fremme sak om hvorvidt Ringerike Boligstiftelse fortsatt vil være en 

hensiktsmessig samarbeidspartner i så henseende. 

Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret å fatte vedtak i henhold til forslagets alternativ 1. 

 

Vedlegg 

 Vedlegg 1: Tilbakemelding fra Ringerike Boligstiftelse av 22.4.2019. 

 Vedlegg 2: Bakgrunnen for og nødvendigheten av forslaget om å endre «Lov om 

stiftelser». 

 Vedlegg 3: Hvor høy husleie kan en minstepensjonist «tåle»? 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 

 

 



Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse
c/o Eiendomsservice AS Askveien 6, 3510 Hønefoss

Org nr.: 929 982 894

Ringerike Kommune
v/Rådmann Tore Isaksen
sendt pr mail til: tore.Isaksen@ringerike.kommune.no

Hønefoss, 2 2 .0 4 .201 9

Vedrørende: Husleie fra Ringerike Boligstiftelse.

V iser til møte hos Rådmann 6. februar 2019, hvor det fremkom e n anmodning om en
reduksjon i husleien fra Ringerike Boligstiftelse til Ringerike kommune på k r. 5,9 m ill. med
bakgrunn i kommunestyrets vedta k av 29.11.2018 .

Ringerike Boligstiftelse ble opprettet av Ringerike kommune og Ringerike Boligbyggelag AL
den 5. februar 1970. Stiftelsen ble etablert for å stille til rådighet en selvstendig og politisk
uavhengig eiendomsenhet for ivaretakelse av stiftelsens formål.

Ringerike Boligstiftelse er underlagt Lov om stiftelser og er registrert i Stiftelsestilsynet som fører
tilsyn med stiftelser.

I det ligger at stiftelsen ikke skal eller kan styres av sin stifter men styret for stiftelsen er tillagt all
myndighet innenfor loven og vedtekter.

Ringerike Boligstiftel se er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens hovedformål er å skaffe boliger for
tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål, og opererer ikke som forretningsdrivende
boligstiftelse på det ordinære boligmarkedet.

Styret i Ringerike Boligstiftelse har grundig vurdert rådmannens anmodning og kan komme med
følgende tilbud om redusert husleie :

• Ringerike kommune tilbys en samlet reduksjon i husleie på ca. kr. 5,8 mill. i forhold til
oversendt budsjett i juni 2018.

• Dette forutsetter at Ringerike kommune overtar brukerrelaterte kostnader s tipulert til ca
kr. 1,3 mill. Dette er kostnader kommunen bør kunne fakturere ut på sine leietakere så
so m T V abonnement, fjernvar me - og strømkostnader tilknyttet eiendommene som
kommunen leier

• Netto effekt husleiereduksjon utgjør dermed 4,5 mill. for Ringerike kommune på
årsbasis
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Tilbud om husleiereduksjonen forutsette r :

• Aksept av over nevnte til bud innen 01.06.2019

• Ikrafttredelse pr. 01.07.2019 – dvs. kun 50% reduksjon i 2019.

• Det inngås en avtale om at hus leien KPI justeres 100% hvert år de neste 5 år – 2020 -
2024

• N ye prosjekter bestilt av Ringerike kommune belastes med fast % - vis avkastning på
investert kapital – 5% som tidligere. Bestillingen skal være skriftlig og signert av be gge
parter.

• Kostnadskonsekvenser som følge av endr et bruk av de lei de lokaler og d e r igjennom
endret fradragsrett for merverdiavgift skal betales fortløpende gjennom husleie n.

• Kontrakten mellom partene for øvrig opprettholdes.

R ingerike Boligstiftelse planlegge r med å finansiere dette ved å redusere årlig vedlikehol d av
eiendomsmassen med kr. 2,0 mill. pr. år, samt ved å refinansiere løpende lån slik at årlig avdrag
reduseres med ca. 2,5 mill.

Med vennlig hilsen
Ringerike Boligstiftelse

Gjermund Riise Brekke
Styreleder

Tel efon: 40 00 14 34
Mail: g rb @riisebrekke.no

Kopi: Ringerike kommune v/Ordfører Kjell B. Hansen
sendt pr ma i l: kjell.hansen@ringerike.kommune.no



Vedlegg 2 

 

 

Bakgrunnen for og nødvendigheten av forslaget om å endre «Lov om 

stiftelser» (KS) 

 

Historikk 

Boligstiftelsene ble opprettet på 60-tallet for å etablere et smidig og effektivt boligpolitisk 

redskap. Formålet var å løse de oppgavene kommunene sto overfor med å skaffe eldre og 

funksjonshemmede boliger. 

Da disse boligstiftelsene ble opprettet, gjaldt lov om sosial omsorg av 5. juni 1964. 

Kommunens boligpolitiske ansvar var ikke lovfestet der. Det skjedde først ved innføring av 

lov om sosiale tjenester i 1991. Slik stiftelsesloven var før 2001 hadde kommunen mulighet til 

å styre boligstiftelsene, og disse ble knyttet tett opp mot kommunens boligpolitikk og var en 

integrert del av det kommunale tjenesteapparatet. 

Boligstiftelsene ble opprettet på oppfordring fra departementet, og var det valget kommunene 

hadde for å få statlige tilskudd som ble tildelt stiftelsene. På dette tidspunktet var det 

anledning til å tildele stiftelsene offentlige midler med boligsosialt formål. 

Med innføring av stiftelsesloven fra 2001, ble det stilt krav om et klarere skille mellom 

oppretteren og stiftelsen. En stiftelse har ingen eiere, det vil si at den er uavhengig. I NOU 

2016: 21 Forslag til ny stiftelseslov foreslås ytterligere skjerpelse av uavhengighetskravet. 

Dette innebærer i seg selv at kommunene ikke kan bruke boligstiftelsene slik de var tiltenkt. 

Kommunene var ikke høringsinstans da NOU 2016:21 var på høring, og har derfor ikke fått 

anledning til å påvirke dette arbeidet. Problemene som en skjerping av reglene fører med seg 

og hvordan reglene i dagens stiftelseslov har virket forhold til boligstiftelsene, er derfor ikke 

drøftet i utredningen. 

 

Lov om sosiale tjenester innebærer også bolig 

Ved innføring av lov om sosiale tjenester i 1991 ble det fremhevet at loven skulle bidra til at 

den enkelte fikk mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse 

i fellesskap med andre. Kommunene fikk dermed ansvaret for å skaffe boliger til 

vanskeligstilte boligsøkere, herunder boliger med særskilt tilpasning og boservice for dem 

som trengte det på grunn av alder eller funksjonshemming. Kommunene fikk også ansvar for 

å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarte det selv. 

Denne rettighetsforankringen skjedde parallelt med flere viktige reformer, blant annet 

kommunenes ansvar for HVPU-reformen på slutten av 1980-tallet og kommunenes ansvar for 

å bosette nyankomne flyktninger. Av nyere områder kan særlig nevnes behovet for boliger 

innenfor psykiatri. 

For å oppfylle de lovpålagte oppgavene har mange kommuner valgt å eie boliger selv. Noen 

har inngått avtaler med boligstiftelsene om leie med rett til fremleie. Det er kommunen som 

da tildeler boligene ut fra søkerens behov fortjenester. 

 

Ikke tilpasset behovet 
Mange av boligstiftelsenes boliger er ikke tilpasset behovet hos de som trenger boligene. 

Eksempelvis er de ikke universalt utformet og dermed ikke tilpasset personer med 



funksjonsnedsettelser. Boligstiftelsene får ikke tildelt investeringstilskudd til omsorgsboliger. 

Disse går fra Husbanken direkte til kommunene. Investeringstilskuddet kan ikke overføres til 

boligstiftelsene. Det vil være i strid med vilkårene for tildelingen fra Husbanken. Det er derfor 

vanskelig å gi stiftelsene oppdrag som er tilpasset kommunens politikk på området. 

Kommunene kan heller ikke gi annen økonomisk støtte som gjør stiftelsene i stand til å 

oppgradere sine boliger. Det vil bli ansett som støtte i strid med regelverket om offentlig 

støtte, såkalt ulovlig støtte. Dette betyr at det er vanskelig for boligstiftelsene å skaffe kapital 

til å bygge nye boliger eller oppgradere eksisterende boliger. 

De formål boligstiftelsene opprinnelig var ment å skulle ivareta, er nå fullt ut og bedre 

ivaretatt av kommunene selv. Boligstiftelsene fungerer nå utelukkende for å skille 

boligstiftelsenes boligmasse fra kommunens boligmasse. Dette skillet er til hinder for en 

fornuftig bruk av ressursene. En del av eldreboligene vil for eksempel kunne benyttes av 

andre vanskeligstilte (for eksempel nyankomne flyktninger) noe som ikke krever ombygging. 

En slik bruk vil imidlertid ikke være innenfor formålet med boligstiftelsene slik de ble 

opprettet. 

 

Konsekvenser for kommunene 

Lovendringene har medført at stiftelsesformen er uegnet for å oppfylle kommunenes 

lovpålagte oppgaver og som virkemiddel i kommunens boligpolitikk. Organiseringen var 

hensiktsmessig tidligere, men endringer i stiftelsesloven medfører at ressursene opparbeidet i 

stiftelsene ikke kan anvendes på en hensiktsmessig måte. Innstrammingen i stiftelsesloven har 

fått utilsiktede virkninger og det bør derfor gis mulighet for oppløsing av denne type stiftelser. 

Verdiene bør overføres til et formål som samsvarer med stiftelsens formål eller et beslektet 

formål. 

Det er strenge vilkår for oppløsning i gjeldende lov. Opphør praktiseres derfor strengt av 

tilsynsrådet for stiftelser. Det er nærmest umulig å få oppløst boligstiftelsene. For eksempel 

har boligstiftelser opprettet av Bodø kommune fått avslag på søknad om oppløsning. 

Videre følger det av stiftelsesloven at kapitalen skal brukes på en måte som samsvarer med 

stiftelsens formål eller et beslektet formål. Verdiene kan ikke overføres til kommunene. Ved 

oppløsning av boligstiftelsene bør det åpnes for at kapitalen kan overføres til den kommunen 

som var oppretter. Det vil forutsette at kommunene også overtar stiftelsens gjeld. En 

overdragelse av boligmassen vil utløse dokumentavgift. KS ber om at det i ny lov gjøres fritak 

ved en slik overdragelse, og på en måte som gjør at det ikke får konsekvenser for andre 

stiftelser enn de kommunale boligstiftelsene. 

 



Vedlegg 3 

 

 

Hvor høy husleie kan en alderspensjonist på minste pensjonsnivå tåle? 
 
Det er selvsagt forskjellig hvor mye man spiser, hva man trenger av klær, aktiviteter og 
lignende, men la oss forsøke å sette opp et nøkternt realistisk budsjett for en enslig 
alderspensjonist på minste pensjonsnivå som bor i en kommunal bolig på 50 m2. Vi 
forutsetter at vedkommende ikke har bil på grunn av helsemessige forhold og har sluttet å 
røyke. 
 

Kostnadsdriver/år Kr. /mnd. 

Husleie. Basert på «gjengs leie» inkl. avgifter 7 000 

Strøm/oppvarming 1 000 

Forsikringer 300 

Renovasjon 230 

-  Bostøtte -  1 802 

TV /Avis 200 

Matombringing middag 2 400 

Vask av tøy 1 500 

Felles innkjøp av «tørrmat» 2 500 

Legeutgifter og medisiner inntil fribeløp 185 

Praktisk bistand 200 

Trygghetsalarm 300 

Transport 1 000 

Bekledning/sko 500 

Helse/hygiene/fotpleie (medisiner) uten blå resept 1 100 

Frisør 650 

Husholdningsartikler 300 

Telefon/Data 700 

Ferie/fritid 600 

Presanger barnebarn o.a. 250 

Sum kostnader 19 113 

Disponible midler 15 742 

Underskudd 3 371 

 
Det er vanskelig å se hva vedkommende her kan «kutte ned på». Utgifter til mat, vask av tøy 
og husleie er bestemt av kommunen, og vil derfor framstå som faste utgifter.  

En samtale med pensjonister som lever på minste pensjonsnivå, avslører at utgifter til 
presanger, oppmerksomheter, ferie/fritid, telefon, frisør, klær og transport er områder som 
blir nedprioritert.  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2441-2  Arkiv: A20  

 

Sak: 90/19 

 

Saksprotokoll - 10002 Hov Ungdomsskole - BP1  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Ringerike kommune vedtar bygging, når kommunens økonomiske situasjon og 

handlingsevne gir rom for dette, av ny Hov ungdomsskole i henhold til rom- og 

funksjonsprogram med nødvendig kapasitet. 

2. Skolen skal også inneholde en avdeling for elever med spesielle behov.  

3. Uteområde planlegges og bygges slik at det stimulerer til fysisk aktivitet. En 

fotballbane (7-erbane) innarbeides i uteområdet. 

4. Eksisterende bygningsmasse rives og saneres.  

5. Det bygges gymsal/flerbrukshall knyttet sammen med skolen.  

6. Skolen med hall tar sikte på skolestart tidligst 2022. 

7. Prosjektet fullfinansieres av kommunen. Hallen vil kunne gi spillemidler fra 

departementet. 

8. Kostnadsrammen, kalkulert til 346 MNOK, indeksreguleres frem til ferdigstillelse og 

innarbeides/videreføres i kommunens handlingsprogram.  

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Rådmannen endret sin innstilling til følgende i pkt. 1 og pkt. 6: 

«Ringerike kommune vedtar bygging når kommunens økonomiske situasjon og handlingsevne 

gir rom for dette…» 

Pkt.1 «…med nødvendig kapasitet..» 

Pkt.6 «Skolen med hall tar sikte på skolestart tidligst 2022» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling, samt Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2441-1   Arkiv:   

 

 

10002 Hov ungdomsskole – Vedtak om gjennomføring 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar bygging av ny Hov ungdomsskole i henhold til rom- og 

funksjonsprogram med kapasitet til ca. 360 elever. 

2. Skolen skal også inneholde en avdeling for elever med spesielle behov.  

3. Uteområde planlegges og bygges slik at det stimulerer til fysisk aktivitet. En fotballbane 

(7-erbane) innarbeides i uteområdet. 

4. Eksisterende bygningsmasse rives og saneres.  

5. Det bygges gymsal/flerbrukshall knyttet sammen med skolen.  

6. Skolen med hall står ferdig til skolestart høsten 2022.  

7. Prosjektet fullfinansieres av kommunen. Hallen vil kunne gi spillemidler fra 

departementet. 

8. Kostnadsrammen, kalkulert til 346 MNOK, indeksreguleres frem til ferdigstillelse og 

innarbeides/videreføres i kommunens handlingsprogram.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune er det satt av midler til bygging av ny 

ungdomsskole på Hov. De første tekniske vurderingene ble utført i 2015. Det ble da utarbeidet 

en tilstandsrapport for eksisterende skolebygg. Denne er revidert i 2019. 

 

I 2019 er det også utarbeidet en tilstandsrapport for Ringerikshallen med tanke på om denne 

kan brukes som gymsal for Hov ungdomsskole i en begrenset periode. 

 

Arbeidet med rom og funksjonsprogram ble påbegynt i januar 2019 med bred 

brukermedvirkning på samme måte som barneskolene på Benterud og Ullerål, vedlagt er 

foreløpig utkast. Arealbehovet er avklart, men detaljer rundt rommenes innhold er fremdeles til 

gjennomgang. Teknisk program er påbegynt og pågår denne våren. 

 

Alle overnevnte dokumenter er vedlagt saken. 



- 

 

Ved vedtak om gjennomføring (beslutningspunkt 1 - BP1) er planen videre å benytte 

programmene inn i en plan- og design konkurranse høsten/vinteren 2019/2020. Vinneren av 

konkurransen vil sammen med kommunen gjennomføre et samspill frem til ferdig forprosjekt 

høsten 2020. Endelige planer, løsninger og budsjett blir så fremlagt som politisk sak 

(beslutningspunkt 2 - BP2). 

 

Rivning og sanering av eksisterende bygningsmasse på Hov vil kunne starte august 2020 og 

byggingen begynner så snart sanering er gjennomført. Ferdigstillelse er planlagt i 2022 og 

bygget er planlagt tatt i bruk til skolestart 2022. Elevene på Hov ungdomsskole må i rive-

/byggeperioden ha tilhold i paviljonger ved Ringerikshallen. 

 

Som grunnlag for denne saken er det gjennomført en økonomisk kalkyle. Denne er basert på 

arealer fremkommet i programmene og kvadratmeterpriser for sammenlignbare skoler. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Generell vurdering 

 

Teknisk tilstandsrapport for Hov ungdomsskole, anbefaler rivning/sanering av bygningsmassen 

og at ny skole etableres på tomten. Skolen er fra 1972 og bærer preg av å være nedslitt. 

Tekniske anlegg er i all hovedsak fra byggeåret og har for lengst passert sin tekniske levetid. 

 

Deler av bygget er avstengt grunnet radon og/eller fukt/sopp. Eksisterende bygg er stort men 

har begrenset kapasitet for elever og ansatte. Byggets utforming gir veldig begrensede 

muligheter til god arealutnyttelse. Bygget er i plass støpt betong med mye korridor. Det er 

flere nivåer og mellomnivåer som gjør at universell utforming ikke er fullt ut tilfredsstilt. 

 

Rapporten konkluderer med at det er lite effektivt å skulle prøve å rehabilitere eksiterende 

bygg. Endelig løsning vil aldri kunne bli fullverdig med tanke på universell utforming, lys og 

ventilasjon. Det er også høyst usikkert om sanering av radon/fukt lar seg gjennomføre uten 

likevel å rive store deler av kjernen i bygget.  

 

Skolens primæroppgave er å gi elevene de beste betingelser for læring og utvikling. Det er et 

mål å utvikle læringsmiljøer som inkluderer, aktiviserer og bidrar til økt læringsutbytte. 

Skolebygget skal støtte opp om en pedagogisk praksis der fleksibilitet og variasjon av 

læringsformer og læringsaktiviteter skal råde. Lærere skal i samarbeid organisere elever og 

tilrettelegge for elevaktiv, variert og tilpasset opplæring innenfor trinnfellesskapet. Nye Hov 

ungdomsskole vil gi gode betingelser for at en slik praksis kan finne sted. 

 

I fremtidens skole er digitale og teknologiske løsninger like selvsagte som bok og papir har 

vært tidligere. Det arbeides allerede med å heve den digitale kompetansen både blant lærere og 

elever i norsk skole. Det vil være en styrke for skolen om elevene møter et større mangfold i 

læringsaktivitetene. Skolebygg med fleksibel utforming vil gi det beste utgangspunkt for variert 

undervisning. Bruk av digitale løsninger og teknologiske verktøy stiller også utstrakt krav til 

oppheng, opplegg og strømtilgang. Nye Hov ungdomsskole vil gi optimale rammebetingelser 

for utforming av rom, funksjoner og tekniske løsninger. 

 



- 

Utstrakt samarbeid og samhandling på leder- og lærernivå, samt mellom disse, er vesentlig, og 

bør være overordnede prinsipper i en modell som skal ivareta elevenes varierte læringsbehov. 

På en skole der det voksne personalet samarbeider tett om elevenes læring, vil man bedre 

kunne utnytte den enkelte leders eller lærers spesielle evner og ressurser. Man vil også kunne 

oppnå en tettere oppfølging av elever som trenger det, i tillegg til at man vil være flere som 

sammen har ansvar for god læringsledelse og å skape gode læringsbetingelser for elevene. Nye 

Hov ungdomsskole vil gi administrasjon og ledelse en sentral plassering som gir ledelsen 

mulighet til å være synlig og til stede for både elevene og skolens ansatte, og slik ha det beste 

utgangspunkt for å drive et profesjonelt lederskap som arbeider i lederteam. 

 

Nye Hov ungdomsskole vil kunne gi kommunens elever og ansatte de beste forutsetninger for 

at skolen kan drive en framtidsrettet praksis som understøtter nye mål og visjoner i 

læreplanverket. 

 

Anbefalingen er at den økonomisk og pedagogisk mest fordelaktige løsningen er å rive 

bygningsmassen og etablere nytt skolebygg. 

 

Generelt legges Ringerike kommune sin energi- og klimaplan til grunn for gjennomføringen av 

prosjektet. Sertifiseringsystemet BREEAM vil bli brukt som verktøy for dokumentasjon. 

Eksisterende bygg er allerede tilknyttet fjernvarme og dette vil bli benyttet til oppvarming. 

Foreløpige vurderinger viser at det er hensiktsmessig å bygge den nye skolen og eventuell hall i 

massivtre. 

 

 

Løsning gymsal/idrettshall 

 

For å løse skolens behov for gymsal er det to hovedmuligheter.  

 

1. Bygge flerbrukshall som en integrert del av ny skole 

2. Bygge en frittstående flerbrukshall i fremtiden og benytte Ringerikshallen frem til den 

nye hallen blir etablert. 

Begge muligheter er gjennomførbare, men alternativ 1 skiller seg ut som det mest fordelaktige, 

både økonomisk og praktisk. 

 

Ved alternativ 1. Vil skolen få en gymsal knyttet til resten av bygget. Dette betyr at logistikk 

utfordringer med å få tilgang til Ringerikshallen på riktige tidspunkt samt det å skulle flytte alle 

elever og lærere fra skole til hall ikke oppstår. Det at hallen kan bygges som en integrert del av 

skolen gjør at den blir mere energieffektiv ved at den kan dele ventilasjon og 

oppvarmingssystemer med resten av bygget. Dersom skolen bygges med hall vil anlegget ved 

oppstart 2022 fremstå som et komplett anlegg, som ikke trenger å bygges ut på senere 

tidspunkt. Konsekvensen av alternativ 1 er at investeringen i hall kommer samtidig med 

skolebyggingen. 

 

Ved alternativ 2, kan investeringen i hall utsettes i tid. Hallen må da bygges frittstående og på 

et senere tidspunkt med skole i drift og alle de utfordringene dette medfører. Selv om 

investeringen utsettes i tid vil kostnaden isolert for hall bli større. Det viktigeste grunnene til 

dette er at ny entreprenør må kontraheres og man får ny tilrigging. En får økte kostnader til 
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sikring mot skole i drift mens hall bygges samt at det vil gå bort midler til midlertidige tiltak for 

Ringerikshallen i perioden frem til ny hall bygges. 

 

Vedlagt er teknisk vurdering av Ringerikshallen. Denne tar for seg de nødvendige 

oppgraderinger som trengs for å benytte denne til gymsal for Hov ungdomsskole i et 

perspektiv på 5 år og 10 år. Den inneholder også en skolefaglig vurdering der konsekvenser for 

skolens drift ved å ha en gymsal beliggende utenfor tomten er belyst. 

 

Utsettelse av bygging av idrettshall gir en gangavstand for skolens elever og lærere på 1 km 

hver vei. Skolen påpeker at dette innebærer praktiske utfordringer i skolehverdagen. Det tar 

minimum 10 min å gå hver vei. Deler av undervisningstimene vil kunne gå bort til forflytning.  

Elevene i den spesialpedagogiske avdelingen vil kunne forventes å ha en lavere mobilitet enn 

ordinære elever og en forflytning for disse vil ta enda lenger tid, eller kreve transport. 

 

For elever eller ansatte som permanent eller periodevis bruker rullestol, vil også transport bli 

en problemstilling i tillegg til den tiden det tar.  

 

Skolen ønsker seg at hallen benyttet som nærmiljøsenter er viktig, og det blir den i større grad 

med en idrettshall enn uten. Skolens beliggenhet er meget god med hensyn til nærhet til 

sentrum og samtidig skjermet i skoletiden. Etter skoletid er det ønskelig at skolens område 

brukes aktivt i nærmiljøet, med positive aktiviteter. Det opparbeides en fotballbane (7-erbane) 

som en del av uteanlegget til trening og kamper etter innspill og ønske fra Ringerike Idrettsråd. 

 

Ledig kapasitet i hallen ved Ullerål skole er vurdert. Ut fra grunnskolens fag- og timefordeling, 

skal elevene på 1.-7 trinn i gjennomsnitt ha vel 2 klokketimer kroppsøving og fysisk aktivitet i 

uken. Det innebærer at hvis hallen benyttes i alle ukens skoletimer til kroppsøving og fysisk 

aktivitet vil det på en skole med 600 elever i gjennomsnitt være 63 elever i hallen. Det er med 

andre ord liten ledig kapasitet i Ullerål skole sin hall. 

 

Ut fra grunnskolens fag- og timefordeling har elevene på ungdomstrinnet i overkant av 2 

klokketimer kroppsøving per uke. I tillegg har ca. 1/3 av elevene valgfag 1,5 timer per uke der 

hallen benyttes. Viss skolen har 360 elever og timene til kroppsøving og valgfaget fysisk 

aktivitet gjennomføres innendørs, vil det i gjennomsnitt være 39 elever i en hall per skoletime. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Gjeldende plan for området er: plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler, vedtatt i 

kommunestyret den 31.5.2018. 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke inngått noen kontrakter utover avtalen med WSP Norge om bistand til 

programmering og konkurransegjennomføring. 
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Økonomiske forhold 

 

 

Kostnadskalkyler for bygging av skole og hall 

 

Summene fremkommer ut fra arealene i rom- og funksjonsprogram og kvadratmeterpriser på 

skoler med tilsvarende teknisk kvalitet. I tillegg er det lagt inn kostnader til paviljong og andel 

av fortau langs Hovsmarkveien.  

 

Hallen bygges slik at det kan søkes spillemidler, dette utgjør med dagens ordning ca. 10 

millioner kroner inklusiv merverdiavgift. Disse er ikke lagt til fradrag. 

 

I en tidlig fase kalkyle som denne, legges det inn høye verdier for forventet tillegg og 

usikkerhetsavsetning.  

 

Investeringsbehov 

 

Alternativ 1: Skole med integrert idrettshall:     346 MNOK  

Alternativ 2: Skole inkludert oppgradering Ringerikshallen   300 MNOK  

  

Ny frittstående frittstående idrettshall på skoletomten etter 10 år   72M NOK  

 

 

Alternativt vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar bygging av ny ungdomsskole på Hov i henhold til rom- og 

funksjonsprogram med kapasitet til ca. 360 elever. 

2. Skolen skal også inneholde en avdeling for elever med spesielle behov.  

3. Uteområde planlegges og bygges slik at det stimulerer til fysisk aktivitet. En fotballbane 

(7-erbane) innarbeides i uteområdet. 

4. Eksisterende bygningsmasse rives og saneres.  

5. Ny hall planlegges bygget innenfor et tidsperspektiv på 5-10 år. I denne perioden 

bruker skolen Ringerikshallen som gymsal. Denne oppgraderes med 8 MNOK. 

6. Skolen ferdigstilles til skolestart høsten 2022.  

7. Prosjektet fullfinansieres av kommunen. 

8. Kostnadsrammen, kalkulert til 300 MNOK, indeksreguleres frem til ferdigstillelse 

innarbeides/videreføres i kommunens handlingsprogram.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Hov ungdomsskole har i mange tiår blitt benyttet til skoledrift. Tomten er regulert til formålet, 

har en unik beliggenhet og er svært godt egnet til formålet. Tomten er stor og gir muligheten 

for et godt tilpasset uteområde. 

 

Rådmannens vurdering er at bygningsmassen er i en slik forfatning og er av en slik karakter at 

det økonomisk mest fordelaktige er å rive og bygge ny skole fra grunnen. Vedlegg 1. «Teknisk 

tilstandsvurdering Hov ungdomsskole» samt de pedagogiske vurderingene underbygger dette. 

 



- 

Rådmannen vurderer videre at det å bygge en enkel flerbrukshall på tomten sammen med 

skolebygget er den beste løsningen. Bygningsmessig, energiøkonomisk og sikkerhetsmessig er 

dette den beste løsningen. De ulike problemer som bruk av Ringerikshallen medfører for skolen 

vil ikke oppstå og anlegget vil fremstå som komplett fra den dagen det tas i bruk. Løsningen 

medfører imidlertid en større investering nå, siden ny hall bygges, på 46 MNOK. Det vil kunne 

gis inntil 10 MNOK i spillemidler med denne løsningen.  

 

Alternativ vurdering fra rådmannen er at eksisterende bygningsmasse rives og ny skole 

planlegges og bygges med avsatt areal utomhus til å bygge en frittstående hall i fremtiden. 

Dette vil medføre betydelige økte kostnader for hallen isolert sett og et sikkerhetsmessig og 

praktisk utfordring knyttet til å bygge hallen med skole i drift på samme tomten. Dette vil også 

innebære at det må avsettes midler til oppgradering av Ringerikshallen. 

 

Vedlegg 

 

- Teknisk tilstandsvurdering Hov Ungdomsskole  

- Teknisk tilstands- og egnethetsvurdering Ringerikshallen 

- Utkast: Rom- og funksjonsprogram. Hov ungdomsskole med idrettsanlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

saksbehandler: Arild Magnus Rønnestad 
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Sammendrag

Den tekniske gjennomgangen vurderer bygningers tekniske tilstand i forhold til dagens og fremtidens
bruk og egnethet for tilpasning og oppgradering for å ivar eta lovpålagte krav.
Denne rapporten er av overordnet karakter, og er ikke en komplett tilstandsanalyse etter
NS3424:2012.

Hov ungdomsskole er bygget i 1972 som en «kompakt» skole med to fløyer og totalt fire plan.
Gymsalen er bygget midt inne i den ene f løyen. Under «landskap» er det store arealer som har vært
benyttet som ungdomsklubb, disse arealene er uten vinduer i tillegg til at det er målt høye verdier av
radon samt høy fuktighet, dette gjør at det er store arealer som ikke er brukbare.
E n stor del av undervisningsarealet er bygget som åpen skole. Det er i ettertid satt opp delevegger for
å etablere mer tradisjonelle klasserom, vegger er ikke ført opp o ver himling noe som medfører
merkbar støy mellom rommene.

Det er i senere tid byttet noen vindue r og noe kledning er skiftet.
Innvendig bærer bygget preg av lang tids bruk og manglende vedlikehold.
Totalt sett så er bygningen lite tilpasningsdyktig i for hold til dagens og fremtidens undervisning,
ar ealutnyttelse og energi og miljø effektivitet.

Elek troinstallasjonene består i hovedsak av installasjoner opprinnelig fra 1972 - 74, med noe spredt
vedlikehold etterhvert. Elektroinstallasjon bærer preg av lite vedlikehold.
Det er utfordrende å få plass til nye hensiktsmessig og strukturerte føringsveie r ve d en rehabilitering
av bygget. Dette på grunn av lave takhøyder.

Ventilasjonssystemet er uten varmegjenvinner, kanaldimensjoner er for små for dagens krav. Anlegget
er uegnet for oppgradering.

Sett i fra et bygningsmessig og teknisk synspunkt, med b akgr unn i denne tilstandsvurderingen, vil det
anbefales at bygningene rives og at det bygges ny skole som er tilpasset dagens og fremtidens
undervisning, fleksibilitet, arealeffektivitet og energi og miljø effektivitet.

Bygning Byggeår/endring Bygge
for skri ft

Areal BTA TG TD Kategori

Bygget 1972 1969 4 636 2 3 Rivning
Tabell 1: Oversikt over bygningsmassen og kategoriseringer
TG = Overordnet tilstandsgrad for skolebyggene.
TD = Tilpasningsdyktighet for skolebyggene.
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Generell informasjon
Faveo Pros jektledelse har fått i oppdrag av Ringerike kommune å gjennomføre en teknisk
tilstand svurdering av Hov ungdomsskole .

Byggenes bygningsmessige kvaliteter skal vurderes med tanke på eventuelle optimaliseringer av
arealer, en systematisk plan for vedlikehold , ombygging og eventuelt sanering/rivning

Denne rapporten oppsummerer observasjonene fra den tekniske gjennomgangen. Den vurderer
nødvendige tiltak og omfang av rehabilitering som skal til for å ivareta bygningsmassen i et
langsiktig perspektiv og ivareta lovpålagte krav. Rapporten vurderer også hvilket teknisk potensial
og kvaliteter byggene har med hensyn til tilpasningsdyktighet til endrede funksjonskrav for dagens
skoledrift.

Rapporten vurderer ikke en komplett oppdater ing av hele skolen til TEK 1 7 .

Rapporten er en teknisk gjennomgang av overordnet karakter, og kan ikke ses på som en komplett
tilstandsanalyse.

Det vil også utarbeides en egnethetsvurdering hvor bygningenes egnethet i forhold til Ringerike
kommunes plane r og målsetning for dagens og fr emtidens undervisning

Denne rapporten kategoriserer om byggene har behov for:
1. Enklere tekniske utbedringer.
2. Lett ombygging.
3. Middels ombygging.
4. Omfattende ombygging, kun bæresystemet beholdes.
5. Anbefales revet/ sanert.

Befaring
Befaring av b ygningene ble utført mandag 14 september.
Deltagere på befaringen var:

Fra Ringerike kommune:
Arild Magnus Rønnestad - Prosjektleder

Fra Faveo Prosjektledelse
Erik Østby Tekniske fag
Kai Rune Braathen VVS
Gjermund Kaupang Byggfag

Dokumentasjon g runnlag
Pdf tegninger
Bygningshistorikk e post

Registreringer og vurderinger
Overordnet
Det ble ved befaringene utført visuelle registreringer i et utvalg av rom. Det er videre gjennomført
visuell registrering av fasadene. Alle utvendige registreringer er utført fra bakkenivå, eller
vindusnivå i høyere etasjer. Takflatene og takoppbygg er kun delvis inspisert ved befaringene.
Registreringene er basert på mottatt dokumentasjon, noe dokumentasjon fra skolens arkiv, samt
egne observasjoner.
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Generelt
Hov ungdomsskole har i dag ca 230 elever og ca 33 ansatte.
Hov ungdomsskole er bygget i 1972 som en «kompakt» skole med to fløyer og totalt fire plan.
Gymsalen er bygget midt inne i den ene fløyen
Bygning Etasjer Byggeår Bygge -

forskrift(antatt)
Endringer BTA ( m2)

Bygg 2(4 plan) 1972 1969 4 636

2 Bygning generelt

Bygningen er bygget i 1972 med hoved konstruksjoner i betong, stål og bindingsverk

2 1 Grunn og fundament

God tilstand, lite sprekker

22 Bæresystem

Bygget er bygget med plass s tøpt betong i und eretasjen/ første etasje
Yttervegger bæres av stålsøyler og ståldragere
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23 Yttervegger

Yttervegger i under/første etasje er utført i plass støpt betong, vegger over terreng er utført med
trestendere med utvendig trekledning. Det er skiftet noe kledning , der kledningen ikke er skiftet er
kledningen tydelig preget av lang tids bruk og manglende vedlikehold. Vinduer er stort sett fra byggets
oppførelses år og har derfor dårlig isolasjon og tetthet i forhold til effektiv energi bruk. Det er bytte
noen vindu er i sener e tid.
Yttervegger fra 1972 har sannsynligvis kun 10 cm mineralull isolasjon, noe som innebærer stort
varmetap og lav energieffektivitet.

Yttervegger har betong helt opp til gesims, med utsatte kuldebroer i over gangen. Dette resul ter er at
det kondenserer mye inns i den av veggen når det e r kaldt, og de s iste årene har det begynt å d ryppe
vann inn i rommene.

24 Innervegger

Faste innervegger i området rundt gymsal, administrasjon og tilfluktsrom er utført i betong. Dette gjør
et bygningen er lite fleksibel i forhold til fremtidig ombygging og tilpasninger.

Øvrige innervegger er utført i bindingsverk med platekledninger. Overflaten e bærer preg av lang tids
bruk og sporadisk vedlikehold.

I 2018 ble d e t gjennomført oppgradering av inn er vegger og dører pga. brannkrav i T - fløy. Det e ru tført
tetting for røyk og støy opp til dekke . Branndører og rømningsdører er oppgradert.

25 Dekker

Gulv på grunn i under/førtse etasje. Etasjeskillere i plasstøpt betong. Det ble registret til dels høy
fuktighet i gulv på grunn i noen områder, spesielt ved sløydsalen. Det er også regi stret høye
forekomster av radon i deler av underetasjen hvor det har vært ungdomsklubb . Dette medfører at det
er store arealer som ikke kan brukes.

26 Yttertak

Takverk av sperre i tre med innvendig fall, bygget som kaldt loft.
Isolasjonen på loftet er ikke vurdert, men dersom det ikke er utført tilleggs isolering på loftet så er det
mest sannsynlig maks 20 cm mineralull. Dette innebærer stort varmetap og lav energieffektivitet.

Taktro av rupanel som er tekket med «papp» det er i henhold til v aktmester ikke registret noen
lekkasjer. Beslagsløsninger mot vegger og gesimser er slitt og muli gheten for fremtidige lekkasjer er
stor.

27 Fast inventar

Ikke vurdert
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3.00 VVS generelt
Generell status VVS

31.00 Sanitæranlegget
Sanitæranlegget har et røranlegg og mye utstyr fra starten av når skolen ble tatt i bruk, men noen
installasjoner er bygget om i senere tid.
Ved en eventuell ombygging av skolen, vil det være behov for utskifting av store deler av
sanitæranlegget. En del av røranlegget i føringsveiene kan kanskje beholdes dersom det kan ligge i ro
uten å måtte flyttes for å gi plass til nye føringsveier for ventilasjonskanaler.
Restverdien av sanitæranlegget ved en ombygging avhenger av hvordan en e ventuell ombyg gingen
gjøres, men generelt kan teknisk settes til 0.

32.00 Varmeanlegget
Varmesentral
Varmesentralen har bl itt oppgradert med fjernvarme. Hadde tidligere i drift 2 oljekjeler, en gasskjele og
en elektrokjele. En av olje kjelene og elektrokj elen står fortsatt som reserve.
Eksisterende røranlegg i varmesentralen er fra skolen ble bygget, men vil normalt ha lengre teknisk
levetid hvis anlegget har hatt et godt vedlikehold og spesielt lite lekkasjer.
Pumper og automatikk vil ha langt kortere levetid. Ved å demontere og rive gamle og overflødige
installasjoner, vil det kunne gi plass til nye kurser, pumper etc. for nye ventilasjonsaggregater.
Teknisk verdi i varmesentralen ved en eventuell ombyg ging av skolen, begrenser seg til
fjernvarmeinstallasjonen og kanskje røranlegget, det resterende som automatikk kjeler, pu mper etc.
har ingen verdi.

Varmeanlegget
Varmeanlegget består av radiatorer og røranlegg som er fra starten av når skolen ble bygget .
Teknisk verdi av varmeanlegget ved en eventuell ombygging av skolen, vil kanskje være radiatorene
og røranlegget, spesiel t i føringsveiene dersom de kan ligge i ro uten å måtte flyttes for å gi plass til
nye føringsveier for ventilasjonskanaler. I praksi s vil radiatorer og røranlegg bli anbefalt skiftet, på
grunn av dimensjoner, behov for innvendig rengjøring, og tilpassing til ny automatikk etc., generelt kan
teknisk verdi settes til 0.

36.00 Luftbehandlingsanlegget
Luftbehandlingsanlegget omfatter 3 s tk. ventilasjons anlegg, et hoved system, et system for sløydsal
og et system som er plassert på loftet, dekker de arealen e som fra starten av, var et åpent landskap i
2. etasje.
Disse systemene er i svært dårlig forfatning og har ingen form for varmegjen vinning, og burde vært
skiftet ut bare med hensyn til energiforbruket. I tillegg er luftmengdene altfor lave etter dagens b ehov
for drift av skole.
Følgelig kan teknisk verdi settes til 0.

4.00 Elkraft generelt
Generell status elektro
Elektroinstallasjonene består i hovedsak av installasjoner opprinnelig fra 1972 - 74, med noe spredt
vedlikehold etterhvert. Elektroinstallasjon bærer preg av lite vedlikehold.
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411 Føringsveier for kabelsystemer
For kabelfremføring er det benyttet en kombi nasjon av kabelstiger og rør over systemhimling, samt
åpent forlegning på vegg.
Det er utfordrende å få plass til nye hensiktsmessig og struktu rerte føringsveier ved en rehabilitering
av bygget. Dette på grunn av lave takhøyder.

412 System for jording
Jordingsanlegget er fra byggets oppførelse i 1974. Det er ikke tilfredsstillende utjevningsforbindelser
mellom jordskinne til kabelbroer, ventilas jonskanaler, rør etc.

422 Høyspenningsanlegg - nettstasjon
Ikke vurdert.

432 Systemer for hovedfordeling
Hov edfordelingen er plassert i eget rom mot korridor, plan 1. Fordelingen er utført som stativ, med
åpne føringer på baksiden og med knivskillebryter e (smeltesikringer) og skursikringer. Fordelingen er
fra skolens ble bygget i 1974, uten oppgraderinger eller vedlikehold. Den er utrangert og moden for
utskifting.
Spenningssystem 230V IT.

433 Systemer for underfordelinger
Underfordelingene (5 - 6 stykke r) er plassert i tekniske rom, gymsal, skolekjøkken etc. Fordelingene er
utført som stålplateskap med knivskil lebrytere (smeltesikringer) og skursikringer. Fordelingene er fra
skolen ble bygget i 1974, uten oppgraderinger eller vedlikehold. De er utrangert og modne for
utskifting.

442 Belysningsutstyr
Det er de siste årene skiftet ut lysarmaturer i klasserom, und ervisningsarealer og spesialrom. Dette
belysningsutstyret er relativt energieffekt og har god avskjerming, med gjennomgående tilstrekkelig
lysnivå i h. t. retningslinjene i publikasjonene fra "Selskapet for Lyskultur".
Øvrig belysningsutstyr er fra skolen ble bygget, og er ikke energieffektivt og moden for utskifting.

443 Nødlysutstyr
Desentralisert nødlyssystem med batteri i hver armatur, med LE D som lyskilde. Ingen sentral
overvåking av nødlysaramturene. Det er montert utgangsmarkeringslys i rømningsve ier, ikke ledelys.
Nødlyssystemet har behov for en faglig gjennomgang for å tilpasses forskriftsmessig merking og
belysning av rømningsvei.

434 Driftstekniske installasjoner
Kabelopplegg for stikkontakter og lys er fra byggets oppførelse på 1974, med noe sporadiske utskifter
og utvidelser underveis. Det er generelt lite stikkontakter for 230V - uttak, med unntak av musikkrom og
noen spesialrom som h ar fått en oppgradering de senere årene med doble 230V - uttak i
brystningskanal. Installasjonene er ellers utra ngert, og er ikke fleksible og fremtidsrettet m.h.t. endret
bruk og endrede romløsninger.
Kursopplegg for ventilasjonstekniske anlegg og i varmes entral er fra bygget ble oppført og tilpasset
nye komponenter som er kommet til underveis.

50 Tele og automat isering generelt
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515 Telefordelinger
Telefordelinger for data og IKT er generelt plassert i korridor og underordnede rom, uten en
gjennomgående s truktur. Det er benyttet vegg monterte skap med innmonterte 1 9“ rack, med
begrenset plass for utvidelse. Flere av rommene/skapene er ikke avlåst.
Pga. mangel på dokumentasjon er det vanskelig å forutsi hvilken kategori/sambandsklasse som er
benyttet ved e tableringer av telefordelinger og kabelinstallasjon for IKT.

521 Kabling for IKT
For arbeidsplasser er installert doble uttak for tele/data med RJ - 45 uttak i brystningskanal. I klasserom
og undervisningsarealer er få og tilnærmet ingen faste uttak for da ta.
Det er trådløse sendere (WIFI) i de fleste undervisningsrom og spesialrom. Kab ling til disse er utført
som åpen installasjon til nærmeste telefordeling/rack.

542 Brannalarm
Brannalarmsentral er plassert i gang mot nord.
Bygget har heldekkende røykd eteksjon og varsling med klokker i hele skolen. Sentralen er
adresserbar og er ca. to år gammel. I 2 01 8 ble det etabler røykdeteksjon over himling i T - fløy.

56 Automatisering
Bygget har ikke sentral driftskontroll system.
Av automatisering er det kun lokal automatikk for ventilasjon o g varmesentral i tekniske ro m.
Automatikken og regulatorer er gjennomgående fra bygget ble oppført, og har ingen mulighet for
tilkopling mot sentral driftskontroll. Generelt er all automatikk moden for utskifting.
I tilfluktsrom er det lokale ventilasjons løsninger for beredskap, dis se har ingen automatikk.

620 Heis
Det er installert en heis for rullestolbrukere de senere årene. Den har gjennomgang og inngang i alle
plan. Heisen har ikke maskinrom.

3 Kategorisering og tilpasningsdyktighet

3.1 Katego risering

Den tekniske gjenn omgangen beskriver nødvendig tiltak for å ivareta bygget i et langsiktig
perspektiv.
Det er følgende muligheter:
1. Enklere tekniske utbedringer.
2. Lett ombygging.
3. Middels ombygging.
4. Omfattende ombygging, kun bæresystemet beholdes.
5. Anbefales reve t/sanert/solgt.
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3.2 Tilstandsgrad

For bygningene oppgis det en overordnet tilstandsgrad. Tabellen nedunder angir referansenivået som
er lagt til grunn når man angir tilstandsgraden etter NS3424:2012

Ti lstandsgrad Referansenivå Enkel oppsumme ring
TG 0: Ingen avvik Ingen mangler. Meget god

teknisk tilstand. Stort
sett nye anlegg uten feil.

TG 1: Mindre og moderate avvik Noen feil eller mangler.
Tilfredsstillende tilstand.

TG 2: Vesentlige feil Middels store feil eller mangler.
Utilfredsstill ende
tilstand

TG 3: Stort eller alvorlig avvik Store feil eller mangler. Dårlig
tilstand

3.3 Tilpasningsdyktighet

Med bygningsmessig tilpasningsdyktighet menes egenskaper skolebygningene har til å endre
planløsning, endre bruk til annen funksjon elle r mulighet til utvidelse. Vi klassifiserer
tilpasningsdyktighet på følgende måte:

Vurderings kriterie Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Lastkapasiet Lastkapasitet ikke

kontrollert. Antatt
bygget etter TEK
97 eller TEK 1 7 .
Mest trolig små
muligheter for økt
belastning.

Lastkapasitet
ikke
kontrollert. Antatt
bygget etter TEK
97 eller TEK 1 7 .
Mest trolig små
muligheter for økt
belastning.

Lastkapasitet
ikke
kontrollert,
vanskelig å
vurdere. Mest
trolig små
muligheter for økt
belastning,
forsterkninger må
utføres.

Lastkapasitet
ikke
kontrollert,
vanskelig å
vurdere. Mest
trolig ingen
muligheter for økt
belastning.

Spennvidder og
bærende vegger

Åpne arealer og
store
spennvidder.
Redusert bruk av
indre
bærevegger.

Dels åpne
arealer.
Deler av bygget
med s tore
spennvidder med
integrerte søyler.
Redusert bruk av
indre
bærevegger.

Mindre åpne
flater.
Små spennvidder
og sekundær
bæring. Bruk av
bærende
innervegger

Små
sp ennvidder.
Tett mellom
bærende
elementer. Stor
bruk av bærende
innervegger, små
rom.

De kkehøyder(netto) 3,5 m eller mer.
God plass for

3,5 m eller mer.
God plass for

Mindre enn 3,5
m.

Mindre enn 3,0
m.
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føringer. føringer. Redusert plass
for
føringer.
Nedsenkede
områder må
benyttes

Liten plass for
føringer.
Nedsenkede
områder må
benyttes

Tilpasning tekniske
installasjoner

Lett tilgjengelig
og
mulighet for
utskiftning/tilpasni
ng og føringsveier

Delvis tilgjengelig
og mulighet for
utskiftning/
tilpasning og
føringsveier

Vanskelig med
utskiftning/
tilpasning og
føringsveier uten
store inn grep

Umulig eller
svært
vanskelig med
utskiftning/
tilpasning uten
store inngrep.

Typiske bygg Bygg fra 1990 -
tallet - 2013

Bygg fra 1990 -
tallet - 2013

Bygg fra 1890 –
1920. Bygg fra
1970 – 1980
tallet

Bygg fra 1930 –
1960 tallet. Bygg
fra 189 0 – 1920.

3.4 Utførelse og krav til TEK 1 7

Det er pr. i dag Plan - og bygningsloven av 2010, herunder teknisk forskrift av 201 7 (TEK 1 7 ) som
stiller krav til nye bygg og arbeider i eksisterende bygg. For eksisterende bygg kan det være
vanskelig og i kke økonomisk forsvarlig å innfri kravene til TEK 1 7 .
I et langsiktig perspektiv vil skoleanlegget/bygningene oppgrad eres til, eller måtte tilnærme seg
fremtidige forskrifter

Krav TEK 1 7 Oppgradering og vesentlig kvalitet generelt ved
bygningsmassen

Hel se - og miljøfarlige stoffer
TEK1 7 , § 9 - 2

Antatt OK

Konstruksjonssikkerhet
TEK1 7 , § 10 - 2
(Dimensjonerings - og laststandard
NS - EN - 1990 og 1991)

Ikke OK, må kontrolleres

Sikkerhet ved brann
TEK1 7 , §11
(ref. forskrift om brannforebyggende
tiltak og tilsyn - FOBTOT)

Denne tilstandsvurderingen har ikke fokusert på
brannsikkerheten.

Krav om universell utforming
TEK1 7 , § 12 - 1

Det er ikke utført noen konkret vurdering av UU.

Ventilasjon i byggverk for
publikum og arbeidsbygning
TEK1 7 , § 13 - 3

Luftbehandlings anlegget omfatter 3 stk.
ventilasjons anlegg, et hoved system, et system
for sløydsal og et system som er plassert på
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loftet, dekker de arealene som fra starten av, var
et åpent landskap i 2. etasje.
Disse systemene er i svært dårlig forfat ning og
har ing en form for varmegjenvinning, og burde
vært skiftet ut bare med hensyn til
energiforbruket. I tillegg er luftmengdene altfor
lave etter dagens behov for drift av skole.
Følgelig kan teknisk verdi settes til 0.

Radon
TEK1 7 , § 13 - 5

Det er målt høye verdie r av Radon i deler av
underetasjen, denne delen av skolen er
avsperret for daglig bruk.

Lydisolasjon og romakustikk
TEK1 7 , § 13 - 6

Antatt OK i deler av bygningen. I de deler hvor
det er satt opp vegger i åpent areal er

Energieffektivitet
TEK1 7 , § 14 - 2 t il 5

Må vurderes spesifikt. Ut i fra observasjoner så
har bygget lav energieffektivitet.
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Sammendrag

WSP Norge AS har fått i oppdrag av Ringerike kommune å gjennomføre en teknisk tilstand svurdering
av Ringerikshallen. Hensikten me d vurderingen er å se på egnethet og tiltak for å benytte hallen som
gymsal for ny Hov ungdomsskole.

Denne rapporten oppsummerer observasjonene fra den tekniske gjennomgangen. Den vurderer
nødvendige tiltak og omfang av rehabilitering som skal til for å ivareta bygningsmassen i et
tidsperspektivene på 5 år og 10 år.

I til l egg er det gjort en skolefaglig vurdering av fortsatt bruk av Ringerikshallen som gymsal for Hov
ungdomsskole.

Rapporten vurderer ikke en komplett op pdatering av hele bygget til TEK 1 7 nivå .

Rapporten er en teknisk gjennomgang av overordnet karakter, og kan ikke ses på som en komplett
tilstandsanalyse.

Befaring
Befaring av bygningene ble utført fredag 1. mars 2019 .

Deltagere på befaringen var:

F ra Ringerike kommune: |
Arild Mag nus Rønnestad – Prosjektleder

Fra WSP Norge AS :
Erik Østby Elektro
Kai Rune Braathen VVS
Tore Storm Jortveit Byggfag

Dokumentasjon grunnlag
Pdf tegninger
Bygningshistorikk e post

Registreringer og vurderinger
Overordnet
Det ble utført befaring mens det var aktivitet i bygget. Samtidig var det også betydelige mengder snø
på utvendige overflater, så utvendige tak og overgang fundament til er vurdert deretter.
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Bygning Etasjer Byggeår Bygge -
forskri ft(antatt)

Endringer BTA (m2)

Ri ng erikshallen 198 2 - 1983 1969 2 200m ²

2 Bygning generelt
Bygningen er ifølge originale bygningstegninger oppført i 1982 eller 83. Hallen er oppført i plasstøpt
såle og fundament, med reist veggelement i betong, og etasjeskille og tak i hulldekke med påstøp.
Taktekkin g i sveiset takpapp. Inngangsparti i reisverk med kledning i noe som ser ut som profilerte
kobberplater .

2 1 Grunn og fundame nt
Fundament er i henhold til originale tegninger støp t direkte på grunn.

Det er ved befaring ikke observert drenering på grunn a v snødekt mark. Taket er flatt med innvendige
nedløp, så det er mulig at disse går til egen dreneringskum sammen med omliggende drenering.
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22 Bæresystem
Det står søyler i andre etasje, i framkant av tribune på langside av ballhallen. Søylene har ikke tegn på
skader eller setninger.

23 Yttervegger

Bærekonstruksjon på hallen er prefabrikkerte betongelementer som er reist på høykant i byggets
totale høyde . Det er observert riss både innvendig og utvendig, men ikke tegn på større bevegelse.
Elementen e som har eksponert side på sørlig - og østlig hjørne, viser tegn til dårlig overdekning.
Særlig i sørlig hjørne, der armering er eksponert anbefales tiltak, da man risikerer frostsprengning og
videre tap av overdekning. Videre er det tydelige rustdannelse på armering. I et femårig perspektiv kan
det tenkes at det er tilstrekkelig å utbedre overdekning utført av fagfolk.
Ved lengre tidsperspektiv må det vurderes ytterligere mekaniske - , og eventuelle el ektrokjemiske
reparasjoner. En slik vurdering krever mer inngående tilstandsanalyse.
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I ballhall , der DT - eleme n tene opplegg på yttervegg, kan man se riss og utsprenging i
oppleggsområdet . Det kreves en mer inngående undersøkelse av spesialist for å sikkert avklare
problembildet. Men overordnet anbefales det å dekke over riss, så man kan etterse om det fremdeles
er pågående bevegelser i rissene, og ikke minst sikre den delen av opplegget s om er i ferd med å falle
ut.

Bærekonstruksjon på inngangsparti er trolig fire - toms reisverk. Tilstand ikke undersøkt, m en antas å
være forholdvis god , i og med at ingen betydelige skader er observert ved befaring.
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Vinduer ser ok ut foruten et knust vindu lengst øst i andre etasje på nord - østlig fasade. Men samtlige
glass er originale, fra 1983. Så de er i henhold til n ormal livstidløp for isoler - glass klare for utskifting. I
et fem - års perspektiv kan man vurdere å løpende s kifte ut enkelte glass som punkterer. I et lengre
tidsperspektiv vil nok behovet for utskifting kunne eskalere såpass, at man er tjent med å bytte
vi nduene.
Ettersom glassene er produsert i 1983, er det ikke benyttet PCB - lim, og er derfor ikke farlig avfal l ved
utbytting .

Dører i yttervegg er stort sett greie i forhold til alder og med tanke på mengden bruk de blir utsatt for.
Som det er nevnt i tidli gere intern tilstandsrapport, er det påpekt at hovedinngangsdør har en gitterrist
som fyller seg opp med snø. Man vil være tj ent med å unngå oppbygging av snø i terskel på dør, å
dermed forlenge levetiden på døren. Det vil si å bedre muligheten for å tråkk e av seg snø på utsiden,
muligens en baldakin over inngangsdøra som hindrer at snø legger seg inn i døren.
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Det står en ga rasjeport i nord - vestlig vegg mot vestlig hjørne. Funksjonaliteten ble ikke undersøkt
under befaring. Men den ser ut til å holdes f ri for snø, og brukes jevnlig.

24 Innervegger
I samme snitt som søylene under post 22, er det i første etasje en bærende in nervegg for søylene
som strekker seg fra andre etasje og oppover. Det er ikke observert setninger eller skade på veggen
utover norm al slitasje.

Øvrige innervegger tar ikke last fra takdekket, men veggene har samme plassering i alle tre etasjer i
vertik al linje, og er derfor selvbærende. Noen rom er inndelt med lettvegger i reisverk, men det er stort
sett unntak. En del synlige ris s på vegger, særlig en del horisontale linjer. Men en vurdering av
kraftbildet i bygningen skaper ingen umiddelbar bekymring. Et mulig tiltak er å dekke over riss, så man
løpende kan oppdage rissdannelser av nyere dato, og vurdere mer inngående undersøkels e eller tiltak
deretter .

Innvendige dører og vinduer framstår funksjonelle og i forholdsvis god stand med tanke på
bruksmengde.

25 Dekker
Etasjeskille er hulldekkselementer med påstøp. Ikke noen betydelige setninger eller skader observert
ved befaring.

Gulv i første etasje er trolig støpt rett på grunn, med fuktsperre og et lag isopor/EPS under. Det er ikke
observert betydelige sprekker eller skader på gulvdekke ved befaring.

I ballhall er det lagt sportsgulv, muligens i senere tid, da overflate framstå r hel og pen.
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I dusjene er det lagt flis. Det er tegn på at det ikke er intakt membran/fuktsperr und er flis, da det er
problemer med lekkasje gjennom etasjeskille ned til første etasje. Til tross for at man gjør iherdige
forsøk på å forsegle overgan ger og fuger med elastisk fugemasse, vil man vanskelig kunne hindre at
fukt vil trekke gjennom etasjeskille . Ikke så lenge man ikke sørger for at det er membran som sikrer at
fukt forblir i våtrom.
Anbefalt tiltak er å etablere våtrom i henhold til gjelden e tekniske krav og forskrifter, noe som trolig vil
innebære å rive ned eksisterende overflate på vegg og gu lv før ny overflate blir etablert.

Øvrige gul v overflater har linoleumsbelegg eller tilsvarende. Overflatene framstår som forholdsvis gode
med tanke på slitasjen de blir utsatt for.

Himling er stort sett malt underside av hulldekke. Enkelt plasser er det gjort tiltak for å bedre akustikk
med å feste akustikkplater i himling. Noen plasser har disse platene falt ned, enkelte plasser som
følge av gjennom slag av fukt. Det gjelder nevnte problemområde under utett våtrom, og inne på
skytebane. På skytebane er de t tegn på at det tidvis kommer/har komt fukt gjennom takdekket.
Området var tørt ved befaring.



Teknisk tilstands - og egn e thetsvurdering
Ringerikshallen

Rev.nr.: 00

Side 10

10

Ved skillevegg mellom ballhall og boksering har det løsnet en bit av DT - elementet. Vanligvis er det
lagt inn bindebeslag mellom DT - elementene som skal ta opp bevegelser når elementene beveger seg
i motsatt av lengderetningen. Det er mulig at veggen som er satt opp i blokker av lettbetong, hindrer
overligge nde BT - element i å kunne føye seg etter bevegelse fra nærliggende element. Dermed får
beslagene saksende krefter, som videre fører til at de blir sprengt ut av elementene, og dermed river
løs deler av elem entet.
Det anbefales å ta et tilsyn der man finner tilsvarende problemområde, og om mulig fjerner disse
bitene, eller sikrer de, så de ikke faller på noen som står under.

26 Yttertak
Takdekke er oppført i DT - elementer, det vil si liggende betongelementer med to integrerte bjelker på
undersiden.

DT - ele mentene er lagt med fall mot sør - vestlig vegg, og snittet av langside ballhall og tribune.
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Taket er tekket med sveiset takpapp. Taktekking er lagt ny mellom 201 0 - 201 4. På grunn av snø ved
befaring s tidsp unkt var det ikke mulig med nærmere vurdering av te kkingen. Det er dermed også
vanskelig å vurdere om tegn på lekkasje som er funnet i skytebanen stammer fra nåværende eller
eldre lekkasjer.
Om det er tilfelle med nåværende lekkasjer bør taktekkere se på p roblemet og anbefale
reparasjonsmetode deretter.

T eknisk rom for ventilasjon er etablert eget bygg på takflate, og fungerer også som adkomst til tak.

Nedløp fra taket er innvendige. Usikkert om de går til avløp eller egen dreneringskum.

27 Fast inventar
I nordlig del i første etasje finner man kantine. Framstår funksjonell, da den ble benyttet til
matservering ved befaring.
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28 Trapper og balkonger

Innvendig trapp snor seg rundt heissjakt til tredje etasje. Den er belagt med gulvflis første til andre
etasje, og videre med gulvbelegg og trinnlister. Noe bruksslitasje, men ikke mer enn forventet.
Videre f ra tredje etasje er trappen opp til teknisk rom på taket i eget avstengt trapperom. Trappen har
vanger i stål, med trinn i metallgitter og enk elt gelender.
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Utvendig er det to trapper, en på nord - v estlig vegg, og en på sørvestlig vegg. Begge skal fungere som
rømningsveier.

Innfesting av trapp på sør - vestlig vegg har rekkverk som ikke er skikkelig festet i vegg , og bør
utbedres umiddelbart for å sikre trappen som sikker rømningsvei.
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3 VVS gener elt
Forbruksvann til dusjanlegg og varm tvann forsynes fra 3 stk varmtvannsbereder e med elektriske
varmek o lber.

Bygget har et hoved ventilasjonsanlegg som dekker friskluft til bygget . Hallen varmes opp med
ventilasjon sluft og elektrisk e varmebatteri er i t eknisk rom. Dette oppvarmingsprinsippet gir liten
sirkulasjon av friskluft , ved oppvarmingsbehov, da varmluften legger seg opp under taket og ikke
blander seg forurenset luft nede på spilleflaten . Energimessig er dette også e t lite effektivt
oppvarmingspri nsipp .

Figur 1 - Ventilasjonskanaler i tak i hall

Under befaringen ble det avdekket varmegang i batt eri, dette ble utbedret av elektriker samme dag.
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Figur 2 - Varmebatteri i ventilasjon

Generelt b ør det jevnlig utføres kontroll av elektriske tilkoplin g er på beredere og v a rmebatteri.

Dagens hoved ventilasjonsanlegg har batteri varmegjenvinner (glykol væske) som har maks
temperaturvirkningsgrad på ca.0,30 - 0,40. Nytt ventilasjonsanlegg med roterend e varmegjenvinner har
virk ningsgrad >80% . For styring av ventilasj o n i skytebane og squas h hall er det satt nye
undersentrale r av type Exomatic.

Øvrige lokaler varmes opp med panelovner og garderobene har el. varmekabler i gulv.

Anlegget er i drift og h ar årlig serviceavtale. Viftene har reimdrift og de t er slitasje på div. komponenter
og instrumentering i aggregat . Anlegget bør vedli keholdes/oppgraderes innen 5 år .
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Figur 3 - Ventilasjonsaggr egat med glykol / væske gjenvinner
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4 .00 Elkraft generelt
Hovedtavlen er fra idrettshallen ble bygget i 1983, og har kun hatt generelt vedlikehold og utskifting av
enkelt deler for å tilfredsstille forskriftskravene. På bakgrunn av alder bør tavlen skiftes ut i sin helhet
innen 10 år.

Under fordelingen bærer preg av alder er moden for utskifting innen 5 år.

Figur 4 - Underfordeling ved kantinekjøkken

Kabelopplegg for stikkontakter og lys er stort sett fra byggets oppførelse på 1 9 83 , med noe sporadiske
utskifter og utvidelser underveis. Installasjonene er utrangert, og er ikke fleksible og fremtidsrettet
m.h.t. endret bruk og utvidelser .

Kursopplegg for ventilasjonstekniske anlegg og sanitær er fra bygget ble oppført og tilpasset n ye
komponenter som er kommet til underveis.
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Det er de siste årene er en god del av lysarmaturer skiftet , blant annet i hallen. Det er benyttet
energieffektive LED - armaturer. Resterende eldre lysarmaturer anbefales skiftes etter hvert som de blir
defekte.

Desentralisert nødlyssystem med batteri i hver armatur, med LED som lyskilde. Ingen sentral
overvåking av nødlysaramturene. Normalt vedlikehold og utskifting etter hvert som de blir defekte.
Med unntak av hall varmes bygget opp med elektriske varmeovner. Varmeovnene er av varierende
kv alitet og alder.

Bygget har heldekkende røykdeteksjon og varsling med klokker i hele bygge t . anlegget er adresserbar
og av nyere dato.

Figur 5 - Automatikk og styre tavle for ventilasjon

Automatikk og styringstavlen til venti lasjonsaggregat er idrettshallen ble bygget i 1983. Det er få
komponenter som er skiftet og tavlen bører preg av at den er 36 år. Normal teknisk levetid er 20 - 25 år.
For å hindre totalhavari branntilløp bør tavlen skif tes ut i sin helhet innen 5 år.
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6.0 Heis

Heis fungerer og følges opp med service. Heisen er fra 1983, normal levetid på denne type heis er 30
år . Heisen bør skiftes ut innen 10 års tidsperspektiv.
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5. Tiltak og oppgradering

Tidsperspektiv
kostnadsvurdering

Tiltak
nr.

Bygnings -
del

Beskri velse
5 år 10 år

1. 23 Vinduer
Ved bruk utover fem år, anbefales
utskifting av samtlige vinduer

Kr 500 000, -

2. 25 Dusjrom
Estimert riv n ing av eksisterende
gulv - og veggflis, og etablering av
nytt våtrom med flis. 15m ² dusjrom
bør utbedres snarlig.

Kr 200 0 00, - Kr 1000 000, -

3. 26 DT - elementer
Utbedring riss og utsprenging i
oppleggsområdet

Kr 50 000, -

4. 28 Innfesting av utvendig trapp på sør -
vestlig vegg

Kr 20 000, -

5. 36 Ventilasjonsaggregat, an bef ales
utskiftet.

K r 2 000000, -

7. 432 Elek tro hovedtavle, plassert i teknisk
rom på tak

Kr 800 000, -

8. 433 Elektro underfordeling, plassert
v/kantinekjøkken

Kr 300 000, -

9. 442 Lysarmaturer, kontinuerlig
vedlikehold/utskifting

Kr 5 0 000, - Kr 10 0 000, -

45 Varmeovner Kr 100 000, -
10. 56 Aut omatikk og styre tavle for

ventilasjon, plassert i teknisk rom på
tak

Kr 600 000, -

11. 60 Heis Kr 7 00 000

Sum tiltak og oppgraderinger Kr 3 22 0 000, - Kr 3 2 0 0 000, -

Alle kostnader er eks. mva.
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6. Skolefaglig vurdering

Skolefaglig vurdering av for tsatt bruk av Ringerikshallen fra 2020 for Hov ungdomsskole :

• Etablering av idrettshall samtidig med skoleanlegget legger til rette for et langt mer
arealeffektivt samlet bygg da arealer som inngangsparti, vrimleareal, gjestetoaletter, kjøkken
for serveri ng, møte - og kursrom enkelt kan ses i sammenheng og sambrukes .

• En samtidig etablering gir mindre fasade, samt en arkitektonisk helhet som ikke kan realiseres
på samme måte ved å etablere et byggetrinn to for en så stor enhet som idrettshall på rundt
2000 m2 bruttoareal.

• Bygging av idrettshall på et senere tidspunkt innebærer trolig omgjøring av opparbeidet
uteareal, samt utfordringer knyttet til samtidig drift av skolen, ekstra riggutgifter, samt
sikringstiltak må påregnes.

• Utsettelse av bygging av idre ttshall gir en gangavstand for skolens elever og lærere på 1 km
hver vei. Det innebærer en rekke praktiske utfordringer i en travel skolehverdag. Skolen vil
benytte idrettshallen til ordinær undervisning i kroppsøving og valg fag på alle trinn.

• Videre øns ker skolen at hallen blir brukt i midttimer og friminutt til in spirerende aktiviteter,
bygging av skolemiljøet og utvikling av elevenes sosiale kompetanse . En slik bruk lar seg
vanskelig gjennomføre i Ringerikshallen da avstanden blir for stor f or disse ko rtere og mer
uorganiserte øktene.

• Stortinget har vedtatt en m ålsetting om en time fysisk aktivitet hver dag, og selv om ikke all
aktivitet må foregå i en hall, er det vanskelig å se for seg en ny skole uten å samtidig legge
optimalt til rette for å ivare ta elevenes fysiske aktivitetsbeho v. I et folkehelseperspektiv er det
avgjørende å legge til rette for økt fysisk aktivitet blant barn og unge.

• Tid frem og tilbake utgjør mye. Det tar minimum 10 min å gå hver vei. Med timer på 54 minutter
vil deler av hve r time gå bort til forflytning. Dette kan da utgjøre over 20 mi nutter per time. Om
det er dobbelttimer vil andelen som blir borte være mindre, men det lar seg ikke gjennomføre å
bare ha dobbelttimer. Ved enkelttimer vil opptil 50% av undervisningstiden gå bort til forflytning.
Videre er det ikke slik at kroppsøvingsti mer kan legges kun til start og slutt av dagen da det er
for mange elever og økter som skal gjennomføres.

Det vil også logistikkmessig være svært utfordrende å få det til å gå opp med lærere s om skal
forflytte seg mellom to steder, mtp å ha undervisning i andre fag på skolen rett før eller rett
etter eventuelle timer i RH.

• Elevene i den spesialpedagogiske avdelingen vil kunne forventes å ha en lavere mobilitet enn
ordinære elever. Store og sam mensatte kognitive vansker knyttet til læring har ofte
sammenhe ng med dårligere motorikk og koordinasjonsevne. De vil miste mye tid til opplæring
innenfor andre områder i sitt opplæringstilbud ved å bruke mye tid på å gå til og fra. Alternativt
må skolen o rganisere transport for denne gruppen, til og fra. Dette gir ig jen økte kostnader
som skal tas innenfor rammer som fortrinnsvis skal gå til elevenes innholdsmessige
opplæringstilbud.

• Skolen vil ha elever som både permanent og periodevis bruker rullestol, som også skal ha
tilpasset kroppsøving sammen med klassen sin. Her blir transport en problemstilling som vil
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utgjøre en vesentlig merkostnad for skolen siden Brakar/fylket kun dekker transportkostnader
til og fra skolen ved oppstarts - og slutt - tidspunkt.

• Skolen har en ansatt kroppsøvingslærer som sitter i rullestol, og som kun underviser i
kroppsøvingsfaget. For denne ansatte vil det bli for tungvint å skulle ha arbeidsplassen sin på
selve skolen så lenge kjerneoppgaven hans er i en annen lokalitet. Skol e n i dag er tilrettelagt
for at denne ansatte også skal være en naturlig del av et arbeidsmiljø med sin tilhørighet i
dette. Denne ansatte risikerer å bli isolert, da det blir for tungvint å reise fra et bygg til et annet
kun får å spise med kollegaer. For denne arbeidstakeren, som har en liten stilling, er tilhørighet
i et arbeidsfellesskap viktig og for skolen er det viktig å være et inkluderende arbeidsliv både
for voksne og elever.

• Veien frem og tilbake mellom skolen og Ringerikshallen er skolens ansva r og en del av
elevenes helhetlige skolemiljø. I alle sosiale settinger har mennesker behov for sosialt å
posisjonere seg, og i dette samspillet oppstår krenkelser og mobbing. Når ele ver skal gå i
samlet flokk en km hver veg gir vi et handlingsrom for dett e. Skolen må eventuelt sette av
ekstra ressurser for å sikre tilsyn med elevene til og fra. Dette er ressurser som må tas fra
annen undervisning og skolen risikerer å måtte redusere lærernes tid til kjerneoppgaven
(undervisning) til økt grad av tilsynsoppg aver.

• Risikoen for at flere elever og lærere kommer f or sent til neste undervisningstime øker med
lang veg mellom lokaliteter. Forsentkomming for lærere og elever til undervisning bidrar til et
forringet opplæringstilbud både for eleven(e) som kommer for sent og for elevgruppen forøvrig
ved at læringsløp for styrres.

• Eierskap til hall, tidsbruk på rydding og vedlikehold av utstyr, blir mer pulverisert ved å ha et
distansert forhold. Det blir raskt et spørsmål om hvem har ansvar og eier eventuelle probleme r.

• Skolen som nærmiljøsenter er viktig, og det blir den i større grad med en idrettshall enn uten.
Skolens beliggenhet er meget god med hensyn til nærhet til sentrum og samtidig skjermet i
skoletiden. Etter skoletid er det ønskelig at skolens område bruk es aktivt i nærmiljøet, med
positive aktiviteter. Den skjermede beliggenheten har i perioder tiltrukket seg uønskede
aktiviteter, dette har også medført hærverk på bygget. Med idrettshall i tilknytning til skolen vil
hele skolebruket bli et viktig nærmiljø senter der det er aktivitet også utover kvelden. Ved å
gjøre skolebruket viktig i og for nærmiljøet vil dette igjen føre til stolthet hos brukerne, både
elever, foresatte og ansatte. Denne stoltheten vil gi positive ringvirkninger i og for skole - og
læring smiljøet og forebygge hærverk.

• En utsettelse tidsbeg renset vil være til å leve med, men en byggeperiode og et omfattende
anleggsarbeid i etterkant vil sannsynligvis by på mange ekstra praktiske utfordringer i
skolehverdagen.

• Rektor ved Hov ungdomsskole har undersøkt muligheten for sambruk av ny idrettshall med
Ullerål barneskole. Tilbakemeldingen fra rektor ved Ullerål er at det blir vanskelig på grunn av
kapasitet.
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1 Informasjon om prosjektet

Ringerike kommune skal bygge ny ungdomsskole i Hønefoss nord . Prosjektet skal legge til rette for

etablering av ny idrettshall på et senere tidspunkt. Det er u avklart når denne skal bygges. Skolen

skal ha dimensjoneres for 375 elever hvorav 15 elever skal tilhøre en forsterket avdeling/en avdeling

for særlig tilrettelegging av opplæringen . Idrettshallen som skal innpasses på et senere tidspunkt

ska lvære i håndballstørrelse. Dette rom - og funskjonsprogr ammet inngår i konkurransegrunnlaget

for prosjektet. Dokumentet er utarbeidet etter en brukermedvirkningsprosess vår en 2019 d er både

eksterne og interne brukere ble involvert – voksne og elever. Programmeringsarbeidet har vært

organisert i samarbeid med pr osjektgruppen og med forankring i styringsgruppe n . Workshoper og

prosessarbeidet ble ledet av Beate Aske Løtveit og Erik Bratholm fra WSP Norge . Det er også dem

som har ført dokumentet i pennen.

F unksjons beskrivelsen e r veiledende selv der det brukes ord som «skal» og «må».

Tabellene under beskriver dimensjoneringsgrunnlaget for ungdoms skolen:

Personer Antall Årsverk Beskrivelse

Elever, ordinær skole 360

Elever i forsterket

avdeling

15

Pedagoger , ordinær skole 36 Dimensjoners for 50 pedagogarbeidsplasser

Pedagogier, forsterket

avdeling

5

Ledelse og administrasjon 5 3 skoleledere, 1 kontorledere/merkantilansatte , 1

rådgiver

Helsetjenesten 2 1 Helsesykepleier

Fagarbeider/Assistenter 15 Skole og forsterket avdeling

Andre ansatte 4 - 6 Drift, renhold
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2 Lover og forskrifter
Det viktigste regelverket for å ivareta skolen og skolemiljøet i driftsfasen er særlig knyttet til fem

lover, med tilhørende myndigheter:

Opplæringsloven av 17. juli 1998 (Kommunens skoleavdeling)

Kunnskapsløftet vedtatt juni 2004, trådte i kraft 2006 – Læreplanverket 2016 , Ny generell

del (2018) og nye læreplaner (under bearbeidelse)

Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven av 20. juni 2008 (Lov om forbud mot

diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne).

Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 (Arbeidstilsynet)

Folkehelseloven (Helse - og omsorgsdepartementet) 1. januar 2012

Forskrift om miljøretta helsevern (Kommunehelsetjenesten) 9. mars 2012.

2.1 Opplæringsloven

Barn i skolepliktig alder har, ifølge opplæringslovens § 9a, rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

som fremmer helse, trivsel og læring. Dette er blant annet spesifisert i opplæringslovens § 9a - 2: Det

fysiske miljøet. Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn

til tryggheten, helsen, trivselen og læringen til barna, samt i § 9a - 3: Det psykososiale miljøet. Skolen

skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven

kan oppleve try gghet og sosial tilhørighet.

2.2 Læreplanen (LK06), ny generell del (overordnet læreplan) og nye læreplaner

Gjeldende læreplan for grunnopplæringen tredde i kraft i 2006. Det jobbes pro tempore med å fornye alle

læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring. De nye læreplanene skal tas i bruk fra 2020.

Overordnet del skal erstatte generell del av læreplanverket. Den er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og

vil gjelde fra 2020. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på.

Fagfornyelsen innebærer et sterkere fokus på dybdelæring og tverrfaglig tilnærming. Elevene skal oppleve

undervisningen som relevant. Et samfunn og arbeidsliv i rask endring medfører behov for barn og unge som

reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

Et overordnet mål i Læreplanen er at alle elever i norsk skole skal utvikle grunnleggende ferdigheter og

kompetanser, slik at de aktivt kan delta i kunnskapssamfunnet. Prinsipper for opplæring tydeliggjøres i

læringsplakaten. Her fremkommer det blant annet at skolen skal gi alle elever like muligheter til å utvikle sine

evner og sitt talent, individuelt og i samarbeid med andre, og at skolen skal fremme tilpasset opplæring og



Areal - og funksjonsbeskrivelse

3

vari erte arbeidsmåter. Dette betinger at skolebyggene tilrettelegges og bygges på en slik måte at det muliggjør

varierte læringsformer etter intensjonene i kunnskapsløftet.

2.3 Universell utforming

Ifølge opplæringsloven har alle elever "rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen

skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar"

(Opplæringslova § 9a - 2). Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av

produkter og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for

alle. Prinsippet om universell utforming er lovfestet i « Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven » , som

trådte i kraft 1. januar 2009. Ifølge loven skal offentlig virksomhet og priva t virksomhet som er rettet

mot allmennheten, arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor

virksomheten. Loven omfatter skolens plikter til å sikre universell utforming i tråd med loven. Når det

gjelder spesifisering av krav til un iversell utforming av bygg og utearealer skal TEK 10 legges til

grunn. For øvrig vises til: www.universell - utforming.miljo.no og «Prosjekteringsverktøy for universell

utforming av publikumsbygg», DIB K 2013.

2.4 Arbeidsmiljøloven

De ansatte sine miljøkrav er ivaretatt gjennom « Arbeidsmiljøloven » . Arbeidstilsynet fører tilsyn med

at loven etterfølges. Ved bygging av nye skoleanlegg er det viktig at en legger til grunn de

retningslinjer som loven og tilhøren de forskrifter legger opp til. Dette gjelder blant annet

kontorarbeidsplasser for lærere, forholdene for administrasjonen, samt alle personalfasiliteter i

anlegget.

2.5 Folkehelseloven

Lov om folkehelsearbeid (F olkehelselove n av 24. juni 2011 nr. 29) trådd e i kraft 1. januar 2012.

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder

utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode

sosiale og miljømessige forhold og bidr a til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller

lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og

samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til r ette for et

langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, derfor skal «Helse i alt vi gjør» være gjennomgående

prinsipp for utforming av skoleanlegget inn - og utomhus. Særlig med tanke på skolens uteområde
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skal man planlegge for allsidig fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Det være seg arealer for lek og

utfoldelse, eller tilrettelegging for sykkel - og gangstier, eller tiltak for å begrense motorisert trafikk.

2.6 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m ed videre

Forskriften trådte i kraft 1.1.1996 og blir ofte kalt for barnas arbeidsmiljølov. Forskriften inneholder

krav til det fysiske og sosiale miljøet, og stiller krav til bl.a. ansvarsforhold, internkontroll, plikt til

opplysning og informasjon, tilsyn, sanksjoner og klage. Formålet med forskriften er å bidra til at

miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold samt

forebygger sykdom og skade. Forskriften forutsetter at det enkelte skoleanlegg skal godkjennes.

Dette gjelder også nye skoler. Forskriften er hjemlet i Folkehelseloven.

3 Generelle krav

3.1 Planløsning

Planløsningen skal være funksjonell og mest mulig optimal med tanke på intern logistikk

og naturlige bevegelsesmønstre.

Det skal være en logisk sammenheng i bygningsmassen, og fornuftig disponering av

uteområdet til ulike aktiviteter.

Skoleanlegget med kommende idrettshall skal ha en høy arealeffektivitet og en gunstig

brutto/netto - faktor, men uten å gå på bekostning av funksjonskrav, krav til ne ttoareal eller

gode dagslysforhold og utsikt.

Bygget skal være en «ren» - skole og planlegges for innesko. Det skal derfor være mulig

å bevege seg tørrskodd me llom ulike funksjoner i skolebygget. Det er ønskelig at det

planlegges for en tørrskodd forbindelse mellem skole og idrettshallen.

Plassering av innganger og garderober skal utformes slik at det oppnås klart skille mellom

skitten og ren sone .

Fra hovedinngang skal det være enkelt å orientere seg frem til administrasjonen og utlån -

/utleielokaler.

Planløs ningen må være slik at det legges til rette for sambruk av funksjoner i anlegget,

mellom ulike brukere av anlegget – både internt og eksternt. Samtidig må det være mulig

å skjerme arealer som ikke skal sambrukes.
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Rom - og funksjoners bruksegenskaper og møbl erbarhet må være optimale. Det

innebærer for eksempel at lange, smale undervisningsrom ikke aksepteres .

Skolen skal i tillegg til skolefunksjone r ha en nærmiljøfunksjon. Idretten, k ulturskolen,

korps, kor, teatergrupper og lignende skal kunne beny tte funk sjoner i skoleanlegget

ettermiddag og kveld. Skolebygget må utformes slik at det er lett tilgang til utleiearealer,

og slik at resten av skolen kan låses av på en enkel måte. Innganger til utleieareal bør ha

lett og naturlig atkomst fra parkering.

Bygget s kal ha en tydelig sonedeling slik at bestemte soner kan låses av, mens andre er

tilgjengelige for ulike brukere. Følgende soner skal etableres, og kunne stenges , samtidig

som andre er tilgjengelige:

o Administrasjon og ledelse

o Teamrom (lærerarbeidsplasser)

o Personalrom og møterom

o E levenes avdelinger/hjemmeområder skal være i egne soner

o Spesialiserte læringsarealer (kunst - og håndverk, naturfag, skolekjøkken, musikk)

o « S kolens hjerte» med trappeamfi, kantineområde skal fungere som en egen sone .

o Bibliotek

o Komme nde idrettshall

Det understrekes at alle rom – bor tsett fra enkelte mindre rom i avdelingene – skal kunne låses av

enkeltvis i tillegg. Alle rom til drift/renhold skal kunne låses av.

3.2 Generalitet, fleksibilitet og elastisitet

Bygningsmassens muligheter for å kunne møte endre d e behov, betegnes som funksjonell

fleksibilitet . Planløsningsprinsipper er viktige parametere for å vurdere dette, men også prinsipp for

utforming av tekniske anlegg vil være viktig.

I anleggets levetid må det påregnes nye undervisnings - og arbeidsformer, noe som stiller

store krav til fleksibiliteten i bygget og evne til å forandre byggets egenskaper .

Anlegget må over tid kunne tilpasses nye krav og nye brukere. Om elevtallet i framtiden

vil endre seg , må det være tilrettelagt for å trekke fra areal, utvide anlegget eller endre

inndeling en (elastisitet). Arkitekten må skissere grovt hvordan en mulig fremtidig utvidelse

for omkring 100 elever ekstra kan løses.
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Dersom elevtallet skulle gå vesentlig tilbake, må en kunne ta deler av anleg get i bruk til

andre formål uten å forandre byggets egenskaper (generalitet).
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4 A r ealprogram

I dette kapittelet beskrives arealer for rom og funksjoner. Nettoarealet skal behandles som et

minimumskrav. Bruttoareal og dermed brutto - netto - faktor er veileden de.

4.1 Skole funksjoner
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4.2 Idrettshall

4.3 Spesialpedagogisk avdeling
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4.4 Kaldlager

4.5 Samlet arealoversikt

4.6 Tekniske rom

Det er ikke programmert areal til tekniske rom, ettersom areal til tekniske rom ikke er prosjektert .

Arealbehovet gis ut fra de valgte tekniske løsninger. Det er opp til tilbyder å definere dette, men alle

nødvendige tekniske rom skal vises i tegninger og inngå i bruttoareal. Utformingen av rommene må

ta hensyn til tilkomstmulighet og plassbehovet ved u tførelse av nødvendig vedlikehold. Tekniske

rom på tak skal ha tilkomst via innvendig trapp. Tekniske rom skal ha tilgang til nettverk/WIFI.

Tilbyder skal vise hvordan tilstrekkelige tekniske rom er integrert i bygget. Det skal videre angis areal

og plasse ring i skisseprosjektet.

Følgende arealer skal vises:
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4.6.1 Varmesentral

Areal skal beregnes i henhold til . TEK 10/TEK17. Bakgrunn for å gi minimumsareal for byggets

varmesentral, er å gi reell fleksibilitet i byggets livsløp. Minimumsareal avsatt til varmesentral skal

beregnes etter formelen: 10 m2 + 1 % av BRA, opptil 100 m2. Takhøyden i rom for varmesentral skal

være minimum 2,5 meter. Varmesentral bør plasseres sentralt i bygget.

4.6.2 Ventilasjonsrom

Rom skal utformes i henhold til Ventøk - Plassbehov for ventilasjonsrom – teknisk rom.

4.6.3 Elektro - hoved - og underfordelinger

Hovedfordelingen plasseres sentralt i bygget. Dimensjoneres i henhold til NEK 400.

4.6.4 IKT – hoved - og etasjefordeler

Hovedfordeler plasseres sentralt i bygget. Etasjefordelere plasser i hver fløy og etasje.

Dimen sjoneres i henhold til NEK 700.

5 Visjoner og m ål

Skoleanlegget skal i første rekke tilrettelegges for skoleformål, men i tillegg skal anlegget brukes av

andre i nærmiljøet utenom skoletiden. Dette gjelder særlig skolens hjerte med kantineområde og

spesialrom . Når skoledagen er over skal det være natur lig å bli værende på skolen for å gjøre lekser,

ha ungdomsklubb, spillkvelder, feire bursdager, klassefester, ball, konserter, besøk av den

«kulturelle skolesekken», delta i organiserte aktiviteter eller bare møte venner i en uformell og

avslappende atmosf ære. Det er behov for steder å gjennomføre kurs og møter. Prosjektet har en

visjon om at den nye skolen skal være et levende samlingssted der man kan dras inn i organiserte

og uorganiserte fellesskap. Det skal derfor legges til rette for god kommunikasjon og samarbeid

mellom aktører i skolen, og mellom skolen og eksterne aktører.

Hov ungdomsskoles identitet er kjennetegnet av fellesskap og respekt for mangfoldet . Hov er en

inkluderende skole med plass for individualitet. I elevworkshopen ble det referert ti l at jentene ved

skolen satte pris på at guttene ikke var så mainstream e , men våget å være seg selv . Det at skolen

også skal ha en spesialpedagogisk avdeling bør også utgjøre en viktig d el av skolens identitet.

Videre ø nsker skolen å signalisere en åpen, aktiv og naturlig holdning. Å dra naturen tett på og inn i

bygget kan være en måte å synliggjøre det på. Det er viktig å skape tilhørighet til skolen også utenom
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skole - og arbeidstid. I dag ligger skolen i mørket på kveldstid. I bruk ermøte ble det ønsket at skolen

skulle «løftes fram som et lyshus». Selv om skolen er en byskole, så oppleves det som en oase i

skogen. Hvordan kan skolen plasseres i landsskapet slik at den kommer mer fram – byr på seg selv?

Skolens visjon i dag er «Mest ring gjennom samarbeid» .

6 Overordnede prinsipper for utforming

Bevegelsesmønstre, flyt, logistikk, sambruk og flerbruk bør legge føringer for utforming av arealer.

Variasjon og fleksibilitet er derfor viktige prinsipp. Anlegget skal også fremstå som tydeli g og

kommunisere godt med omgivelsene. Det skal være innsyn og utsikt. Lyst, åpent og luftig kan være

andre stikkord for utforming av arealer. Løsninger med nisjer av glass i vegger og dører skaper

oversikt og lys, samtidig som det gir opplevelsen av adski lte rom og arealer. Dette prinsippet skal

ligge til grunn for utformingen av alle arealer i skoleanlegget. Samtidig skal bruk av transparens

balanseres hensiktsmessig opp mot behovet for skjerming, konsentrasjon og avgrensning.

7 Inngangsparti og «skolens hjerte»

Anlegget skal ha en tydelig hovedinngang hvor tydelig skilting og digital informasjonsskjerm viser

vei til ulike funksjoner i bygget. Fra hovedinngang skal besøkende ledes inn i anleggets «hjerte» og

enkelt finne fram til de enkelte skolefunksjoner og idrettshallen når den kommer .

Det skal være kort avstand til administrasjonen, men det er ikke behov for å plassere denne ved

hovedinngang. Skolen skal fungere som et nærmiljøanlegg og skal ha en arena for fellessamlinger

av fagli g, sosial og kulturel l karakter .

7.1 Kantine og enkel kulturarena

Fra hovedinngangen kommer man inn i kantineområdet - vrimlearealet med et trappeamfi.

Trappeamfiet skal ha flere funksjoner. Det skal fungere som trafikkareal og binde etasjer sammen,

samtidig skal det være en vrimle plass og publikumsarena ved enkle arrangementer. Her skal det

være naturlig å s e tte seg ned med en pc og arbeide med skolerelaterte oppgaver, samarbeide, vente

på noen eller spise matpakken. Det er ønskelig med enkelte brede trinn/avsatser som gjør det mulig

å bruke trappeamfiet på ulike måter. Det må samtidig være minst en «ordinær gå - trapp» i

trappeamfiet.

Det er avgjørende at alle kan se og høre godt fra trappeamfiet. Deler av publikum kan sitte på gulv,

men trappeamfiet skal ha plass til minst 1 50 personer.
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Trappeamfiet skal vende mot musikkrommet som skal kunne åpnes opp mot trappen og fungere som en

scene for konserter, teaterforestillinger eller presentasjoner . Musikkrommet (scenen) må plasseres og

innredes slik at det er god nærhet til et pu blikum i trappeamfiet og deler av gulvet foran.

Musikkrommet/ ceneområde skal kunne lyssettes på ulike måter, og det må være mulighet for

oppheng av både lys og lyd. Her må også være digitale løsninger som muliggjør at man kan vise

presentasjoner med og uten lyd, stillbilde og film. Det skal derfor legges til rette for oppheng av et

stort motorisert lerret og projektor. Det må tilrettelegges for rikelig med strømuttak til instrume nter,

forsterkere, mikrofoner og lignende. Det skal også være strømuttak og mulighet for å koble til utstyr

som kan styre lyd og lys, på en hensiktsmessig måte, fra et sted på toppen av trappeamfiet. Det er

ønskelig at det skal kunne foregå aktivitet i tra pp - scene - området uten at det forstyrres av at noen

kommer inn hovedinngangen.

Gode akustiske forhold er avgjørende. Først og fremst er dette et «vrimle - og trafikkareal», men det

skal også brukes til formidling av ulikt slag og akustikken må tilpasses dette. Materialvalget i

trappeamfiet skal være robust og legge til rette for utstrakt bruk, samtidig som det er behagelig å sitte

på. Det sk al derfor være utformet i tre . Kantine - /fellesarealet skal kunne yre av li v. Her skal ungdom

og eksterne brukere ogs å oppholde seg etter skoletid.

Kantineområdet/fellesarealet med trappeamfi skal ha utsikt/kontakt med uteområdet, og være et lyst

og åpent areal. Det er ønskelig med storslagen utsikt mot den flotte skogen. I dette arealet, samt

biblioteket, skal det tilre ttelegges for sosial og faglig aktivitet, vrimling og bespisning . Hyggelige soner

læringsarbeid i grupper eller individuelt for eksempel utformet som rom i rom, nisjer i vegg eller trapp

er svært ønskelig. Arealet skal være en forlengelse av læringsarealen e i hjemmeområdene og

naturlige arenaer, sammen med biblioteket, for å gjøre lekser eller samarbeide i grupper.

Nærhet til kjøkkenfunksjonen og kantinekjøkken skal gjøre produksjon, salg og servering av mat og

drikke enkelt. Det er ønskelig med sitteplasser/bord for bespising i området utenfor kantinekjøkkenet.

Her skal blant annet elevenes lunsj kunne avvikle s , i helger skal det selges mat i forbindelse med

arrangementer, elever som skal på trening i hallen e skal kunne gjøre lekser eller spise her mens de

gjør lekser og venter. Det er ønskelig med tilgang til uteområde t for å spise ute.

Det må være minst 3 tilgjengelige toalett og et HC - toalett i denne sonen som kan benyttes i

forbindelse med arrangementer i kantineområdet. Disse bør plasseres n oe diskret fra kantineareal

Det er også behov for garderobeløsing. Det kan eventuelt løses med mobile garderobestativer for

oppheng av tøy.

7.2 Utstillingsareal
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Det skal tilrettelegges for at skolen skal kunne stille ut elevarbeider ulike steder i bygget både på

vegg og i montre. Det er ønskelig at det vises hvor dette kan løses på en hensiktsmessig måte.

8 Sp esialisert læringsareal

8.1 Bibliotek

Anlegget skal ha skolebibliotek plassert sentralt i skolens hjerte. Biblioteket skal være felles for alle

i bygget , og m å oppleves som åpent og tilgjengelig . Et moderne bibliotek fungerer som et

pedagogisk servicesenter og litterær møteplass, og skal derfor dekke flere funksjoner enn den

tradisjonelle boksamlingen med skjønnlitteratur, faglitteratur, lærebøker, og tidsskri fter. Her skal man

kunne oppsøke informasjon, møte ulike medier og bli inspirert til lesing og læringsarbeid .

I biblioteket skal det avsettes areal til en betjent og en selvbetjent elektronisk utlåns - /

innleveringsstasjon. Det må i tillegg være tilrettelagt for en arbeidsplass til en bibliotekar med ansvar

for biblioteket i forbindelse med betjent lånestasjon (skranke). Arbeidsplassen må være synlig og

tilgjengelig, og ha låsbare skap og skuffer. Arbeidsplassen skal ha dagslys.

Biblioteket skal k unne deles i ulike soner. Innredningen må derfor være fleksibel, funksjonell og enkel

å flytte på for å tilrettelegge for ulik bruk. Alle bokhyller må gå på hjul. Det skal være plass til

arbeidsbo rd og uformelle sittegrupper. Av andre funksjoner skal det være plass til presentasjon og

utstilling av bøker og egne søkestasjoner (PC - terminaler) med tilgang på skriver. Det skal være

nettilgang og rikelig med strømuttak i hele biblioteket.

Biblioteket skal være en arena for samhandling, læring og kulturelle op plevelser. Det innebærer at

biblioteket må ses i sammenheng med «hjertet» i skolen, slik at aktiviteter og arrangementer i regi

av biblioteket ikke avgrenses a v bibliotekets primærareal. Konkret innebærer det at biblioteket er et

sted for arbeid i en mer u formell atmosvære. Arealet skal utformes i skjæringspunktet mellom et

moderne bibliotek og et aktivitetsbaste arbeidsplasser med ståbord, lounger, hyggelige møte -

/samarbeidsbord og lignende. Videre skal for eksempel skolens hjerte med kantinekjøkkenet kunn e

fungere som en bokkafé, amfitrappen skal kunne benyttes til forfatterbesøk, foredrag, filmvisning

eller «gaming - arena» for ungdom.

8.2 Musikkavdeling

Musikkrom skal plasseres i tilknytning til trappeamfi i «skolens hje rte» og består av et hovedrom, to

øvin gsrom og lager. Rommene skal brukes i sammenheng med hverandre, samtidig er det behov

for å benytte rom uavhengig av hverandre.
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Hovedrommet skal benyttes til teoriundervisning, komponering, sang og øving på instrumenter. Det

må egne seg for dans og teater . Lyddemping og gulv må derfor være tilpasset dette, for eksempel

flytende gulv. Til bruk i dans og dramaaktiviteter skal det være speilvegg (fra gulv til standard

takhøyde) langs en av veggene i hovedrommet. Speilveggen må kunne dekkes til av sceneteppe

e ller på en annen funksjonell måte.

Her skal være opplegg for digital/interaktiv formidling. «Tavlen» skal plasseres slik at den også kan

fungere som en kulisse når rommet åpnes opp mot amfiet og fungerer som en scene med dobbel

foldedør, eller annen løsning som tilfredsstiller lydkrav.

Hovedrommet skal kunne åpnes opp mot trappeamfiet slik at selve rommet og gulvet foran kan

fungere som en scene for publikum i trappen. Det skal tilrettelegges for bruk av PA - anlegg og lysrigg

både i undervisningssitua sjon og når hovedrommet fungerer som scene. Her må være rikelig med

strømpunkter til instrumenter, forsterkere, lys og mikrofoner – både nær «åpningen» og ellers i

rommet. Det skal være oppheng for sceneteppe bak og foran scenen. Rommet skal fungere som en

blackboks ved forestillinger.

Det skal være to øvingsrom i forbindelse med hovedrommet. Ett av disse skal kunne inneha funksjon

som scenerom/garderobe, og må derfor ha inngang både fra hovedrommet og uten å gå via

hovedrommet. Dette øvingsrommet må utsty res med vask og speil. Øvingsrommene bør utformes

slik at det blir enkelt å holde oversikt, og å ha kontakt mellom øvingsrom og undervisningsrom.

Øvingsrommene må lydisoleres for bruk av slagverk. Videre må dans, teoriundervisning og øving på

instrument ku nne foregå i ulike rom til samme tid, uten å forstyrre hverandre i for stor grad, hverken

støy - eller trafikkmessig.

Lagerrom for instrumenter, kulisser og kostymer skal ligge nær hovedrommet. En del av skolens

instrumenter o.l. skal også kunne lagres i i ntegrerte skap i undervisningsrommet eller på vegg

(gitarer for eksempel).

I hele musikkarealet skal det være mulig å dimme for lys, og omkringliggende funksjoner må

skjermes for lyd fra musikkavdelingen. Hovedrommet skal ha utsikt og tilfredsstille dagsl yskrav for

undervisningsrom i TEK17.
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Avdelingen skal kunne benyttes av biblioteket, kulturskolen og leies ut på ettermiddag - og kveldstid.

Eksterne brukere ( for eksempel teater eller kor) skal ha et lager nær musikkavdelingen (for eksempel

under trappeamf iet) med plass til låsbare skap/lagerinnredning.

8.3 Kjøkken

Bygget skal ha et skolekjøkken med en enkel kantinefunksjon mot skolens hjerte. Rommet

Skolek jøkken et skal fungere som opplæringsrom i undervisningsfaget «mat og helse» . Det skal

videre benyttes av lever som har arbeidslivsfag, samt av elever fra forsterket avdeling. Elevene

arbeide r i hovedsak i grupper på fire elever som sammen tilbereder et måltid i en arbeidsstasjon

med nærhet til alle nødvendige funksjoner . R omme t må utform es hensiktsmessig med tanke på

dette utforming av soner for å tilberede, koke/steke, anret te, opprydding og vask . Det skal være god

avtrekk over kokes one ne, typen «storkjøkkenavtrekk».

En av arbeidsstasjon ene skal også fungere som demonstrasjonsbenk for lærer, samt at beid sbenker

må kunne stilles i korrekt høyde for rullestolbrukere.

Elever skal på egen hånd klare å hente fram utstyr, matvarer og servise som skal brukes til

matlagingen eller servering. Elever skal i størst mulig grad få lov til å være selvhjulpne. I kjøkke n et

skal det være plass til to oppvaskmaskin av ty pen industrioppvaskmaskin ( steamer) .

K jøkkenromme ne skal ha to integrerte store kjøle s kap , lager for tørrvarer og plass til fryseskap. Det

er ønskelig at en del utstyr, samt alt servise skal ha en felles lagringsplass i integrerte skapløsninger

langs vegg. Det må tas høyde for rikelig med skapplass da det er flere ulike brukere som benytter

kjøkkenet.

I eget rom skal det være vaskemaskin og tørketrommel, samt plass for oppheng av tøy på stativ .

I kjøkkenarealet må det avsettes plass til digitale hjelpemidler for presentasjoner og nettsøk. Det

skal være plass til bespisning og teoriundervisning i formidlingssonene.

Ved en rekke arrangementer i regi av skolen eller nærmiljøet er det behov for å tilb erede, distribuere

og servere mat og drikke til mange mennesker. Det skal derfor være en løsning for salg/distribusjon

av mat fra kjø kkenet. Dette skal utformes som en disk med god kapasitet slik at flere kan handle

samtidig, og slik at det er plass til op pstilling av varer. D isken skal brukes i forbindelse med salg av

enkel mat og drikke til skolens elever – gjerne i regi av elevene selv (elevbedrift) og for servering av

mat til elever. Løsningen må være slik a t man enkelt kan frakte mat til disken og stil le det opp der .

Ved disken må det være en rekke strømuttak til vaffelsteking, vannkokere og kaffemaskiner.
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Det skal også være plass til å dekk e til 150 personer i kantinen/ fellesarealet («skolens hjerte»). Det

er ønskelig med utgang ut til overdekket spiseplass med tregulv ute.

8.4 Verkstedsavdeling for kunst og håndverk

Skolen skal ha en verkstedsavdeling for undervisning i kunst og håndverk. Det er også aktuelt for

kulturskolen å benytte lokalene , samt å leie ut til eksterne brukere . For å få en best m ulig utnyttelse

av spesialrommene, legges det opp til samlo kalisering av disse funksjonene. Aktivitetene i kunst og

håndverk omfatter bl.a. arbeid med tre, leire, tekstiler, tegning, maling og digitale hjelpemidler. De

ulike metodene som benyttes må ses i en helhet, slik at varierte materialer og hjelpemidler blir lett

tilgjengelig. Det må derfor være enkelt å bevege seg mellom rom slik at en gruppe elever kan arbeide

med ulike materaler, teknikker og verktøy i samme læringsøkt.

Kunst og håndverk er en del av den kunstneriske og kreative delen av skolebygget, noe som skal

gjenspeiles i utformingen av arealene. Miljøet må virke inspirerende slik at det fremmer motivasjon

og skaperglede. I avdelingen skal det være areal og inventar for utstilling av elevarbei d er og andre

inspirasjonskilder. Utstillingsareal og innredning i verkstedsavdelingen for kunst og håndverk kan

gjerne være slik at utstillingene sees både fra undervisningsrommet og gangarealet på utsiden.

Det skal etableres areal og rom for følgende fun ksjoner:

Arbeid med tekstil, tegning, maling og digitale hjelpemidler (foto, film)

Arbeid med støv ete aktiviteter, som treforming

Arbeid med sølete aktiviteter, som leireforming og maling

M askinrom med lager for trevirke

Lager for materiell og elevarbeider – både i eget rom og som i nte grerte skap - og

skuffeløsninger

Eget l ager for kulturskolen . Dette skal være tilgjengelig uten å måtte gå inn i selve

Kunst og håndverksavdelingen.

Avdelingen skal bestå av tre hovedrom:

1. Et større sentralrom for arbeid med tekstil, tegning, billedkunst, bruk av digitale verktøy i

arbeid med design og planlegging av oppgaver. Lagring i integrerte skap - og

skuffeløsninger.

2. Verksted f or tre, metall og støvete aktiviteter. Eget m askinrom med lagringsplass for

tre virke.
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3. Multifunksjonsrom for arbeid med leire , maling og andre sølete aktiviteter. Rommet må

fungere som et delvis våtrom med sluk i gulv . Lagerrom for keramikkovn og tørking av

keramikk skal ligge i tilknytning til dette.

Sentralrom for tekstil, tegning, maling, bruk av PC og symaskiner skal ha plass til 3 0 arbeidsplasser.

Det skal tilrettelegges for bruk av digitale verktøy for arbeid med bilde og film . Det må være god

tilgang til nett og strøm for bruk av symaskiner og PC. I rommet må det avsettes veggpl ass til, og

kables for, digital/interaktiv tavle. I arealet skal det være integrerte løsninger for oppbevaring av

elevarbeid og utstyr. De integrerte løsningene skal bestå av en kombinasjon av skuffer, skap og

hyller til arbeider i ulike formater og være a v god kvalitet. Flere skap skal ha dører i glass slik at

utstyr, stoffer og garn kan inspirere og gi rommet karakter. Her må være en vaskerenne for håndvask

og skylling av utstyr – plass til 4 elever samtidig.

Verksted for trearbeid skal ha rom for inntil 20 arbeidsp lasser. Det må være plass til 12

arbeidsplasser ved høvelbenker. Høvelbenkene kan gjerne utformes og settes sammen slik at de

danner «øyer», som også kan brukes som arbeidsbord. Dersom det velges en slik løsni ng må det

likevel utformes med mulig het for å feste trevirke. I tillegg skal det være noen arbeidsstasjoner med

bord eller benker. I arealet må det være plass til skap for oppbevaring av verktøy og lagerareal med

plass til oppbevaring av elevarbeider. Dette skal også løses i form av integrer te og robuste løsninger.

Det skal være vas kerenne med 3 armaturer i rommet.

Maskinrommet må ligge nær verkstedet. En lærer som arbeider i maskinrommet må kunne se

elevene som arbeider i trever kstedet. Maskinrommet skal ha plass til maskiner som båndsag,

sirkelsag o.l. Det må være nødvendig avtrekk over/til maskinene. Rommet skal ha plass til skap for

nødvendig utstyr, verktøy og reol og hylleplass til lagring av materialer som lange planker. De t er

normalt sett bare læreren som bruker dette rommet, i tillegg til eventuelle brukere på kveldstid.

Trevirke og materiell til bruk i trever kstedet skal lagres her. Rommet skal ha en form som gjør at man

kan håndtere og lagre lange planker, og langveggen skal være minst fire meter.

M ultifun ksjonsrommet skal ha plass til 20 elever. Rommet skal kunne brukes til sølete aktiviteter

som leireforming og maling, og må ut rustes med følgende funksjoner:

Overflater som tåler hard bruk

Stort arbeidsbord, helst med p lass til alle

Gulv som tåler vannsøl

Plass for o ppbevaring av enklere materiell

Vaskerenne for at 3 elever kan vaske hender samtidig eller rengjøre utstyr.
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Det skal være en noe skjermet plass for keramikkovn og en funksjonell løsning for tørking av

keramik karbeider slik at det som tørker får stå i fred. Denne løsningne må utformes slik at det

keramikken kan stå på de samme platene fra de er laget, gjennom tørking, brenning og nedkjøling.

Det er behov for god ventilasjon og gode forhold for tørking av kerami kk i løsningen som velges.

Med tanke på både varelevering og hvordan lyd forplanter seg i bygg skal avdelingen ligge på

bakkenivå. Lagerarealet må ha en enkel tilkomst utenfra gjennom store dører/porter sik at lange

planker og tunge leiresekker enkelt kan fraktes og legges på plass . Det er ønskelig med utgang ut,

slik at en enkelt kan ta med seg arbeid ut p å et dekke som egner seg . Dette kan ses i sammenheng

med naturfagrom .

Det skal være s tor grad av transparens mellom ulike soner og rom. Støvete og sk itne arealer

skjermes fra rene. A lle undervisningsrom skal ha gode lysforhold og utsikt.

8.5 Lager for teknologi i praksis

Det skal etableres et lager for utstyr til teknologi i praksis. Dette bør ha nærhet til kunst - og

håndverksavdelingen og naturfagrommet.

8.6 Naturfag

Naturfagrommet er et spesialrom for forsøk og eksperimenter i fysikk, kjemi, biologi, matematikk og

teknologi . Disse kan ha svært ulik karakter . Enkelte forsøk innebærer arbeid med stoffer og væsker,

temperatur og gasser . Andre krever stor gulvplass, for eksempel gjelder det øvelser som handler

om energi og bevegelse. Enkelte øvelser kan innebære en viss form for risiko med tanke på søl og

sikkerhet. Rommet må derfor utformes fleksibelt, noe som kan innebære at rommet kan møbleres

om. Samtidig må enkelte funksjoner og utstyr være fast montert, slik at sikkerhetsbehov ivaretas. En

vanlig læringsøkt veksler gjerne mellom formidling, utføre forsøket og skriftl ig eller muntlig

oppsummering. Det betyr at selv om rommet i hovedsak er et forsø ksareal med høy grad av

elevaktivitet , skal det også være mulig å formidle , presentere teori og å demonstrere forsøk.

Formidlingsfunksjonen og demonstrasjonsbenken skal utformes slik at det er mulig for alle elevene

å se læreren , og det som demonstreres av forsøk eller vises fra tavlen (digitalt eller i form av skrift).

Demonstrasjonsbenken må utformes med god arbeidsflate i solid materiale , samt tilrettelagt med

vann og avløp, strøm, avtrekk og nødvendig skjerming. Bruk av digitale hjelpemidler er sentralt i

arbeidet med naturfag og formidlingsfunksjonen må tilrettelegges for utstrakt bruk av hjelpemidler
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som digital lupe/mikroskop, pc og digital tavle. Det skal være en integrert meterbane i gulvbelegg

som viser meter og centimeter. Meterbanen skal være lik e lang som lengden av rommet.

Forsøksarealet skal, i tillegg til demonstrasjonsbenken, bestå av 5 arbeidsstasjoner til elevene med

vann/avløp, strøm , lagringsplass og nødvendig skjerming. En av disse arbeidsstasjonene skal være

tilrettelagt for rullestolbrukere. Utforming og inventar må planlegges slik at en gruppe elever kan

arbeide funksjonelt der. Lærerens demonstrasjonsbenk skal også kunne benyttes som

arbeidsstasjon for en gruppe eleve r, slik at d et totalt blir 6 mulige arbeidsstasjoner med plass til 4 - 5

elever rundt hver stasjon . Det må være god akustikk som demper støynivået under praktisk arbeid.

Rommet må kunne blendes for å gjøre forsøk med lys.

Behovet for øvrig lagringsplass i f orbindelse med naturfagrommet skal løses slik at utstyr og modeller

er lett tilgjengelig for bruk, og synlig både utenfra og i rommet. Utformingen skal bidra til å vekke

nysgjerrighet, undring og inspirere elever som for eksempel går forbi naturfagrommet . Det er

ønskelig at det etableres et uteverksted utenfor naturfagrommet med fast dekke som tåler litt søl.

Dette må ses i sammenheng med avdelingen for kunst og håndverk og utgang kan være felles. Det

er naturlig at disse spesialrommene er samlet.

Det skal etableres et lager/forberedelsesrom som lærerne kan benytte. Farlige stoffer skal

oppbevares i låsbare kjemikalieskap med eget avtrekk i dette rommet . Det skal også være en

arbeidsbenk med integrert vask, samt plass til industri oppvaskmaskin og kjøleskap i

forberedelsesrommet.

Arbeid i naturfagrommet skal i utgangspunktet ikke være risikofylt. Men når elevene håndterer syrer,

baser, åpne flammer og skarpe redskaper kan det oppstå situasjoner som kan være farlige. Rommet

skal planlegges etter de lover og for skrifter som gjelder. Det er blant annet tilgjengelig

førstehjelpsutstyr og nøddusj med sluk i gulv . Sluk skal være av en slik type at eventuelle farlige,

tunge gasser ikke legger seg der. Arealet utformes slik at muligheten for uhell minimeres, og at en

h ar oversikt over hele avdelingen. Rommet må kunne nødluftes. I arealet må det være mulig å

bevege seg uten å flytte på bord/utstyr. Videre skal avdelingen ikke ligge under bakkenivå av

hensynet til eventuelt arbeid med tyngre gasser. Avtrekksystemet skal v ære separat og ikke en del

av byggets ventilasjonsanlegg. Ulike typer brannslukkeutstyr må være lett tilgjengelig. Det skal være

en hovedbryter for strømforsyningen til forsøksstasjonene, og stoppekran for vann.

Alle overflater i naturfagrom og forberedelsesrom må tåle varme, vann og kjemikaliesøl. Det må

være terskelfri adkomst mellom forberedelsesrom og forsøksrommet. God ekstern ressurs rundt

sikkerhet på naturfagsalen: http://www.naturfag.no/side/vis.html?tid=16915
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9 Generelle læringsarealer – Elevenes hjemmeområder

9.1 Avdeling og hjemmeområder

De rom og funksjoner som hvert trinn har til disposisjon skal være samlet i en avdeling. Ved den nye

ungdomssk olen skal det være tre avdelinger, en for hvert t rinn. Det skal planlegges for inntill 120

elever i hver avdeling. Avdelingen skal fungere som trinnets hjemmeområdene. Hjemmeområdet

skal ikke forstyrres av gjennomgangstrafikk fra andre hjemmeområder. I hje mmeområdet skal

elevene møte ulike læringsmiljøer, delta i ulike læringsaktiviteter og oppbevare utstyr og materiell

som bøker og annet.

Hjemmeområdet skal bestå av varierte læringsarealer og utformes med rom av ulik størrelse, til ulike

formål og for uli ke grupperinger av elevene. Det skal være mulig å åpne opp mellom rom, og

støyende og rolige aktiviteter må kunne foregå til samme tid i et hjemmeområde. Elevene skal kunne

deles i 4 like s tore grupper som kan ha undervisning uten å forstyrre hverandre. Vi dere skal det

fysiske læringsmiljøet utformes slik at elevene kan deles i mange ulike gruppekonstellasjoner. Som

en del av en gruppe, eller individuelt skal elevene kunne finne sitt sted. Nedenfor er noen eksempler

på ønskede læringsmiljøer:

Formidlingsson er hvor både lærere og elever kan presentere/demonstrere noe

Ulike arenaer for kommunikasjon og samarbeid

Arbeidsstasjoner, for eksempel høye bord hvor man står og arbeider eller sitter på høye

stoler.

Soner for samtale og læring i et åpent, mer uformelt m iljø; uli ke typer behagelige

sittemøbler – lounger med for eksempel fastbygde sofaer, fatboyer eller lignende, nisjer i

vegg

Rom i rommet, nisjer hvor grupper kan sitte og arbeide i en mer intim og koselig setting

enn et lukket grupperom

Soner for ro og ko nsentrasjon

Arbeidsplasser for individuelt arbeid

Arena for kreativt arbeid . For eksempel gulv, tak og vegger man kan skrive på, eller store

skrivetavler i glass ( chatboard ) fra gulv til tak
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Læringsareal som egner seg til korte informasjons - og fellesøkte r og presentasjoner,

framvisninger eller diskusjoner og samtaler, i en mer nær/intim setting enn et tradisjonelt

klasserom. Ved slike anledninger er det ikke nødvendig at elevene sitter ved et bord eller

egen pult. Det kan for eksempel løses i form av et t rinnamfi (eller fugleberg)

9.2 Hva skjer i hjemmeområdene?

Hjemmeområdet er det området hvor elevene oppholder seg mest, og får opplæring i fag hvor det

ikke er behov for vesentlig tilrettelegging med hensyn til utforming og utstyr. Opplæringen i

hjemmeområdene varierer mellom formidling, kreative og praktiske læringsaktiviteter, arbeid

individuelt og i grupper, refleksjon og samtale, veiledning og oppfølging. Arealene skal stimulere til

elevaktiv l æring, samhandling og samarbeid. Det skal tilrette legges for stor variasjon i møblering og

utforming av det fleksible læringsarealet i hjemmeområdene. Alle materialer og alt inventar må være

av robust kvalitet.

Det vil være flere lærere, og gjerne andre voksne, tilstede i hjemmeområdet samtidig. Etter en felles

formidlingssituasjon vil det ofte være naturlig at elevene skal jobbe samm en i grupper eller individuelt

ulike steder i læringsarealene. Ved større tema - og prosjektarbeid, stasjonsarbeid eller ved bruk av

læringsplan beveger elever seg mellom ulike rom og arealer. Det kan da være behov for å åpne opp

mellom rom . Dette skal i hovedsak skje i form av dører, eller skyvedører. Det skal ikke benyttes

foldevegger.

9.3 Lagring og utstilling

Materiell og konkretiseringsmidler skal være lett tilgjengelig uten at hovedinntrykket av rommet blir

rotete og forstyrrende. Hvert hjemmeområde skal derfor ha integrert e , praktisk e og arealeffektive

løsninger for lagring. Lagerarealet skal utgjøre 3 m2 i hver avdeling. Elevene bør enkelt kunne finne

frem til materiell sel v når det er ønskelig. Lageret kan for eksempel utformes som nisje i vegg med

skyvedører, slik at løsningen blir integrert i veggen eller som faste romdelere.

I avdelingene finner vi integrerte skapløsninger for undervisningsmateriell som beskrevet over ,

b okskap til hver elev som kan låses. Disse skal kunne romme en skolesekk, men klær og lignende

skal henge i garderoben. Det skal være to drikkestasjon er , to vaskerenn er og to miljøstasjon er i

hvert hjemmeområde.

Det må legges til rette for utstilling av ele varbeider og utsmykning. Det må derfor være veggplass til

oppheng. Vegger som i seg selv er egnet for oppheng er ønskelig.
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10 Auditorium??

11 Elevgarderober

Skolen skal ha desentraliserte elev innganger med egen garderobe og toalett for hver avdeling/hvert

hjemmeområde . Elever skal ikke måtte krysse andres hjemmeområder. Garderoben skal fungere

som skille mellom rene, tørre arealer inne og våt t , skittent areal ute. Elevene skal ha en

garderobeplass bestående av knagger til yttertøy og eventuelt en bag med gy mtøy. I tillegg skal det

være en hylle over knaggen og skorist som er plassert slik at vaskepersonell enkelt kan vaske under

denne.

Alle innganger må utformes slik at smuss og skitt ikke kommer inn i skoleanlegget, og det skal velges

løsninger som gjør de t enkelt å holde rent. I praksis innebærer dette at det er gode løsninger for rist -

skrap - tørk og gode bevegelseslinjer for å sikre at smuss i minst mulig grad kommer inn i garderoben.

Garderobene skal ha varme i gulv, god ventilasjon og gode tørkeforhold.

Garderobematter/gummimatter i garderobe.

Av inventar skal det planlegges for løsninger som gir enkelt renhold og god lufting for sko og klær.

Det skal for eksempel være metallrist i skohyller, vegghengte hyller og lignende. Materialvalget må

bidra til mins t mulig støy i garderoben. Dette gjelder både valg av gulv og inventar. Det skal

tilrettelegges for bruk av innesko.

Garderoben må være oversiktlig og synlig f ra trafikkareal og ute. Det s kal ikke være noen «skjulte

mobbesoner » .

I garderobene skal det væ re minst ett toalett tilgjengelig fra uteområdet uten at en trenger å gå via

ren sone i bygget. Det skal planlegges for minst ett toalett per 20 elever totalt. Minst tre av toalettene

skal være tilrettelagt for handicappede.

Inngangspartiene skal være ove rbygd e med hardt dekke fra uteområdet for å unngå at sand og skitt

tråkkes inn i bygget .

12 Administrasjon, ledelse og personal

Lokalene til personalet skal ligge sentralt plassert i skoleanlegget. Noen funksjoner skal kunne

sambrukes . Enkelte rom vil likevel være av mer privat karakter, og ha behov for skjerming/låsing.
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Det er viktig at alle hensyn til konfidensialitet ivaretas. Det skal være mulig å føre konfidensielle

samtaler i alle kontorer og møterom, samt rom for skolehelsetjene ste n. Dette gjelder også teamrom

for lærerarbeidsplasser.

12.1 Administrasjon og ledelse

Skolens administrasjon og ledelse skal enkelt kunne nås fra hovedinngang.

Her skal det være resepsjon med kontorarbeidsplass for en ansatt. Resepsjon en må utformes slik

at man slipper å rydde unna konfidensielt materiale når elever eller andre er i nærheten. Ved

resepsjonen bør det være mulighet for at besøkende kan sette seg ned mens de venter. Merkantilt

skal ha nærhet til arkiv/lager.

N oe skjermet fra resepsjonen skal vi finne kontorlandsskap for skolens ledelse med tilgang til

stillerom og møterom. Her skal være plass til fire arbeidsplasser. Alle k ontorarbeidsplassene skal ha

plass til stol, arbeidsbord, hyller, skuffer og skap. Det skal også være ti lrettelagt for bruk av bærbar

PC og telefon. Avtalte møter skal foregå på møterom. Det skal være kort avstand til

møterom/samtalerom fra landsskapet.

Det er ønskelig med transparente løsninger som gir et åpent, luftig inntrykk og godt lys til rom som

ikke vender mot yttervegg. Avstand en til personalrom og personalgarderober bør være kort. Men

det skal ikke væ re nødvendig å gå forbi kontorlandsskapet for å nå andre personalfunksjoner som

teamrom eller personalrom.

12.2 Lager og produksjon

I administrasjonen skal det være rom for kopimaskin/skriver og lager , samt et arkiv . Dette må

plasseres slik at alle kan benytte det uten å forstyrre ledere eller merkantilt ansatt i sitt arbeid. I tillegg

skal det være nisjer/rom for kopimaskin og papirlager nær alle arbeidsrom for lærere. Lagerbehov

kan løses som egne rom eller integrerte skap, eventuelt en kombinasjon. Arkivskap etc. må kunne

låses, og plasseres slik at de først og fremst er tilgjengelige for merkantilt ansatt .

12.3 Personal - og møterom

Anlegget skal ha et persona lrom med kjøkkenløsning sentralt plassert i anlegget. Det er ønskelig

med nærhet til administrasjon/ledelse og lærernes teamkontor. Kjøkkenløsningen skal romme:

K jøkkenbenk med vask

Integrert induksjonsplatetopp og stekeovn
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Integrert kjøleskap, oppvaskmas kin og mikrobølgeovn

Strøm og vann til kaffemaskin

Opplegg for kaffetrakter og vannkoker

O ver - og underskap til oppbevaring av servise etc.

Personalrommet skal i utgangspunktet ikke benyttes som et møterom, men det skal likevel være

opplegg for digitale/i nteraktive løsninger tilrettelagt for presentasjoner med bilde, film og lyd.

Plassering av denne funksjonen må være slik at alle ser godt når den eventuelt er i bruk.

Det må være veggplass til oppslag og posthyller for de ansatte i forbindelse med garderobe eller

personalrom. Disse må plasseres skjermet, slik at uvedkommende ikke får tilgang.

12.4 Møterom

I skolen skal det totalt være fire møterom /samtalerom av ulik størrelse med muligheter for oppkobling

av PC, digital /interaktiv tavle , Skrivetavle i glass ( C hatboardtavle ) , m . m. Møterommene skal ha plass

til for eksempel henholdsvis 4 – 6 – 8 – 12 personer.

Alle skal være mulig å sambruke. Enkelte skal ligge nær administrasjonen . Det er ønskelig at et t av

møterommene er samlokalisert med personalrom , og at det e r mulig å åpne opp mellom dem. Det

skal være t ransparent løsning mellom rommene, men med mulig het til å skjerme for innsyn. Det skal

være god støydemping mellom møterom og personalrom. Det skal være mulig å bruke møter om

uten å gå via personalro m eller forbi kontorer .

12.5 Personalgarderobe

Skolen skal ha en garderobeløsning for de ansatte . Det er ønskelig at denne er plassert med kort

avstand både fra trinnarealer og personalrom . Garderoben skal bestå av en felles funksjon for

oppheng av ytterklær e tc. Det skal ikke etableres kjønnsdelte garderober, men det skal være 4

separate toalett hvorav minst ett er HCWC. I tillegg skal det være et toalett som plasseres med kort

avstand til helsesøster og som kan benyttes uten å gå inn i administrasjonsfløyen. Ansatte som

sykler eller løper til skolen og har behov for dusj skal benytte lærergarderobene i basishall en.

I tilknytning til garderoben skal det også være plass til oppheng for stort speil og plass til å sitte ned

for å ta på sko.

De t skal være noen d sentraliserte toalett for voksne spredt i bygget.
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12.6 Pedagogenes arbeidsplass

En organisering som bygger på samhandling og felles ansvar for elevenes læring krever at lærerne

tilknyttet det enkelte trinn samarbeider tett. Både menneskelige og materielle ress urser vil kunne

utnyttes bedre dersom man lykkes med en slik organisering. Det skal de rfor legges til rette for tre

team i skolen. Disse skal være knyttet opp mot hver sin avdeling , men samtidig med nærhet til

hverandre og kort avstand til administrasjon o g personalrom.

Selve teamrommet med kontorarbeidsplasser skal være stillesoner. Alle lærere skal ha hver sine

faste arbeidsplasser, med muligheter for å gjøre for - og etterarbeid. Arbeidsplassene skal ha plass

til stol, bord, hyller, skuffer og skap. Det s kal også være tilrettelagt for bruk av bærbar PC og telefon.

Det skal avsettes noe areal i teamrommene til arbeidsplasser for andre ansatte (assistenter,

miljøarbeider, morsmålslærere) eller personer med liten stillingsprosent. Disse arbeidsplassene må

ogs å være tilrettelagt for bruk av PC. I tillegg skal det legges til rette for aktivitetsbaserte

arbeids soner ved teamrommene. Disse skal ha miljøer for samarbeid eller indviduelt arbeid i en mer

avslappet setting - loungaktig. Dette må organiseres slik at te ambasert arbeid ikke oppleves

forstyrrende for pedagoger i konsentrert arbeid.

Fra lærernes arbeidsrom skal det være kort avstand til kopi - og produksjonsrom / - nisje . Lærerne skal

kunne benytte de felles møterommene. Videre skal det søkes å finne gode samb ruksmuligheter med

elevenes læringsarealer (grupperom og lignende) for å kunne gjennomføre møter og samtaler der.

Møblering av slike sambruksrom må ta hensyn til dette, slik at rommene er funksjonelle for møter

med foresatte eller eksterne samarbeidspartnere. Ikke minst er det ønskelig at biblioteket og

personalrommet egner seg for alternative arbeidssoner for lærere (samarbeid, møter med foresatte,

samtaler med elever, konsentrert indivudelt arbeid, individuelt arbeid i alternative sittemil jøer osv.)

For å motvirke at det dannes «skoler i skolen» og for å legge til rette for samhandling på tvers av

trinn skal teamrommene ha nærhet til hverandre og øvrig personalareal. Samtidig er det ønskelig at

teamrom ligger nær den enkelte avdeling .

13 Hel setjenesten

Helsetjenesten skal bestå av to rom, samt ønskelig med nærhet til hvilerom og et toalett.

13.1 Helsesykepleier
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Helsesykepleier skal ha et kontor hvor hun /han kan møte elever for enetimer og gruppesamtaler,

gjennomføre kontroller og trivselssjekker, sette vaksiner og gjøre kontorarbeid. Rommet skal derfor

ha areal til et arbeidsbord med plass til pc og telefon, en laberatoriebenk med vask og over - og

underskap, lite kjøleskap til vaksiner. Benken må ha godt lys. Det skal også være areal til en

undersøkelsesbenk og en liten sofakrok for gruppesamtaler. Når helsesykepleier skal snakke med

større grupper benyttes møterom. Det skal gjennomføres synstester og rommet må derfor være

minst 3 meter langt. Elever skal kunne kle av seg skjermet inne hos helsesykepleier. Det kan derfor

være en fordel at rommet ligger i andre etasje uten innsyn. Samtidig er det en fordel at

helsesykepleier har oversikt over elevenes uteareal for å kunne observere elever. Det skal være

håndvask med speil i rommet. Det er ønskelig med nærhet til toalett.

Helsetjenesten skal være lett tilgjengelig for elever, samtidig er det ønskelig med en litt anonym

tilgang, slik at man «usett» kan oppsøke tj enesten. For helsesøster er det ønskelig å ha en viss

nærhet til administrasjon og ledelse. Det skal etableres en helt enkel ventesone ved kontoret.

13.2 Sambruksrom

Det skal etableres et rom som både kan benyttes av rådgiver til samtaler, samt av lege, logoped ,

PPT når de har behov. Rommet skal også kunne fungere som et møterom og utstyres med digital

tavle/skjerm. Her må være vask og speil. For øvrig skal rommet innredes etter behov fra år til år.

13.3 Hvilerom

Det skal etableres et hvilerom felles for alle bruker e av skolen . Dette kan gjerne være nær

helsetjenesten, men viktigst er at det er noe skjermet og lett tilgjengelig for alle. Her skal være en

sofa/benk stor nok til at en voksen kan hvile behagelig der. Rommet skal også ha en vask og speil,

samt plass til en stol. Ved inngangen til rommet skal det være skilt eller annet som viser om rommet

er opptatt eller ledig.

14 Spesialpedagogisk avdeling

14.1 Generelle føringer

Det skal etableres en spesi alpedagogisk avdeling for ca. 15 elever med sammensatte behov .

Avdelingen skal være en inte grert del av virksomheten ved Hov ungdomsskole . Elevgruppen kan

variere fra år til år, men som utgangspunkt skal avdelingen planlegges for elever med sammensatte

funksjonsvansker. Alle elevene vil ha nedsatt kognitiv funksjons evne, flere vil også ha fysiske
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vansker, enkelte er avhengig av rullestol og andre hjelpemidler for å bevege seg. Elever og

personalet i avdelingen skal utgjøre en del av det totale skolemiljøet. Det betyr at elever og personale

må sikres arealfunksjoner s om fremmer sosialt og faglig samarbeid og samhandling med resten av

elev - og fagmiljøet på skolen. Ringerike kommune ønsker ikke en spesialpedagogisk avdeling som

blir en virksomhet i virksomheten.

Avdelingen skal ha sine egne rom og funksjoner, men skal også kunne disponere skolens spesia lrom

og fellesarealer. Hvordan spesialpedagogisk avdeling blir lokalisert og plassert i forhold til skolens

samlede funksjoner er avgjørende for graden av inkludering.

Avdelingen skal bygges med varierte og fleksible are aler. Det skal gis mulighet for et mangfold av

aktiviteter og rom for å skape gode lærings - og utviklingsmuligheter for elever med ulikt

funksjonsnivå. Samtidig må bygget gi anledning til å ta imot og tilpasse elevgruppene etter

etterspørsel.

Hele avdelin gen skal ha god lydisolasjon. To av rommene skal være svært godt lydisolert og kunne

fungere både som et hvilerom og et læringsrom/arbeidsrom for utagerende eller støyende barn.

Dører skal slå utover.

Rom og arealer skal utformes slik at voksne kan ha over sikt inn til rom uten at elever nødvendigvis

kan se ut. Transparens gir trygghet for voksne og elever .

14.2 Elevenes opplæringsbehov

Alle elever skal gis et tilbud i samsvar med Kunnskapsløftets fagområder, også elever i

spesialpedagogisk avdeling, men elever med vedtak om spesialpedagogisk undervisning vil i større

eller mindre grad ha opplæringsbehov som avviker fra elever i ordinær undervisning. Selv om det er

stor variasjon innad i disse gruppene, vil opplæringen i hovedsak ta sikte på å styrke elevenes

sel vhjelpsferdigheter, kommunikasjonsevner og sosiale ferdigheter. Det er et mål at elevene skal

fungere best mulig i det hverdagslige og sosiale livet på skolen, i fritid og hjemme. På lengre sikt er

målet for disse elevene å fungere i et bofellesskap, vekst bedrift eller ordinære bedrifter, dagsenter.

Skolens hovedoppgave blir å forberede elevene på et liv der de kan leve, arbeide og ha en

meningsfull fritid i samhandling med andre. Skolens pedagogiske virksomhet og utforming av rom

og funksjoner blir avgjøre nde for at disse elevene skal få utvikle sitt potensiale og sitt talent i størst

mulig grad, og at de får trene på og lære nødvendige ferdigheter og kompetanse.

Elever i denne gruppen har sammensatte funksjonshemninger, og alle vil ha behov for fysisk tr ening

og fysioterapi - om enn i ulik grad og på ulik måte.



Areal - og funksjonsbeskrivelse

28

I møte med omgivelsene og andre elever og voksne i skolen skaper eleven kunnskap og egen

opplevelse av seg selv. Den enkelte elev må bli sett som subjekt og aktiv aktør i eget liv. Dette elev -

og læringssynet betinger at den enkelte elev blir sett og møtt ut fra sine unike egenskaper.

Organiseringen av elevgruppene må ivareta elevens behov for tilknytning og relasjon til faste voksne.

Elevenes behov for oppfølging av voksne kan variere. Det kan fo r eksempel være en voksen på tre

elever, eller tre voksne på en elev. Enkelte elever trenger skjermede omgivelser som sikrer

oversiktlighet, nærhet og rot. Samtidig skal alle elever oppleve at de er del av et større fellesskap og

samhandle med andre barn o g voksne. Det er derfor avgjørende at avdelingen gir mulighet for

inndeling i større og mindre grupper og har rom for et varierende antall voksne.

Elevens trivsel, læring og utvikling fremmes av god samhandling mellom skole og hjem, samt andre

fagmiljøer. Bygget må gi rom for dette.

14.3 Funksjonsbeskrivelse

Med bakgrunn i elevenes opplæringsbehov har avdelingen behov for rom og arealer som gir

muligheter for;

å fremme åpenhet og samarbeid

at sammensetning av grupper kan tilpasses endringer i funksjonsnivå

effektiv utnyttelse av bemanning og areal

å styrke elevens læring og utvikling av kompetanse og ferdigheter gjennom tilrettelegging

av varierte læringsmiljø

trening på dagliglivets hverdagsaktiviteter

forberedelse til et yrkesliv i vekstbedrift eller dagse nter

større variasjon i opplevelser, lek og erfaringer gjennom et stimulerende miljø

plass til kroppslig trening, lek og aktivitet

å gi språkstimulering og kommunikasjon gode vilkår

trygghet, omsorg, hvile og ro

å skape noe nytt

Videre er det særlig behov for at rom og funksjoner utformes i robuste materialer som tåler

utagerende atferd. Kontaktpunkter og lignende må være i flukt med vegger, slik at elever ikke kan

plukke det løs. Vegger kan ikke være av gips og alle hjørner må fo rsterkes slik at de tåler rullestoler
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som støter borti. Det er ønskelig å kunne åpne opp mellom noen rom og funksjoner, samtidig er det

også behov for god lydisolering i denne avdelingen. Her vil være flere rullestolbrukere, og kan ha

glede av å ligge på g ulv for å trene, leke eller hvile. Vinduer som går til gulvet, slik at elevene kan

oppleve vær og vind eller se medelever utenfor, er fint. Samtidig må dette balanseres med innsyn.

Kanskje kan avdelingen få en litt skjermet plassering med utsikt mot skog?

Det må være gjennomgående skinner for personløfteanordning for elever som har behov for det fra

og til alle rom. Denne må monteres slik at det ikke er behov for å hekte av og på i overgang mellom

rom . Konkret utforming må skje i samarbeid med brukerne i se nere fase.

Nærhet til heis er ønskelig.

14.4 Inngangsparti

De fleste elevene i denne gruppen kommer til skolen i taxi, og avstanden mellom inngang og

avsettingsplass må være så kort som mulig. Det er ønskelig at ansatte kan se når taxien ankommer

fra rom i avde lingen . Avdelingen skal ha en inngang som fordeler barna i to garderober. Den ene

garderoben skal være tilpasset multifunksjonshemmede barn og ha eget areal for lagring og lading

av rullestoler og andre hjelpemidler.

Ved inngangsdøren må det enten være au tomatisk døråpner med føler eller manuell knapp som

trykkes på.

14.5 Garderobe

Garderobene skal etableres i direkte tilknytning til avdelingen. Garderobene må ha tilfredsstillende

plass slik at elevene kan bre ut klær på gulvet for å organisere påkledning og go de tørkemuligheter

med varme i gulv og god ventilasjon. Det skal dimensjoneres for minimum 40 cm bredde

garderobeplass per elev. Garderoben skal gi plass til alt yttertøy og skotøy tilpasset ulike årstider.

Garderobe skal ha sittemuligheter, innredes med h yller med skuffer eller skap og det må være plass

(rist) til oppbevaring av sko, slik at disse ikke trenger å stå på gulvet. Den enkelte elev skal ha sin

plass med alle funksjoner samlet. Toalett og stellefunksjon skal være tilgjengelig fra garderobe.

Hyll er, skap eller skuffer skal i størst mulig grad kunne betjenes av elevene selv.

Det må også være noen knagger og hyller til noe sko og yttertøy for voksne i elevgarderoben.

14.6 Lager

Ved garderoben for multifunkjsonshemmede elever skal det tilrettelegges for tungt og plasskrevende

utstyr og hjelpemidler til enkelte elever. Differensierte hjelpemidler til bevegelseshemmede elever
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stiller store krav til lager og oppbevaring. Noe av dette kan være kaldlager, men det må etableres et

godt innelager i tilknytning ti l innvendige funksjoner. Videre må det være rikelig med lademuligheter

for hjelpemidlene. Det er behov for å skyl le av vogner/rullestoler/sykler utenfor inngangspartiet .

I tillegg er det behov for et par mindre nærlager for læringsmateriell og undervisnin gsutstyr. Dette

kan med fordel utformes som integrerte skyvedørsløsninger.

14.7 Stellerom og toalett

Det skal etableres et stellerom i tilknytning til garderoben. Her skal være veggmonterte HC - toalett,

dusj i nisje (ikke kabinett) og hev - /senk stelleplass med tilgang til vask. Her må også være plass til

elevenes skiftetøy og utstyr, forbruksvarer til stell. Elevtoaletter skal kunne låses fra begge sider.

Skinner i tak må plasseres slik at elver kan flyttes til alle funksjoner i romme t. Det må ikke være fliser

på gulv, men velges materialer som ikke tar opp i seg lukt og urenheter . Det skal være glassvindu i

voksenhøyde i døren til stellerommet.

14.8 Vaskerom

Det sakl være et eget vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel. Her må være god

ventilasjon/utlufting av varm og fuktig luft.

14.9 Oppholdsrom i avdelingen

Avdelingen skal fremstå som en avdeling hvor voks ne og elever enkelt skal kunne benytte alle

rom. Det må likevel være mulig å etablere ulike soner av rom i avdelingen slik at de barna som har

størst behov for skjerming kan underdeles i egne grupper når det er behov for det , og da skjerme

seg fra øvrige rom og areale r.

14.9.1 Aktivitetsrom med kjøkken

Avdelingen skal ha et felles aktivitetsrom med kjøkken. Her skal det være mulig å tilberede varm og

kald mat. Kjøkkenfunksjonene skal tilrettelegges for både elevers og voksnes bruk. Kjøkkenet skal

utstyres med kjøleskap, komfy r/stekeovn, oppvaskmaskin, dobbeltvask med skåldesperre, høye

skap og overskap som føres opp til tak for å unngå støvdeponering. Komfyr/stekeovn må sikres med

hovedbryter til strøm, slik at elever ikke kan slå den på alene. Kjøkkenet må ha robuste fasilite ter

med benke - og arbeidsplasser til at flere kan tilberede et måltid sammen. I tillegg skal det være bord

for måltider og for aktivitet, sofakrok og arbeidsplasser for elevene. Kjøkkenet skal ha muligheter for

sortering av avfall.
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Rommet skal også kunne b enyttes som formidlingsrom og må ha digitale løsninger og tavler som

muliggjør dette.

Det skal være plass til trygg oppbevaring av medisiner i låsbart kjøleskap.

14.9.2 Opplevelsesrom

I dette rommet skal elever samles til fellesaktiviteter, læring , fysioterapi og sanseopplevelser. De

skal kunne spille instrumenter, synge, se på og delta i teaterforestillinger, bevege seg og danse, se

film eller spille pedagogiske dataspill på storskjerm. Rommet skal utstyres med følgende funksjoner:

Plass til oppbevaring av instru menter, rekvisitter og kostymer.

Liten opphøyd scene med sceneteppe

Danse og bevegelsesareal

Det skal vurderes god lydisolering i rommet

Gjennom lys, lyd og bilde skal rommet k unne endre karakter og stimuli

Arealene skal kunne møbleres med matter, sittese kker

Projektor og stort lerret/tavle

En enkel ribbevegg

Gulv, tak og vegger som tåler hard bruk

Takmonterte hoppsaseler og annet utstyr som må tåle mye vekt

Det må tas høyde for at det er behov for løfteanordninger , skinner i tak i dette rommet.

Gulvplass til matter

Rommet skal gjennom lys, lyd og bilde kunne endre karakter og stimuli. Rommet bør utformes med

visuelle og taktile effekter gjerne musikk, lysmuligheter, (fiberoptikk, bruk av UV lys, fysioakustisk

stol, mv) og andre sansestimulerende produkter (aroma, vibrasjon, mv). Interaktivt gulv (for

eksempel Ground FX) bør installeres. Her må kunne monteres hengekøye eller løvbladstoler og

hopsaseler i tak. Ballbasseng, vannseng og kjempedyne er mye brukt i sanse - /opplevlesesrom.

14.9.3 Læringsrom

Det skal etableres flere læringsrom for arbeid i grupper eller individuelt. Disse skal kunne innredes

slik at de kan benyttes av elever med ulikt funksjonsnivå til ulike aktiviteter og for ulike
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gruppestørrelse. Rommene skal være utstyrt for digital formid ling og bruk av interaktive tavler og

lignende.

14.9.4 Hvile rom

Elevene kan ha ulike diagnoser som krever hvile/søvn i løpet av skoledagen, eller tid for seg selv.

Rommet skal være skjermet for støy og lys.

14.10 Personalfasiliteter

Leder for avdelingen s kal ha kontor i tilknytning til avdelingen (eller i landskap med øvrige ledere?) .

Pedagogarbeidsplasser skal også etableres i tilknytning til avdelingen, men dersom mulig også nær

arbeidsrom for trinnteam.

For mer utfyllende beskrivelse av pedagogarbeidsplasser se kapit tel 12.6 . Ansatte deler garderobe

og pauserom med skolens øvrige t ilsatte, men det er behov for et voksentoalett i avdelingen. I

elevgarderoben må det o gså være knagger og skohyller til noe yttertøy for de voksne.

Møterom sambrukes med øvrig skole.

14.11 Uteområde for avdelingen

Elever i spesialpedagogisk avdeling skal ha tilgang til og kunne benytte skolens øvrige uteareal. I

tillegg er det behov for at det et ableres en egen uteplass særlig tilrettelagt for elever i denne

avdeling en. Her ønsker man å finne sans estrukturer og installasjoner som passer spesielt for denne

gruppen barn. Deler av dette uteområdet må være skjermet for vær og vind med enkel takoverbyg g.

14.12 Kaldlager

Det er avsatt areal til kaldtlager for elevenes sykler, vogne, akebrett og uteleker.

15 Idrettshall

Det skal planlegges for idrettshall…

16 Drift og renhold

16.1 Driftskontor
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Driftsleder har behov for en kontorarbeidsplass med plass til to kontorarbeidsplasser og et mindre

møtebord, oppbevaring av bygginformasjon og noe verktøy, samt styringspanel for SD - anlegg .

Kontoret bør ligge i tilknytning til varemottak, renholdsentral og lagerareal. Her skal også leder for

renhold kunne benytte pc for bestilling av varer, lage vaktlister o.l. Det er ønskelig med utsyn til

varemottak og varelevering.

16.2 Varemottak

Skolen skal ha en trygg tilkomst for varelevering. Vareleveringen må fungere slik at det er god

logistikk i forhold til videre transport i bygget, og med nærhet til rom for drift og renhold. Det må derfor

være nærhet til heis. Utformingen skal sikre at lastebil kan frakte paller med materiell fra lasteplan

og direkte inn i bygget uten å møte terskler eller andre hindringer.

Via varemottaket skal skolen motta paller med papir - , renholds - og formingsmateriell, videre er det

her skolemelk/frukt leveres. Det må være plass til å håndtere ca. 4 paller i rommet. Når det gjelder

levering av materiell til lager til kunst og håndverk, kan dette også sk je direkte til funksjonen da

varelevering til denne funksjonen gjerne bare skjer et par ganger i året og kan foregå med særlige

sikkerhetstiltak.

Det må også være mulig å få inn lift i bygget ved behov for vedlikehold og annen drift i rom med

ekstra høyde.

16.3 Skolefrukt og melk

Det skal være gode og trafikksikre løsninger for varelevering, lagring og utdeling av skolefrukt og

melk. Det er ikke et krav at denne funksjonen må ligge ved kjøkkenet, men det kan være praktisk at

den ligger i tilknytning til fellesa realene sentralt i skoleanlegget. Elevene må, uansett plassering,

kunne hente frukt og melk selv. Skapene bør plasseres i en nisje, eller slik at de ikke virker

forstyrrende, visuelt eller i form av støy . Nisjen skal ha plass til tre standard «melkeskap».

16.4 Avfallshåndtering

Kildesorteringen skal følge krav i Forurensningsloven og kommunenes renovasjonsforskrift.

I anlegget skal det være desentraliserte og integrerte «miljøstasjoner» av typen 5 - punkts

sorteringsfraksjoner for papp og papir, matavfal, plast, resta vfall, glass og metall i fellesarealer og i

alle spesialrom, avdelinger , i s kolens hjerte og i personalrom. Miljøs sstasjoner skal tydelig merkes

med hvilke avfallsfraksjoner som skal kastes hvor, for å lette kildesorteringen for bruker.
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Miljøstasjon ene skal ha en romslig dimensjonering og utformes ergometrisk riktig med tanke på jobb

med tømming. Størrelsen på beholderne for de innvendige avfallsdunkene skal være tilpasset

størrelsen på avfallsposer/ - sekker som leveres gjennom gjeldende innkjøpsavta le. Pr. tiden er dette

avfallsposer / avfallssekker på henholdsvis 20 liter, 35 liter, 50 liter og 100 liter. Avfallet skal på en

enkel måte bringes fra disse stasjonene til der avfallet hentes. Innvendige avfallsstasjoner skal

tilpasses estetisk inn i omg ivelsene.

Skolen skal ha nedgravd søppelsystem i 5 M olok avfallsbrønner . Løsningen må være funksjonell

med tanke på levering, oppbevaring og henting.

I printer - /kopirom skal det være egne stasjoner for levering av papir. Stasjonene må framstå som en

integrert del av bygget og være enkle å håndtere.

Utvendige søppelstasjoner skal plasseres i tråd med forskrifter/forsikringsbetingelser, og utformes

slik at de ikke kan flyttes på eller er sårbar for hærverk. Det innebærer at søppelspann gir beskjed

om når de må tømmes.

16.5 Renhold

Renhold s sentralen med vask for håndvask, utslagsvasker (vann og avløp), sluk i gulv på minimum

1,5 m x 1,5 m med avløpsrist og san dfangkum, skal plasseres slik at renholdsmaskiner kan tømmes

og rengjøres over den. Renhold s sentralen skal utformes på en måte som gir «ren og urene sider»

for å unngå krysskontaminering av rent utstyr og materialer. Renhold s sentralen må ha plass til:

Sluk i gulv, til å koble på Lokasse

Stikk kontakter til lading av nettbrett.

Renholdsmaskin med el - stikk for lading

Poleringsmaskin

Våt - og tørrstøvsugere

G ulv v askemaskiner med lading

H ighspeedmaskiner med lading

1 moppevaskemaskin med lokasse

Tørketrommel

Ladepunkter/strøm til flere IPad - er.

1 kjøleskap for oppbevaring av fuktige mopper og kluter
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Medisinskap for førstehjelp blant annet øyeskylling

Integrerte hyller/reoler til oppbevaring av Pads og diverse utsyr til daglig bruk

Bøtterist (med plass til to 10 - litersbøtter )

2 rengjøringsvogner

Plass til store bakker for oppbevaring av skitne mopper (min 50 l)

Håndvask med svingbare blandebatteri.

Utslagsvask med ekstra uttak for slange og utformet slik at man kan fylle en 10 liters

bøtte og hensi ktsmessig rengjøre maskinelt utstyr.

Opphengsmulighet for langskaftet utstyr

Utformingen av renholdsrom, og plasseringen av utslagsvasker og reoler, må være slik at alle

funksjoner er tilgjengelig når maskiner og vasket r aller er lagret i rommet. Av hensyn til varme,

fuktighet og avgasser ved opplading av maskiner må renholds s entralen ha god ventilasjon.

Renholds s entralen skal plasseres nær varelevering og med lett tilkomst til byggets eventuelle heis.

Renholdsrom. På hvert plan i anlegget skal det være et r enholdsrom med vann og avløp, plass til

utslagsvask, liten lag erreol, støvsuger og rengjøringsvogn/gulvvaskemaskin . Renholdsrommet skal

også ha sluk i gulv og el - punkter. Det skal være et renholdsrom i skolens hjerte som kan benyttes

fritt av skole og ekst erne brukere for vask ved behov.

Utformingen av renholdsrommene, og plasseringen av utslagsvasker og reoler, må være slik at alle

funksjoner er tilgjengelig når maskiner og vaske tr aller er lagret i rommet.

Lagerbehov. Det er behov for egnet areal for lagri ng av blant annet papir og vaskemidler. Det kan

ikke skje i renholdsentralen pga. fukt.

16.6 Lagerareal

16.6.1 Skolelager

Skolen skal ha et sentrallager med plass til å oppbevare noe inventar som stoler og bord samt

diverse annet materiell. Tilkomsten skal være utformet med brede dører. Lagerarealet skal ha

ventilasjon/varme som gjør at lagret materiale ikke blir ødelagt av fukt og råte.

16.6.2 Integrerte lager
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I elevenes hjemmeområder, i spesialrom, administrasjon og teamrom er det behov for lagringsplass

for ulike formål; undervisningsmateriell, bøker, utstyr, elevutstyr og elevarbeider og lignende.

Lagerbehov er omtalt under den enkelte funksjon, men generelt gjelder at lagerbehov skal søkes

løst med integrerte og smarte løsninger som er tilpasset rommet og lagerets funksjon. Integrerte

skyvedørsskap i rom og gangareal er eksempel på ønskede løsninger, skuffer og skap som også

kan fungere som arbeidsbord/produk sjonsbord er andre eksempler. Noen ganger skal innholdet

være synlig og glasskap kan være en løsning, andre ganger skal noe lagres lett tilgjengelig som for

eksempel gitarer på en vegg.

16.6.3 Driftslager

Det skal være et lager for drift med carportløsning for s nøfreser, gressklipper osv. Her skal være en

liten verkstedsarbeidsbenk langs vegg. Dette skal ikke være et kaldtlager.

16.7 Kaldlager

De har behov for et kaldtlager til noen hager edskaper og vedlikeholdsutstyr (ca. 15 m2)

17 Aktivitetsareal ute

17.1 Generelt om uteo mrådet

Uteområdet skal oppfordre barn og unge til å holde seg i aktivitet, og gi dem opplevelser som

forsterker lysten til å utfordre egne grenser. Det skal være et variert område som tar hensyn til

elevers ulike alder, funksjons - og ferdighetsnivå. Uteomr ådet må utformes slik at behov for regler og

restriksjoner begrenses, samtidig som de fysiske rammene ikke begrenser handlingsrommet eller

forestillinger om hva man kan . Barn og unge skal stimuleres motorisk, fysisk, sosialt og intellektuelt.

Ved utformin g og tilrettelegging av uteområdet må en i størst mulig grad:

Benytte de natur kvalitetene som ligger i tomten

Sikre best mulig e solforhold

Legge til rette for bruk på uværsdager for eksempel med takuts tikk i bygget, leskur,

overbygg

Uteareal på ungdomsskolen skal tilby;
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B arn og unge gode utfoldelsesmuligheter for allsidig fysisk aktivitet

R om for ulike typer sosial aktivitet

T rygge og trivselsskapende omgivelser

R om for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring

R om for spenning og uforutsigbarhet

O pplevelse av lokal identitet

E stetiske og kunstneriske opplevelser i lek og avkobling

17.2 Stedlig identitet og naturkvaliteter

Ungdomsskolen har en tomt med skog og natur som nær nabo. De stedegne kvalitetene skal være

utgangspunkt for å skape en skole med en helt særegen identitet. Tomten ligger i nær tilknytning til

områder med verdi som fritids - og rekreasjonsarealer. Nettverket av gangveie r og stier må i størst

mulig grad opprettholdes og integreres i utearealene til skolen.

17.3 Vegetasjon

Beplantning må være tilpasset stedet og bruken av området. Det må gjerne innføres nyttevekster,

og et lite dyrkningsområde med drivbenker/plantekasser, til bruk i undervisning. Ved valg av

vegetasjon skal det fokuseres på arter som fremhever de ulike årstidene, fremmer læring og som

tåler tøff behandling av elever, vær og vind. For å tilfredsstille krav til universell utforming, må

allergifremkallende vekster unngås. I tillegg skal det i skolemiljø ikke plantes vekster med giftige

plantedeler.

17.4 Materialbruk

Slitasjen i et skolemiljø er stor, og det må benyttes gode, holdbare materialer som

tåler aktiv bruk og som eldes med verdighet.

Behovet for vedlikehold i størst mulig grad begrenses gjennom riktig materialbruk

og funksjonell utforming av uteområdet. Alle anlegg skal være lettstelte.

Forankringer i bakken skal for eksempel ikke være utformet i trevirke.

Multifunksjonelle elementer utført i solide materialer (betong, granitt) skal supplere

tradisjonell møblering.
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Tredekker kan benyttes i begrensede områder i tilknytning til overdekkede

utearealer med liten belastning. Enkelte sittemøbler ute skal være i tre. Tre skal

også vurderes i amfiet, gjerne i kombinasj on med stein/betong.

Det benyttes fortrinnsvis helstøpte gummidekker som fallunderlag. Fallsand

benyttes ikke av hensyn til universell utforming . Fallunderlag skal rammes inn og

være drenerende.

Lek - og aktivitetsapparater/utrustning skal ha et transparent , moderne uttrykk og

skal harmonere med bygg og omkringliggende natur.

Det skal benyttes varierte dekketyper (gress, gummi, asfalt, tre, betong, natur, stein

o . l . ) for å skape ulike oppholdssoner. Asfalt kan bearbeides eller fargesettes som et

alternativ til tradisjonell utførelse, og for å tilføre kvalitet til oppholdsarealene.

Naturelementer, som steiner og stokker, er fine innslag.

17.5 Universell utforming i uteareal

Skoleanlegg er viktige sosiale arenaer hvor mange aktiviteter for elever og voksne finn er sted.

Elevene får her tilført mye av sin grunnleggende sosiale erfaring og kompetanse. Foreldre og

foresatte forutsettes å delta i et samspill mellom hjem og skole som tidvis innebærer å være tilstede

på skolen for å delta på møter, eller andre aktivite ter. Det te fordrer et skoleanlegg hvor universell

utforming er integrert som en naturlig del av anlegget hvor alle brukerne kan følge samme

bevegelsesmønster og delta i ordinære aktiviteter på like vilkår.

Vesentlige momenter å ta med seg i planleggingen e r:

Enkel og logisk planløsning: Helheten i anlegget skal ivaretas i forhold til

terrengtilpasning og overordnet utforming av anlegget.

Orientering og tilgjengelighet: Enkel orientering og lesbarhet, få nivåer og korte

avstander mellom enhetene. Det skal væ re enkelt å finne inngang er og skille mellom

ulike innganger. Adkomstveg og hovedinngang skal være den samme for alle

besøkende.

Enkle forbindelseslinjer: Interne forbindelser mellom ulike deler av anlegget skal

være lett lesbare og tilgjengelige. Det sk al være samme bevegelsesmønster for alle.

Ledelinjer, belegg: Ulike kantmarkeringer og elementer i belegget gjør det enklere

å finne frem. Det er også viktig at man bevisst bruker underlagsmaterialer som gir

lett fremkomst også for bevegelseshemmede.
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Lek o g sanseopplevelser: Uteanlegget må inneholde utfordringer og opplevelser for

alle. Det skal være områder som gir mulighet for både stillhet og aktivitet og

elementer som stimulerer sansene. Helstøpt gummibelegg, i stedet for sand/grus

gjør at alle kan nå f rem til lekeinnretninger.

Forurensningskilder, planter og materialer som kan gi astma/allergiproblemer skal

unngås.

17.6 Aktivitets - og oppholdsareal

Nedenfor beskrives lekeapparater, installasjoner og tilrettelegginger som skal realiseres i

uteområdet:

Jobbe med det visuelle i landskapet – former, bølger og trapper som følger naturen

(«land art»). Det må åpne mer opp mot skogen, trapper med mer, slik at det er

lettere å komme seg opp og inn i skogen – gjøre naturen mer tilgjengelig , rydde

stier og lage sykkelløyper osv.

Det skal etableres naturlige gangveier/bevegelsesmønstre som gjør det fristende å

vandre rundt på området (skoleplassen og inn i den nære skogen . Noen av disse

skal kunne brøytes med traktor på vinterstid . Det gjelder ikke stier i skogen .

Det ønskes et «parkanlegg» i kombinasjon med «naturanlegg» man kan vandre i,

plasser man kan sitte og ligge på (hengekøyer for eksempel).

I hele uteanlegget skal det være mang e ulike steder å sette seg ned i mindre eller

større grupper i fastmotnerte si tteplasser (totalt cirka 50 sitteplasser). Noen skal

være under tak (cirka 20). I tillegg skal det være et uteamfi med plass til cirka 60

elerver. Dette er nærmere beskrevet nedenfor. Sosiale møteplasser og steder å sitte

skal i størst mulig grad kombinere s med muligheter for å være aktiv. Enten fordi det

man sitter på også kan benyttes til aktivitet, eller fordi man motiveres til å ta i bruk

apparater/installasjoner nær sitteplassene. Det skal være flere intime, koselige

soner å sitte som oppleves litt skj ermet, for eksempel av trær og busker. Elevene

ønsker å sitte på noe behagelig og «artig».

Enkle, dekorative elementer, fine å se på, blikkfang, lek med perspektiver, kan

gjerne brukes som møbler etc
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Videre skal det anlegges følgende installasjoner. For al le installasjoner som det kan søkes tilskudd

for (nærmiljømidler og lignende) skal dimensjoneres og tilrettelegges slik at man tilfredsstiller

kravene for å få tildelt midler:

Tuftepark i kombinasjon med Parkour og rampline Lineklatring, henge, slenge, bal anse

Enklere hinderløype nær forsterket enhet (parkour - light; balansebommer mm, som ikke

er så skremmende)

To sandvolleyballbaner

1 b allarena for ulike ballspill – streetbasket, kanonball, lek med ball. Her skal være to

basketballkurver med regulerbar høyd e

4 smashballstenger med ball – god kvalitet, godt feste i betong/asfalt

Frisbeegolf 5 kurver

4 Bordtennis - og 4 sjakkbord i robust og varig materiale (for eksempel stein/betong)

1 b akkesjakk

Egne områder for sykkelstier

2 store 2x3 meter nedfelte trampoliner

Uteamfi med plass til cirka 60 elever , gjerne følge skrå tomt . Plassbygde b etomgbenker

i skråplan, slik det gror inntil med gress

Uteklasserom med gapahuk og bålplass . Plass til 30 elever. Denne bør k unne stenges

(for å unngå fest i helger)

Pumptrack, eller s katerampe , eller bmx elle terrengsykler

Rumpeldunkbane (må beskrives nærmere)

17.7 Lagerrom – bod ute for utstyr

Skolen har behov for et lager, eller en bod ut e, for utstyr . Kaldbod ca. 15 m2.

17.8 Driftsfunksjoner utomhus

Alle nye prosjekter i kommunen skal følge kommunens retningslinjer for drift av uteområde og krav

knyttet til det. Her nevnes kort noen viktige hensyn ved planlegging av skolens uteområde:
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For å lette arbeidet med vedlikehold må beplantningen som velges væ re enkel å

stelle. Det skal ikke etableres blomsterbed, eventuelle plener må anlegges slik at de

er enkle å klippe.

Tre utendørs kildesorteringspunkter for avfallshåndtering. Disse må være robuste

for hærverk, og ikke kunne flyttes på. I hele uteområdet s kal det være fastmonterte

kildesorteringsløsning, og spesielt i områder der mange vil oppholde seg.

Området må ha god belysning. Både på skoleplassen og i turløyper som gjør det

mulig å bruke uteområde på mørke dager og kveldstid

Det skal tilrettelegges fo r enkel brøyting og strøing med maskinelt utstyr. Det skal

etableres område for snødeponering . Lekeapparater/installasjoner skal ikke

plasseres nær interne veier og områder som er planlagt brøytet om vinteren.

Det må legges til rette for bruk av lift rund t hele bygget, for vedlikehold og vask av

vinduer.

Ute skal det være tilgang til vann flere steder slik at uteområdet kan spyles. Det er

også nødvendig med tilgang til strøm flere steder på området. Vann og

strømpunktene må kunne låses/stenges både utenfra og innenfra.

Overvann må håndteres slik at det ikke er behov for avisingsanlegg.

18 Opsjon for uteområdet

Det skal inngå en ?? som en opsjon i prosjektet. Denne må være robust og estetisk utformet.
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19 Tr afikk og parkering

Ved planlegging av uteområder er det avgjørende at trafikken løses på en oversiktlig og sikker måte.

Anlegget skal ha tilfredsstillende planløsning for parkering, avsetningsplasser, avfallshenting og

varelevering. Biltrafikk og myke trafikanter skal så langt som mulig holdes atskilt slik at f a rlige

situasjoner ikke oppstår.

Skolen mottar ferskvarer som melk og frukt flere dager i uken, og ellers jevnlige vareleveranser. Det

skal legges til rette for enkel adkomst til varemottaket og det skal planlegges for tydelige

trafikkarealer for biltrans port til varemottak. Varemottaket skal være nær heis, dersom bygget er

over flere etasjer.

Det skal være trafikksikre omgivelser i en radius på 200 meter fra skolen. Det skal etableres plass

for trafikksikker avlevering og henting av elever til – “kiss a nd ride”. Denne kan være et lite stykke

fra skolen, og skal være knyttet til fortau eller gangvei.

Elever som benytter buss skal ha trygg ventesituasjon og fortau/gangvei til og fra skolen. Det

forutsettes ikke at skolebusser skal kjøre helt opp til skolen .

Parkeringsplasser for sykkel skal være nær skolen og må plasseres slik at risiko for tyveri og hærverk

reduseres. Skolens elever kan komme til skolens område fra flere kanter, Sykkelparkering splittes

opp og etableres nær de ulike inngangsområdene på sko len. Det må være god visuell kontroll med

parkeringsplassene slik at risiko for hærverk og tyveri reduseres.

Det er ønskelig å planlegge parkeringen mest mulig samlet og rasjonell nær veien og med et grønt

areal mellom parkering og skole. Parkeringsplasser som brukes av ansatte og besøkende på dagtid

skal kunne ben yttes av brukere av idrettshall og skole på ettermiddag - og kveldstid. Ved skolen skal

det etableres følgende antall parkeringsplasser: (må endelig avklares gjennom

reguleringsprosessen)

2 parkeringsplasser for drifts bil

? HC - parkeringsplasser nær bygget/byggene (ca. 5 % av det totale antall plasser)

? sykkelparkeringsplasser. Disse skal etableres der elever og andre naturlig

kommer til skolen. Det betyr gjerne flere plasser for sykkelparke ring.
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20 Nærhetsmatrise

Nærhetsmatrisen angir hvilke funksjoner det er krav til nærhet mellom, hvilke det er ønskelig med

nærhet mellom, samt hvilke funksjoner det ikke er ønskelig med nærhet mellom. Nærhet kan forstå

både som horisontal nærhet på samme plan i bygget, eller vertikal nærhet mellom de ulike planene.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5551-8  Arkiv:   

 

Sak: 79/19 

 

Saksprotokoll - Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, Jevnaker og 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de opnådde resultater og måten det er organisert på. Forventningene videre er høye, og det 

forutsettes at man politisk holdes orientert i forhold til videre framdrift og oppnådde resultater. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5551-6  Arkiv:   

 

Sak: 23/19 

 

Saksprotokoll - Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, Jevnaker og 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de opnådde resultater og måten det er organisert på. Forventningene videre er høye, og det 

forutsettes at man politisk holdes orientert i forhold til videre framdrift og oppnådde resultater. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.06.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5551-7  Arkiv:   

 

Sak: 15/19 

 

Saksprotokoll - Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, Jevnaker og 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 

Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de oppnådde resultater og måten det er organisert på. Forventningene videre er høye, og det 

forutsettes at man politisk holdes orientert i forhold til videre framdrift og oppnådde resultater. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 17.06.2019: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemning:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Råd for funksjonshemmede 

Eldrerådet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5551-5   Arkiv:   

 

Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, Jevnaker og Ringerike 

kommune  
 

Forslag til vedtak: 
 

Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de opnådde resultater og måten det er organisert på. Forventningene videre er høye, og det 

forutsettes at man politisk holdes orientert i forhold til videre framdrift og oppnådde resultater. 

 

Innledning 
Hole-, Jevnaker- og Ringerike kommune startet sitt samarbeid angående velferdsteknologi i 

prosjektform høsten 2017. Prosjektet ledes av en prosjektleder samt tre delprosjektledere, 

frikjøpt i samlet 80% stilling.  

I 2019 ble det interkommunale prosjektet med Hole, Jevnaker og Ringerike tatt inn i Nasjonalt 

Velferdsteknologi Program (NVP) og ble tildelt kr. 100 000,- i prosjektmidler.  Samarbeidet er 

forankret i en avtale, undertegnet av rådmennene (vedlagt). Avtalen omfatter anskaffelse av 

digitale trygghetsalarmer (2018), utprøvning og implementering av sensorteknologi, 

utprøvning og implementering av digital samhandling, automatisering (ikke i 2019), gjensidig 

erfaringsutveksling og kompetansetiltak. Kommunene forplikter seg til å følge nasjonale 

anbefalinger for innføring av velferdsteknologi, og til å bruke KS veikart for innovasjon som 

verktøy i tjenesteinnovasjon. Kommunene forplikter seg videre til å stille ressurser og personer 

til rådighet til arbeidsgrupper, og i fellesskap søke midler til utviklingen.» 

Det interkommunale velferdsteknologiprosjektet har også søkt kompetansemidler hos 

Fylkesmannen i Oslo/Viken og Innlandet. 

Beskrivelse av saken 

Mer enn 340 kommuner har vært eller er med i det Nasjonalt Velferdsteknologi Programmet 

(NVP). Disse kommunene forplikter seg til å følge nasjonalt anbefalte prosesser og verktøy, 

benytte tildelt prosessveileder, inngå i erfaringsutveksling samt rapportere kvartalvis etter 

oppsatt mal. Deltagelse i samlinger og gjennomføring av lokale av workshops er også en del av 

forpliktelsene.  



Å følge «Veikart for tjenesteinnovasjon» gjør at kommunene lykkes med å ta 

velferdsteknologiske løsninger i bruk og sikrer at gevinster realiseres. Kommuner som har fulgt 

programmets anbefalte prosesser gir entydige tilbakemeldinger om at de har lykkes med 

implementering av velferdsteknologi. Kommuner som har kjøpt inn teknologi uten solid 

forankring, uten behovskartlegging, uten design av ny tjeneste og uten dedikering av ressurser 

før implementering, har ikke lykkes. 

Det er viktig å sikre vellykkede implementeringer av nye velferdsteknologiske løsninger. 

Ansatte må settes i stand til å forstå og absorbere ny teknologi gjennom gode 

opplæringsplaner. Gjennomføring av opplæringen må tilrettelegges av den enkelte leder, og 

som dermed har et stort ansvar som må prioriteres i en hektisk hverdag.   

 

Legekonsultasjoner og kommunikasjonsverktøy 

Det interkommunale prosjektet skal videreføre bruk av videokonferanse for fastlegene. 

Vesterntangen Medisinske senter tok video i bruk i april 2018. Sundvoldenlegene undertegnet 

kontrakten i juli 2018 og Hole medisinske senter i januar 2019. Både på Jevnaker og i 

Ringerike planlegges det etablering av legekonsultasjoner på video for flere legekontorer.  

«Komp pro» er et nytt kommunikasjonsverktøy. Det er en skjerm med bare en knapp for de 

som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett. Familie og venner kan sende bilder, meldinger og 

ha en gratis videosamtale. Kommunikasjonsverktøyet er utprøvd i alle kommunene, og i mai 

startet testperioden for «Komp Pro» i alle de tre kommunene. Verktøyet skal benyttes mellom 

pasient og hjemmetjenestene.  

Elektronisk medisineringsstøtte  

Medisindispensere er i bruk i alle de tre kommunene. Jevanker har 9 dispensere i bruk, Hole 

har 6 og Ringerike kommune har 47 dispensere. Målgruppen er i stor grad eldre 

hjemmeboende. Andre kommuner bruker medisindispensere til personer med utfordringer 

innen rus og psykiatri og til psykisk utviklingshemmede. Prosjektet arbeider nå med en 

behovskartlegging for å se på ytterligere bruk av dispensere i forhold til vedtak gitt til bistand 

for medsinutlevering. De to nevnte brukergruppene inngår foreløpig ikke i kartleggingen.  

 

Design av ny tjenestereise er utført i Ringerike kommune med tilhørende arbeids-og 

oppgavebeskrivelser. De to andre kommunen vil kunne tilpasse disse beskrivelsene til egen 

virksomhet og eget erfaringsgrunnlag. 

Resultater fra andre kommuner bekrefter at det er store potesielle gevinster med elekotronisk 

medisineringsstøtte. Disse består av redusert tidsbruk og unngåtte kostander, i tillegg til økt 

kvalitet for tjenestemottakeren. Bergen kommune har redusert antall hjemmebesøk med 38% 

og total vedtakstid med 59% pr. uke for 18 hjemmeboende etter at de tok i bruk elektronisk 

medisineringsstøtte. I følge Helsedirektoratets gevinstrealiseringsrapporteringer øker kvaliteten 

på tjenesten med en rekke postitive effekter for tjenestemottakeren. Dette gjelder i hovedsak 

økt mestringsfølelse, økt aktivitetsnivå og innhold i hverdagen, økt verdighet og riktig 

medisinering til riktig tid.  

Digital tilsyn 

Ringerike kommune benytter anonymisert digitalt tilsyn hos 15 pasienter i institusjon ved hjelp 

av «RoomMate». Pasienten slipper å bli vekket om nettene når ansatte ellers hadde kommet inn 

for tilsyn. Søvnkvaliteten blir således langt bedre.  

Det finnes også ulike sensorer som sengematter/sengelaken som registrerer fravær fra seng, 

bevegelsessensorer i rom og døralarmer. Trygghetsalarmene som nå monteres i de tre 



kommunene gir mulighet for tilkobling av disse ulike typene for sensorteknologi. Jevnaker har 

en og Hole har tre sengealarmer. Ringerike kommune har en epilepsialarm. 

En stor andel av pasienter i målgruppen for digitalt tilsyn er ikke samtykkekompetente og 

sensorteknologi med varsling regnes som «inngripende teknologi». Det må derfor foreligge 

hjemmel i lovverket og det må fattes vedtak for å bruke teknologien. For pasienter som ikke 

motsetter seg tiltaket, fattes vedtak etter pasient - og brukerrettighetsloven § 4-6a. Hvis 

pasienten motsetter seg tiltaket, må bruken av tiltaket derimot vurderes og besluttes etter 

reglene i pasient - og brukerrettighetsloven kapittel 4a, og vil dermed defineres som tvang. Har 

personen diagnosen psykisk utviklingshemming er det i alle tilfeller helse- og 

omsorgstjenesteloven kapittel 9 (tvang og makt) som gjelder for «inngripende teknologi». 

Varslings- og lokaliseringstjeneste (GPS) 

GPS testes i alle de tre kommunene. Hole har en GPS-enhet, Jevnaker har en og Ringerike har 

seks. Løsningen gjør det mulig å lokalisere bærer av GPS-enheten ved behov. 

Lokaliseringsteknologien er tatt i bruk for personer med kognitiv svikt i omsorgsbolig, 

sykehjem og hos hjemmeboende. På et visst stadium i demensforløpet vil kvalitative gevinster 

som økt trygghets- og frihetsfølelse være rersultatat. Dette har positive effekter både for 

tjenestemottaker, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten.   

For pårørende og ansatte knyttes trygghet til visshet om at bruker kan lokaliseres hvis 

vedkommende ikke finner veien tilbake. De viktigste gevinstene fra Drammen kommune 

raporteres å være økt livskvalitet for bruker og pårørende gjennom at bruker får en tryggere og 

mer aktiv hverdag, styrket sosial og mental stimulering og at brukeren kan bo lenger hjemme.  

Både Bærum og Larvik kommune rapporterer om brukere som har kunnet flytte hjem fra 

institusjon ved hjelp av lokaliseringsteknologi. Flere kommuner har merket seg en nedgang på 

utløste leteaksjoner etter pasienter med kognitiv svikt når disse er tildelt GPS. Det finnes ikke 

statistikk, men det er en erkjennelse at når nødetater og frivillige rykker ut, betyr det vesentlige 

kostnader. Drammen kommune har estimert en besparelse på 0,32 årsverk i 2016. 

Prosjektet har foreløpig ikke testet GPS hos personer som har en psykisk utviklingshemming. 

Søndre Land kommune rapportere at GPS har bidratt til økt aktivisering, mindre utagering, 

færre konflikter med personalet og større mestring på andre områder.  

Egenandel tilknyttet GPS. 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastslår at kommunen kan 

kreve egenandel for ulike tjenester. Bruk av trygghetsalarm er en slik tjeneste som alle de tre 

kommunen innkrever egenandel for.  

Kongsberg kommune benytter ikke egenandelfor GPS, og begrunner sitt fritak med at bruk av 

GPS er et tilbud fra kommunen for å legge til rette for at bruker kan bo hjemme og ha et 

mindre behov f. eks. avlastningstilbud eller annen praktisk bistand. Det er klart at bruk av dette 

hjelpemiddelet kan ha store positive synergieffekter når det gjelder økonomi, både for 

kommunen og ikke minst for samfunnet som helhet. Vurdering av egenandel vil også avhenge 

av om kommunen velger å definere dette som en helsetjeneste eller som forebyggende 

helsearbeid.  

Rådmannen vil komme tilbake til eventuell bruk av egenandeler noe senere i prosjektet når man 

får noe bedre oversikt over volum, behov, kostnader (innkjøp og drift) og dokumenterte 

innsparinger. 

Digital modenhet 



Konsulentrapporter anbefaler å «gjennomføre tiltak som vil øke modenhetsnivået for styring og 

utnyttelse av teknologi. I samarbeid med HR-avdelingen i kommunen arbeides det nå med et 

tiltak for at en ressursperson skal gi grunnleggende IKT- opplæring ut året til ansatte som 

vegrer seg for å ta teknologi i bruk. Økt forståelse og mestring på IKT- området vil minske 

barrieren med å ta teknologien i bruk.  

Den ansatte skal ikke lenger kunne velge bort IKT eller bruk av velferdsteknologisk utstyr. 

Helsepersonell skal ivareta sin dokumentasjonsplikt i vår elektroniske pasientjournal- avvikene 

viser at dette ikke etterleves i stor nok grad. Det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge for god 

praksis og ved å la engasjerte fagfolk fortelle de gode historiene og ikke minst ufarliggjøre 

bruk av teknologien. Den ansatte må få et eierforhold til at bruk av teknologi er en del av 

tjenesten og bli trygg på hvordan feilsituasjoner håndteres. En kultur for vilje og endring blant 

ansatte kan være avgjørende for å lykkes. En slik kultur finnes ikke, - den må skapes. 

 

Rådmannens vurdering: 
Tjenesteleveranser ved bruk av velferdsteknologiske løsninger er 20% teknologi, resten 

organisasjonsutvikling. Endringsledelse er et av de sentrale områdene når ny kurs skal stakes 

opp og nye holdninger skal skapes. For å lykkes må endring i tankesett om hva kommunale 

helse - og omsorgstjenester er, og skal være. Det er brukerens behov som er styrende; ikke hva 

slags teknologi som kan implementeres. 

Rådmannen priorieter dette, og det er i Ringerike opprettet og utlyst en 100% stilling som 

velferdsteknologikoordinator. Noen eksempler på arbeidsoppgaver for den nye koordinatoren 

vil være montering av utstyr, leverandørdialog, oppgradering og vedlikehold av utstyr, 

opplæring av pasienter, pårørende, ledere, superbrukere, samt delta i arbeidet med utarbeidelse 

av aktuelle prosedyrer og dokumentflyt. 

Videre er det frikjøpt en ressurs fra IT-avdelingen i 50% stilling de neste to årene som skal 

bidra inn i det tverrfaglige arbeidet i helse og omsorgssektoren i Ringerike. Disse ressursene vil 

samarbeide tett med prosjektleder både innad i og parallelt med prosjektet. En god strategi og 

et planverk vil sikre kontinuerlig kommunikasjon og informasjon underveis mot 

gevinstrealisering. 

Rådmannen er kjent med at Nasjonalt velferdsteknologiprogram har etablere et teknologisk 

knutepunkt for å utveksle data mellom velferdsteknologi og elektronisk pasientjournal (EPJ).  

I mai fikk Ringerike kommune integrasjon mellom Gerica (elektronisk pasientjournalsystem) 

og RoomMate (anonymisert digitalt tilsyn). Til høsten vil medisindispenseren Evondos 

integreres.  

Rådmannen mener at det er avgjørende at de nasjonale anbefalingene og forpliktelsene fra NVP 

følges, og at anbefalt behovskartlegging, tjenestebeskrivelser, implementering og evaluering av 

prosjektresultatene gjennomføres. Hovedutvalget vil holdes fortløpende orientert om den 

videre utvikling av velferdsteknologien i kommunen, som antagelig vil vise seg som en kritisk 

suksessfaktor når det gjelder å oppretthold kvalitet og volum på omsorgstjenestene i den 

utfordrende tiden vi nå går inn i. 

 

Vedlegg: 
 

 Avtale velferdsteknologi mellom Hole, Jevnaker og Ringerike 



 

 

 

Ringerike kommune, 22.05.19. 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 

 

 

 

 

 





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2332-4  Arkiv:   

 

Sak: 80/19 

 

Saksprotokoll - Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - Tilleggsproblematikk 

innen rus og psykiatri  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet ved Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner, tilfredsstiller de krav som krisesenterlovgivningen 

setter til individuell tilpasning av tjenestetilbudet.  

1. Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner etablerer et leieforhold 

til en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, slik at et adekvat krisesentertilbud kan 

tilbys alle med behov, så sant vedkommende er i en slik tilstand at faglig forsvarlig 

håndtering må skje i 1.-linjetjenesten. 

2. Nødvendige ombygningskostnader beregnet til kr. 774 000,- belastes oppsparte 

fondsmidler avsatt til videreutvikling av tjenestetilbudet. Driftsmessige merkostnader 

en slik nødvendig utvidelse av tilbudet genererer, søkes innarbeidet i budsjett 2020, 

Handlingsplan 2020-2023. For Ringerike kommunes del innebærer dette kr. 316 500,-

/år. 

3. Dog å etablere et godt erfaringsgrunnlag når det gjelder behov og kostnader driftes et 

slikt konsept som en prøveperiode i to år. Ordningen evalueres etter en prøveperiode 

på to år før endelig innpasning i senterets budsjett. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2332-2  Arkiv:   

 

Sak: 21/19 

 

Saksprotokoll - Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - Tilleggsproblematikk 

innen rus og psykiatri  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet ved Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner, tilfredsstiller de krav som krisesenterlovgivningen 

setter til individuell tilpasning av tjenestetilbudet.  

1. Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner etablerer et leieforhold 

til en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, slik at et adekvat krisesentertilbud kan 

tilbys alle med behov, så sant vedkommende er i en slik tilstand at faglig forsvarlig 

håndtering må skje i 1.-linjetjenesten. 

2. Nødvendige ombygningskostnader beregnet til kr. 774 000,- belastes oppsparte 

fondsmidler avsatt til videreutvikling av tjenestetilbudet. Driftsmessige merkostnader 

en slik nødvendig utvidelse av tilbudet genererer, søkes innarbeidet i budsjett 2020, 

Handlingsplan 2020-2023. For Ringerike kommunes del innebærer dette kr. 316 500,-

/år. 

3. Dog å etablere et godt erfaringsgrunnlag når det gjelder behov og kostnader driftes et 

slikt konsept som en prøveperiode i to år. Ordningen evalueres etter en prøveperiode 

på to år før endelig innpasning i senterets budsjett. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.06.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2332-3  Arkiv:   

 

Sak: 17/19 

 

Saksprotokoll - Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - Tilleggsproblematikk 

innen rus og psykiatri  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet ved Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner, tilfredsstiller de krav som krisesenterlovgivningen 

setter til individuell tilpasning av tjenestetilbudet.  

1. Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner etablerer et leieforhold 

til en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, slik at et adekvat krisesentertilbud kan 

tilbys alle med behov, så sant vedkommende er i en slik tilstand at faglig forsvarlig 

håndtering må skje i 1.-linjetjenesten. 

2. Nødvendige ombygningskostnader beregnet til kr. 774 000,- belastes oppsparte 

fondsmidler avsatt til videreutvikling av tjenestetilbudet. Driftsmessige merkostnader 

en slik nødvendig utvidelse av tilbudet genererer, søkes innarbeidet i budsjett 2020, 

Handlingsplan 2020-2023. For Ringerike kommunes del innebærer dette kr. 316 500,-

/år. 

3. Dog å etablere et godt erfaringsgrunnlag når det gjelder behov og kostnader driftes et 

slikt konsept som en prøveperiode i to år. Ordningen evalueres etter en prøveperiode 

på to år før endelig innpasning i senterets budsjett. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 17.06.2019: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemning:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Eldrerådets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2332-1   Arkiv:   

 

Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - Tilleggsproblematikk innen rus 

og psykiatri  
 

Forslag til vedtak: 

Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet ved Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner, tilfredsstiller de krav som krisesenterlovgivningen 

setter til individuell tilpasning av tjenestetilbudet.  

1. Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner etablerer et leieforhold 

til en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, slik at et adekvat krisesentertilbud kan 

tilbys alle med behov, så sant vedkommende er i en slik tilstand at faglig forsvarlig 

håndtering må skje i 1.-linjetjenesten. 

2. Nødvendige ombygningskostnader beregnet til kr. 774 000,- belastes oppsparte 

fondsmidler avsatt til videreutvikling av tjenestetilbudet. Driftsmessige merkostnader en 

slik nødvendig utvidelse av tilbudet genererer, søkes innarbeidet i budsjett 2020, 

Handlingsplan 2020-2023. For Ringerike kommunes del innebærer dette kr. 316 500,-

/år. 

3. Dog å etablere et godt erfaringsgrunnlag når det gjelder behov og kostnader driftes et 

slikt konsept som en prøveperiode i to år. Ordningen evalueres etter en prøveperiode 

på to år før endelig innpasning i senterets budsjett. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Erfaring viser at en del voldsutsatte ikke får tilbud om hjelp knyttet til volden de utsettes for, 

hverken fra krisesenter eller andre tjenester, fordi de er for syke til å oppholde seg på 

krisesenteret og for friske til å tvangsinnlegges. I hovedsak dreier dette seg om mennesker som 

er ruset eller er i psykisk ubalanse, og som i forhold til adekvate tilbud «faller mellom stoler». 

Disse menneskene trenger et trygt og midlertidig botilbud der de får kompetent hjelp til å 

stabilisere sine tilleggsutfordringer slik at de kan nyttiggjøre seg det etablerte ordinære 

krisesentertilbudet.  

Et krisesenter er ikke nødvendigvis et godt tilbud for alle. Personer som henvender seg, skal få 

sine hjelpebehov og sin situasjon vurdert. Kartleggingen kan imidlertid avdekke at tilbudet ikke 

er egnet til å imøtekomme den utsattes behov, manglende boevne eller utagerende atferd eller 

at vedkommende kan utgjøre en fare for andre brukere eller ansatte. I slike tilfeller er 



kommunen pliktig til å finne et tilsvarende og likeverdig tilbud (jf. Krisesenterlova § 2) eller 

sørge for at vedkommende vises videre til instanser som kan gi relevant oppfølging eller 

behandling.  

Disse utfordringer har vært drøftet på flere samarbeidsmøter i det interkommunale 

krisesentersamarbeidet, der Ringerike har fått i oppdrag å utrede et slikt tilbud. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen skal i henhold til krisesenterlovens §1 gi et godt og helhetlig krisesentertilbud til 

mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. Per i dag har ikke mennesker i aktiv rus og 

en del mennesker med psykiske lidelser et helhetlig krisesentertilbud i det interkommunale 

krisesentersamarbeidet.  

Kommunen skal sørge for at krisesentertilbudet så langt råd er tilrettelegges for brukerens 

individuelle behov (krisesenterloven § 3). Slik tilrettelegging kan være nødvendig for at 

tilbudet skal oppleves som et likeverdig tilbud. Hvis det ikke er mulig å gi et tilbud innenfor det 

ordinære krisesenteret, forutsetter loven (krisesenterloven § 2) at et «tilsvarende tilbud» 

etableres. Å være utsatt for vold kan i seg selv føre til skader som gir funksjonsnedsettelser 

eller bidrar til å utvikle psykiske problemer eller rusmisbruk. Personer med slike utfordringer 

kan samtidig ha en særlig risiko for å utsettes for vold i nære relasjoner. Dette understreker det 

særlige behovet for tilrettelegging av krisesentertilbudet. 

Slik tilrettelegging kan gjøres i forbindelse med bygningsmassen til et eksisterende krisesenter. 

Dette vil nødvendigvis påføre de andre beboerne ulemper og uheldige opplevelser fra 

bistandstrengende som er beruset eller i psykisk ubalanse som genererer utagerende adferd, 

bråk og lignende. Dette er forhold eksisterende brukere av senteret bør være forskånet for. 

Ofte er dette kvinner som også har barn med seg. 

En annen måte å tilrettelegge for de med spesielle behov, vil være å etablere et eget tilrettelagt 

krisesentertilbud innenfor allerede etablerte hjelpetilbud innen den kommunale rusomsorgen 

eller innenfor psykisk helsevern. Her vil de bistandstrengende kunne få kompetent hjelp inntil 

det vil være faglig forsvarlig å flytte vedkommende over til det ordinære krisesentertilbudet. 

Bemanningen vil måtte få tilbud om opplæring for på den måten å komplementere sine 

kunnskaper ut over rus og psykiatri til også å gjelde mer spesifikke kunnskaper innen 

krisehåndtering og voldsproblematikk i nære relasjoner. 

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner foreslår å søke å leie en 

leilighet i Slettåkerveien 28 i Hønefoss som ligger i nærheten av krisesenteret, og som drives av 

enhet for Psykisk helse og rus. Denne har faglig oppdatert døgnbemanning, og består av et 

større bygg med selvstendige leiligheter. Skal en slik leilighet fungere, er det en forutsetning at 

denne tilfredsstiller kravene til fysisk sikring for å unngå at uvedkommende kan nå beboeren. 

Voldsutsatte med alvorlige utfordringer knyttet til psykiske lidelser eller rusmisbruk kan ha 

særlige vanskeligheter med å ivareta sin egen sikkerhet og nyttiggjøre seg individuelle 

sikkerhetstiltak. Fysisk sikring av lokalene er dermed desto viktigere. 

Rådmannen har fått vurdert hvilke endringer som skal til for å opprette et tilrettelagt tilbud til 

voldsutsatte med en rus/psykiatriutfordring som gjør at de ikke uten videre kan benytte seg av 

det ordinære krisesentertilbudet. Med en mindre ombygging (herunder egen sluse, egen 

inngang, callingssystem, overvåkning, ansattstyrt låssystem, sikkerhetsglass på vinduer, 

klatresikring opp/ned fra terrasse, generell oppussing av leiligheten, møblering, fullstendig 

kjøkken og vaskemaskin på badet), vil en endeleilighet i 2. etg. kunne benyttes på en god og 

tilfredsstillende måte. Ombyggingen er foreløpig beregnet av til kr 774 000,-. Slik 



ombyggingen er tenkt gjennomført høsten 2019. Når ombygging er gjennomført vil oppstart av 

tilbudet kunne iverksettes. 

Dette tilrettelagte krisesentertilbudet i Slettåkerveien 28 er kun ment som et midlertidig bosted 

for å stabilisere rus og/eller psykiatriproblematikken, slik at beboer kan flyttes over til det 

ordinære krisesentertilbudet for ivaretakelse av voldsproblematikken. Samarbeidet mellom 

Krise- og kompetansesenteret og Psykisk helse og rus vil kreve gode rutiner, 

kompetanseheving på vold i nære relasjoner hos samarbeidspartneren og et godt samarbeid 

enhetene imellom. Dette vil reguleres av egen samarbeidsavtale.  

Økonomi: 

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner vil foruten 

ombyggingskostnader som dekkes av tidligere fondsavsetning, måtte betale årlig husleie og 

driftskostnader for leiligheten. Disse kostnadene vil framkomme i Krise- og 

kompetansesenterets budsjett, og regnskapsmessig fordeles på de 14 kommunene som deltar i 

vertskommunesamarbeidet i tråd med gjeldende vertskommunesamarbeidsavtale. 

Driftskostnadene for Slettåkerveien i dagens konsept ligger på i kr.1 060 000,-/år/leilighet. En 

oversikt som viser fordelingen til den enkelte deltakerkommune følger vedlagt. 

«Vårmøtet» i det interkommunale krisesentersamarbeidet er berammet den 6.6.2019. Denne 

saken tas opp der etter at saken har vært politisk behandlet i Hovedutvalget for helse, omsorg 

og velferd i Ringerike den 4.6.2019.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at dagens tilbud innen det interkommunale krisesentertilbudet ikke tilfredsstiller 

lovkrav om tilrettelegging for mennesker i aktiv rus og en del mennesker med psykiske lidelser. 

Disse har per i dag ikke et godt og helhetlig krisesentertilbud i det interkommunale 

krisesentersamarbeidet. Tiltaket forutsetter politisk tilslutning fra alle de 14 kommunene som 

er med i vertskommunesamarbeidet. 

Et samarbeid slik beskrevet i saken, virker som et konstruktivt og kostnadseffektivt forslag for 

å bringe virksomheten i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og anbefaler at forslaget 

vedtas. 

 

Vedlegg 

 Fordeling av beregnede merkostnader for å tilfredsstille lovverkets krav om 

tilrettelegging. 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Miriam Rasch 

 

 



Kommune

Antall innbyggere per 

01.01.19

%vis andel av 

samarbeidet

Påslag driftsbudsjett 2019 kr 

10,17/innbygger

Ringerike 30 283 29 308230

Hole 6 833 7 69548

Modum 13 880 13 141275

Krødsherad 2 277 2 23176

Sigdal 3 488 3 35502

Jevnaker 6 777 7 68978

Lunner 9 065 9 92266

Gran 13 770 13 140155

Sør-Aurdal 3 014 3 30677

Nord-Aurdal 6 443 6 65579

Vang 1 601 2 16295

Etnedal 1 352 1 13761

Øystre Slidre 3 221 3 32784

Vestre Slidre 2 139 2 21771

Sum 104 143 100 1060000

Kostnader til drift av leileigheten er utregnet til kr 1 060 155 for 2019, og fordeles
i henhold til eksisterende vertskommunesamarbeidsavtale slik:

Vedlegg fordeling



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1139-2  Arkiv: U03  

 

Sak: 78/19 

 

Saksprotokoll - Framtidig driftform for "Aurora" Felles organisering og drift av 

"Aurora" og "Menova as" 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Dagens organisering av Aurora videreføres. Rådmannen fremmer egen sak om hvordan 

tilbudet bør videreutvikles innenfor kommunal organisering. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

« 1.Dagens organisering av Aurora videreføres. Rådmannen fremmer egen sak om hvordan 

tilbudet bør videreutvikles innenfor kommunal organisering». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Aasens (Sp) forslag, ble Aasens 

(Sp) forslag vedtatt med 7 stemmer (Iren Rannekleiv Ap, Hilde Vollmerhaus Ap, Alf Meier 

Ap, Kirsten Orebråten Ap, Axel Sjøberg SV, Hans-Petter Aasen Sp og Anne Mari Ottesen Sp) 

som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1139-1   Arkiv:   

 

Felles organisering og drift av Aurora og Menova as 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. For å bedre det samlede tilbudet til voksne psykisk utviklingshemmede samles 

virksomhetene i «Menova AS», under en ledelse. Det gjennomføres en 

virksomhetsoverdragelse av ansatte som i dag arbeider ved Aurora. Gjennomføring av 

virksomhetsoverdragelse vil skje innen 31.12.2020. 

Det iverksettes en prosess som sikrer at dagens aktivitetstilbud til de mest 

funksjonssvake brukerne opprettholdes og videreutvikles. Likeens at det inngås avtaler 

som regulerer eie og bruksrett av ny samlet utstyrspark. 

2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -

plasser (varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke 

overføringene til VTA-plasser i ordinære virksomheter (VTAO – i ordinær bedrift). 

3. Ringerike kommune skal posisjonere egne kommunale virksomheter for å søke 

tilskudd i forhold til VTAO-plasser, ved å tilby aktuelle arbeids- /praksisplasser 

innenfor egen virksomhet. Ringerike kommune vil i så henseende søke å prioritere 

psykisk utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser, - noe som selvsagt 

ikke skal ekskludere andre brukergrupper. 

 

 

 

Sammendrag 
Tilrettelagt arbeidstilbud, enten i en etablert arbeidsmarkedsbedrift eller innen det ordinære 

arbeidsliv, til psykisk utviklingshemmede er et statlig ansvar. Kommunene har ansvar for et 

godt aktivitstilbud. Helt siden HVPU-reformen har Ringerike kommune gitt et arbeidstilbud 

til psykisk utviklingshemmede utover det som er forventet og som lovpålagt oppgave for en 

kommune. 

I forbindelse med at Ringerike kommune forberedte overgang til andre lokaler for Aurora, 

mottok kommunen en henvendelse fra styret i Menova AS hvor de ønsker å utvide sin 

produksjon til å omfatte et arbeids- og aktivitetstilbud for brukere ved Aurora. De har lokaler, 

kapital og disponible arealer for eventuelle utvidelser ved behov. 



Kommunestyret vedtok i sak 23/19 den 7/4 at Rådmannen bes, i forbindelse med at 

kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» vurderes revurdert fra 31.12.2020, å 

utrede forskjellige typer samarbeid med kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert 

til Kilemoen, i tråd med de ønsker som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 

24.1.2019. 

Det er viktig at psykisk utviklingshemmede på lik linje med andre får gjennomført en grundig 

arbeidsevnevurdering og valg av arbeidsønsker. En slik vurdering må gjøres ut i fra diagnoser 

og helsemessige begrensninger i tillegg til den enkeltes ressurser og muligheter for arbeid. 

Dette er arbeidsmarkedsbedriftens arena i samarbeid med NAV, og vi for å vri utviklingen i 

riktig retning, må de psykisk utviklingshemmede vurderes med flere av de tiltak som i dag 

ligger under arbeidsmarkedsbedriftens ansvarsområde.  

Ved å overføre Aurora til Menova AS vil dette kunne gi en effektiv og helhetlig løsning med 

flere valg for brukerne. Felles lokalisering og organisering under samme ledelse gjennom en 

virksomhetsoverdragelse av ansatte fra Ringerike kommune, vil gi muligheter for å samle 

tverrfagglig kompetanse og ressurser hos en arbeidsgiver. Det er et ønske fra Menova at de 

ansatte ved Aurora overføres til Menova som ny arbeidsgiver. Dette vil blant annet sikre felles 

ledelse, personalpolitikk og et bedre arbeidsmiljø hvor ansatte jobber under like forhold. 

Fagforeningene er uenige i at ansatte skal virksomhetsoverdras til ny arbeidsgiver og mener at 

dette vil gi en usikker arbeidssituasjon.  

Rådmannen presiserer at forslaget om å overføre disse tjeneste fra Ringerike kommune til 

Menova AS ikke er økonomisk motivert, men for å bedre mulighetene til en profesjonell 

integrasjon i ordinært arbeidsliv. Det er nødvendig å etablere god overgang fra aktivitet til 

arbeid, i tillegg til å videreføre et framtidig og godt aktivitetstilbud til de svakeste. 

Kommunen er majoritetseier i Menova AS, og det er naturlig å benytte egen kapasitet til 

formålet, når dette er tilgjengelig. 

 

Innledning / bakgrunn 

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

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet (Aurora, - tidligere 

Ringerike arbeidssenter).  

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

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

kommunen, næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedrift. Dermed har de i stor grad vært 

skjermet for statlig finansiering, og kun fått tilbud om kommunalt finansierte tiltak. 

I løpet av de siste 30 årene har det skjedd store endringer i samfunnet og næringsliv, både 

holdningsmessig og når det gjelder lover og forskrifter. Arbeidstiltaksbedriftene har 

ekspandert og en rekke ordninger har utviklet VTA-tilbudene og finansieringen av disse. Vi 

har også fått slike ordninger innen næringslivet og det ordinære arbeidsliv (VTAOi). Likeens 

har kompetansen økt, og vi har i dag flere profesjoner som bidrar med den målsetting å 

kvalifisere psykisk utviklingshemmede samt tilrettelegging og oppfølging slik at de kan 

integreres i det ordinære arbeidsliv. Denne utviklingen har dessverre ikke skjedd i stor nok 

grad innen tiltakene i Ringerike kommune. 

                                                 
i Fra januar 2006 ble det innført en ordning med Varig tilrettelagt arbeid innenfor ordinær virksomhet (VTAO). VTAO kan 

opprettes enkeltvis eller som flere plasser i samme bedrift. VTAO-plassene er knyttet til den enkelte tiltaksdeltaker. Det er 

den enkeltes ønsker, behov og forutsetninger som er avgjørende for om det skal opprettes VTAO-plasser i en kommune. 

Plassene er med andre ord knyttet til den enkelte tiltaksdeltaker, hvor NAV er ansvarlig for opprettelse og oppfølging 

(Reinertsen 2015). 



Aurora har byttet lokaler flere ganger. Likevel er aktivitetene lett gjenkjennelige. 

Produksjonen består av; strikking, lysstøping, snekring og produksjon av ved. Dette er 

aktiviteter for å ivareta daglig aktivitet og opplevelsen av å «det å ha det trygt og godt». I 

løpet av 30 år (siden HVPU-reformen) har ingen brukere av Aurora kvalifisert seg til et 

arbeidsforhold innen det ordinære arbeidsliv, og med en videreføring av dagens drift, 

målsettinger og kompetanse, kommer heller ingen til å gjøre dette i framtiden.  

Rådmannen har vurdert om dette tilbudet bør organiseres annerledes. Gjennom sitt eierskap i 

Menova ASii sikrer Ringerike kommune befolkningen et tilbud i forhold til skjermede VTA-

plasser, arbeidstrening, kartlegging, funksjonsvurdering, veiledning, arbeid med bistand, 

arbeidsutprøving, opplæring og kvalifiserende tiltak for ordinært arbeid av ulike typer. 

Menova AS har samlet virksomheten på Kilemoen, og drifter arbeidsplasser for personer med 

uføretrygd som ønsker å arbeide (VTA). Menova AS har betydelige likhetspunkter og 

synergier med deler av Aurora sin virksomhet, og virksomheten er i dag en stor leverandør på 

sentralvaskerifunsjoner og «Jobbfrukt».  

Ringerike kommune har signalisert nødvendigheten av at Aurora bør etableres i andre lokaler. 

Aurora leier i dag relativt kostbare lokaliteter på Hensmoen, og Ringerike kommune betaler 

en årlig husleie til Hensmoveien 26 AS på kr. 1 100 000,-. for lokaler og tomtearealer. I 

tillegg påløper det årlig driftskostnader til strøm, renovasjon etc. Dagens lokaler er utformet 

som industrilokaler. Rommene er store og det er stor takhøyde. Arealene er derfor 

kostnadsintensive å drifte. Dette inntrykket forsterkes ved at senteret i dag ikke klarer å 

utnytte arealene optimalt. Lokalene er ikke universelt utformet og er i liten grad tilpasset 

mennesker med funksjonshemminger. En vurdering av annen lokasjon er derfor både 

hensiktsmessig og påkrevd. Fristen for å si opp dagens leieavtale er 31/12-2019, og 

kommunen vil trenge nye lokaler innen 31/12-2020.  

Styret i Menova AS mener, med bakgrunn i disse signalene, at det kan være et naturlig og 

riktig tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre, samlokalisere og organisere dagens 

tilbud om arbeid og aktivitet for voksne funksjonshemmede, herunder psykisk 

utviklingshemmede, og har foreslått en slik løsning for kommunen (vedlagt).  

Styret for Menova AS presiserer i sitt forslag at de er i ferd med å avslutte sin ut- og 

ombygging av eiendommen på Kilemoen. En del av arbeids- og treningsarenaene på 

Kilemoen vil kunne representere et godt tilbud til de sterkeste av brukerne på Aurora. På 

Kilemoen eier Menova AS også ledig areal egnet til utbygging av den delen av «Aurora» som 

ikke naturlig vil være en del av dagens virksomhet i Menova AS. Dette gjelder i hovedsak 

aktivitetstilbud til de svakeste som ikke kan benytte VTA eller VTO plasser, og hvor fokus er 

trivsel. Det vil også være plass til arealer til den delen av dagens virksomhet som Menova AS 

oppfatter er nødvendig for å gi et trygt, variert og godt tilbud. Menova AS signaliserer at de 

har både vilje og økonomi til å foreta nødvendige investeringer i denne sammenheng. 

Ved en lokalisering på Kilemoen vil det enklere kunne praktiseres «sømløse overganger» etter 

hvert som den enkelte bruker utvikler nye ferdigheter. Overganger som gjelder fra enklere 

produksjonsoppgaver til den mer krevende i VTA-delen, og for noen mulighet til overgang til 

varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift. For andre, basert på endringer i 

helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste løsningen, noe som også 

kan være utfordrende og kreve solid veilederkompetanse. 

Ved å samlokalisere og koordinere virksomhetene vil man også kunne bruke 

spisskompetanse, f.eks. spesial- pedagogisk kompetanse, ergoterapeut og aktivitør fleksibelt. 

                                                 
ii Menova AS er en arbeidsinkluderingsbedrift, eid av Ringerike kommune (93,6 %) og Hole kommune (6,7 %). 



Grunnlaget for ansettelse av denne type spisskompetanse vil da også kunne være økonomisk 

tilstede. Dette vil kunne gi bedre og mer individuelt tilpassede tilbud. 

I den situasjon tjenesten i dag befinner seg i har rådmannen lagt forespørselen fram for 

kommunestyre, som 7.3.2019 i sak 23/19 fattet slikt vedtak:  

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

«Aurora» vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid 

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

ønsker som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019. 

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

 

Beskrivelse av saken 

Økonomi og VTA-plasser 

Kunnskap om bruk av varige tilrettelagte arbeid (VTA/VTAO) er et område det er relativt lite 

allmenn kunnskap om. Det er beskrevet hvordan dette historisk sett er utviklet og hvordan det 

har vært anvendt i Ringerike kommune (se vedlegg). 

 

Ifølge Engeland og Langballe (2017) har 21,7 % av alle voksne personer i Norge i alderen 20 

til 69 år som har diagnosen utviklingshemming, et VTA-tilbud. I Ringerike har vi 85 personer 

med slik diagnose innen denne aldersgruppen, men kun 11 har VTA-tilbud, dvs. 12,9 %.  

Nyere forskning opererer med noe ulike tall når det gjelder andelen med utviklingshemming i 

Norge som har VTA-tilbud. Andelen varierer mye fra fylke til fylke. Ringerike kommune har 

tilgang på 30 VTA-plasser på «Menova AS». Kun 9 av disse er besatt av psykisk 

utviklingshemmede. To plasser på «Adaptor as» har psykisk utviklingshemmede fra 

Ringerike kommune. 

Arbeidsforholdene for de som arbeider på Aurora og de som arbeider på VTA-plasser innen 

arbeidstiltaksbedriften Menova AS og VTAO-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser i 

ordinær virksomhet) er svært forskjellige, selv om arbeidsoppgavene og innsatsen er lik.  

Alle som deltar i VTA/VTAO skal ha innvilget uførepensjoniii. I tillegg mottar arbeidstakeren 

på Menova AS en tilleggslønn som begynner på kr. 27,10/time, økende til kr. 48,85/time. 

Deltakerne mottar reisepenger som tilsvarer bussbillett for uføre hver dag de er på jobben. 

Noen av deltakerne er organisert i Fellesforbundet med egen VTA avtale. De har blant annet 

anledning til å skrive egenmelding og ha sykmeldinger der Menova AS betaler for 

arbeidsgiverperioden (16 dager). De får ikke sykepenger fra NAV (er uføre). Bedriften har 

statlige tilskudd, og vertskommunen er forpliktet til å betale minst 25% av det statlige 

tilskuddet, som et kommunalt bidrag. 

I et opplegg relatert til VTAO får bedriften et statlig tilskudd på kr. 5 711,-/mnd., uavhengig 

av hvor stor stillingsprosent arbeidstakeren har. Arbeidstaker beholder sin uføretrygd, og får 

innvilget høyere inntektstak enn andre som mottar uføretrygd (1G istedenfor 1/2G). 

Ordningen er i sin helhet statlig finansiert. 

På Aurora får arbeidstakeren «arbeidsoppmuntringspenger» på kr. 32,-/dag, finansiert over 

kommunens budsjett. 

 

                                                 
iii I rammene for VTA er det ikke noe krav til lønning, det er imidlertid en overenskomst mellom NHO og LO som fastsetter 

en minimum timelønn (p.t. kr. 20,-/time) som da kommer i tillegg til uføretrygden. I tillegg har VTA-brukere en rekke tillegg 

som kan søkes, spesielt på reiser dersom avstanden til arbeidsplassen er stor, samt ordninger dersom man har forsørgeransvar. 

 



Kvaliteten på dagens aktivitets- og arbeidstilbud for psykisk utviklingshemmede i Ringerike 

kommune - Aurora 

Når det gjelder kvaliteten på arbeidstilbud/tiltak til psykisk utviklingshemmede i Ringerike 

kommune, må denne vurderes opp imot hva som er vedtatt målsetting med tilbudet. Dersom 

målsettingen er å bidra/sørge for at de psykisk utviklingshemmede har en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter, vil tilbudet kunne vurderes som 

svært godt. 

Dersom målsettingen har basis i at virksomheten skal kvalifisere, gi arbeidstrening og 

klargjøre/kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet, er tilbudet ikke godt. Ingen går over i annet 

arbeid innenfor det ordinære arbeidsliv. Dette skyldes antagelig en selvforsterkende 

mekanisme basert på at deltakerne ikke betraktes som reelle arbeidssøkere, og at deltakelse i 

seg selv fremstår som et bevis på at man ikke passer inn andre steder. Istedenfor å tilegne seg 

kunnskap og ferdigheter for å komme inn i andre og betalte jobber, lærer deltakerne seg å 

gjøre oppgaver som beholder dem i dette systemet. Virksomheten bidrar ikke til 

yrkeskvalifisering eller økonomisk selvstendighet for deltakerne, og blir en institusjon som 

skaper sin egen arbeidsstokk som dermed forblir utenfor det ordinære arbeidslivet. 

Auroras formulerte målsettingiv er å skape en trygg meningsfull hverdag basert på aktivitet og 

arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk utviklingshemmede og ansatte 

miljøarbeidere/terapeuter.  

Brukerne i tiltaket frekventerer ikke VTA-plassene i kommunen og de blir ikke gjenstand for 

profesjonell arbeidsutprøving og/eller kartlegging av arbeidsevne. Slik blir Aurora den eneste 

aktøren som har muligheter til å forsøke å bidra til kvalifisering for annet arbeid. Samtidig må 

virksomheten håndtere budsjettkrav. Dette dilemma gjør at man forsøker å framstå som en 

vanlig konkurranseorientert bedrift, eksempelvis med kjøp/salg av sluttprodukter, eget 

butikkutsalg, vedproduksjon, tilvirkning av hagemøbler og produksjon av gaveartikler 

(strikkevarer og lysstøping).  

 

Dagens arbeids- og aktivitetstilbud til psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune 

Tilbudene er i dag organisert gjennom en kommunal driftsenhet (Aurora) og et 

interkommunalt aksjeselskap (Menova AS), samt VTAO-plasser innen det 

eksisterende/ordinære arbeidsliv. Plassene innenfor arbeidsmarkedsbedrift er finansiert av stat 

og kommune (75/25 %) og plasser innenfor ordinært arbeidsliv er finansiert av staten.  

Det samlede tilbud til brukergruppen er i dag godt. Kommunen har god kompetanse innen de 

fleste områder, fokus på boforhold, sammensetning og bygningsmassens kvalitet, tilbudene til 

de yngste, behovet for avlastning, skoletilbud og aktivitetstilbud. Det er allikevel et faktum at 

kommunen ikke har et samlet tilbud som harmoniserer med Rettighetsutvalgets innstilling om 

hvilke endringer som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til 

personer med utviklingshemming, og avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene 

med aktivitetstilbudet og ansvarsforholdet opp i mot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav.  

 

                                                 
iv Aurora har formulert følgende målsetning sin virksomhet: 

 Skape trygghet og trivsel slik at alle får muligheter til å opprettholde og utvikle nye ferdigheter. Øke selvbilde 

gjennom positive holdninger. 

 Tilrettelegge et tilbud ut fra den enkeltes ferdigheter og interesser og stimulere til økt selvstendighet, slik at den 

enkelte får en meningsfull hverdag.  

 



Dagens lokaler og mulige nye lokaler 

I dag leier kommunen lokaler på Hensmoen. Leieavtalen gir Ringerike kommunen opsjon for 

leie fram til og med 2023. Dersom siste opsjon skal utløses, må kommunen varsle utleier 

senest desember 2019. Lokaliseringen på Hensmoen er relativ kostbar, og genererer også noe 

transportproblemer, da brukergruppen av avhengig av offentlig transport eller kollektivtilbud. 

Dette problemet vil forsterkes når Menova AS har flyttet til Kilemoen, og det samlede 

transportgrunnlaget til Hensmoen reduseres. 

Dersom kommunen skulle velge å fortsette som nå, vil det være behov for nye arealer til 

Aurora. Rådmannen har gått igjennom kommunens ledig bygningsmasse for å se om det 

finnes lokaler som kunne være hensiktsmessige dersom man velger slik løsning. Tidligere 

Kirkeskolen kan være et mulig alternativ, og dette ble foreslått for kommunestyret. 

Kommunestyret vedtok i møte 31.1.2019, sak 1019/109: 

Etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen pkt. 2, følgende: «Rådmannen bes utrede alternative 

løsninger for etterbruk av Kirkeskolen, herunder salg». 

Rådmannen oppfatter ikke vedtaket slik at Kirkeskolen ekskluderes som nye lokaler til 

Aurora, men være et mulig alternativ til etterbruk dersom skolen ikke vedtas solgt eller 

defineres som uhensiktsmessig.  

Rådmannen har sammen med representanter for ansatte ved Aurora gått igjennom 

bygningsmassen ved Kirkeskolen. Et foreløpig inntrykk viser at: 

 Lokalene kan være egnet for store deler av dagens produksjon ved Aurora, men 

volumet på bygningsmassen er langt større enn det tiltaket har bruk for. 

 Deler av undervisningsrommene innbyr til utvidelse av virksomheten. Mange rom er 

gode som undervisningsrom, gymnastikksalen innbyr til fysisk aktivitet og 

tilstelninger. 

 Det er stor tomt, med plass til ny hall (både for produksjon og lagring av ved). Det 

finnes ikke muligheter for innendørs produksjon i eksisterende lokaler. Aktiviteten er 

støyintensiv (bl.a. kappsag som er aktiv store deler av arbeidsdagen), og denne 

aktiviteten må derfor antagelig utgå. Dette vil være svært ugunstig, da denne 

sysselsetter et 20-talls utviklingshemmede som vanskelig kan fungere opp imot annen 

aktivitet. 

 Beliggenheten er god med hyppige bussavganger og gangvei fra skolen til sentrum 

 Parkeringsmuligheter for ansatte er gode. 

 Arealene er nedslitt, og vil kreve oppgradering og tilpasninger for å kunne benyttes til 

dette formål. 

En slik løsning vil videreføre dagens situasjon i nye lokaler.  

 

Prosessen med utredning av samarbeid med Menova AS 

I forbindelse med utredningen av forskjellig typer samarbeid med Menova ble det opprettet en 

arbeidsgruppe med representanter fra fagforeningene, strategisk ledelse, juridisk ressurs og 

rådgiver. Dette for å sikre en god involvering og prosess i utredningsarbeidet. Arbeidsgruppen 

har hatt tre møter.  

Representanter fra arbeidsgiver har i tillegg har eget møte med Menova AS hvor Menova AS 

utdypet muligheter for å overta tjenester og ble kjent med dagens drift og brukergruppe på 

Aurora. I tillegg var det viktig å avklare personalforhold som lønns- og tariffforhold og 

pensjonsordninger. I møtet skisserte Menova tanker på hvordan de kan ivareta behov og 



ønsker fra kommunen for å sikre dagens drift i tillegg til muligheter for utvikling av 

tjenestene.  

Gjennom prosessen har fagforeningene hele tiden vært klare på at de er kritiske til en 

virksomhetsoverdragelse av de ansatte til Menova. De har hatt et ønske om at ved en 

eventuell overføring av tjenester til Menova får de ansatte mulighet til å velge å bli med over 

eller ikke. Eventuelt at de leies ut til Menova og opprettholder ansettelsesforholdet til 

Ringerike kommune. Arbeidsgiver på sin side har vært skeptisk til frivillige ordninger fordi 

dette vil kunne medføre en splittelse av personalgruppen, hvor en del har sitt ansettelseforhold 

i Ringerike kommune, mens en annen del er ansatt i Menova og hvor lønns- og tarifforhold er 

forskjellige.  

Underveis har det vært nødvendig å informere brukerne og deres pårørende om pågående 

utredning. Det har blant annet vært et eget informasjonsmøte med pårørende hvor 

kommunalsjef helse og omsorg orienterte om status og svarte på spørsmål. Tilbakemeldinger 

fra de pårørende er at de er bekymret for mulige endringer for brukerne, spesielt gjelder dette 

de svakeste brukerne som trenger et trivselstilbud og dagtilbud uten produksjon. De er videre 

opptatt av at det skal være gode og involverede prosesser. De mener det er viktig at ansatte 

følger brukerne. Det er pekt på en egen pårørenderepresentant som vil følge prosessen videre. 

 

Dagens bemanning og konsekvenser ved virksomhetsoverdragelse 

Dagens personalgruppe ved Aurora består av 17,45 årsverk fordelt på 22 ansatte. De ansatte 

arbeider som miljøarbeider og miljøterapeuter, sammensatt av assistenter, fagarbeidere og 

vernepleier. Det er en avdelingsleder som har det operative fag- og personalansvar.  

Felles for de ansatte ved Aurora er at de har lang ansiennitet og det er relativt høy 

gjennomsnittsalder. De har god erfaring og kompetanse om arbeidsoppgaver og brukerne. 

Flere av de ansatte har blitt overført til Aurora fra andre arbeidsplasser internt i kommunen på 

grunn av behov for tilrettelagt arbeid av helsemessige årsaker.  

Arbeidsgiver er kjent med at de ansatte gir uttrykk for at de ikke ønsker å bytte arbeidsgiver.  

I administrasjonens møte med Menova AS uttrykker de at det er ønskelig å ha felles 

personalgruppe under felles ledelse. De mener det vil være en fordel at de ansatte 

virksomhetsoverdras til Menova AS. 

En virksomhetsoverdragelse vil innebære at ansatte ved Aurora overføres til Menova AS med 

de rettigheter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt 

overdragelsen finner sted (AML kap 16.). De ansatte vil ikke har rett til å overføre den 

offentlige pensjonsordningen, men vil inngå i en ny privat pensjonsordning.  

Menova AS har tariffavtaler med FLT, Fellesforbundet og Parat. De avlønner ansatte likt, 

uavhengig av ansennitet og utdanning. Det er kun ansatte i lederstillinger som avlønnes 

høyere. Alle våre ansatte vil ved en virksomhetsoverdragelse bli ansatt i arbeidslederstillinger, 

som avlønnes pt. med kr. 477 040,-v. Dersom våre fagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter 

blir ansatt i Menova AS, vil disse i snitt oppleve en lønnsøkning i årslønn på inntil 18%. For 

en assistent utgjør slik økning ca. kr. 70 000,-/år. 

I Menova AS har de en innskuddsbasert pensjonsordning. Om dette er til gunst eller ugunst 

for den enkelte ansatt vil kunne variere. Menova AS har opplyst til kommunen at de har den 

beste innskuddsbaserte ordningen som gjelder for privat sektor med den høyeste prosentsats. 

De har personforsikring med utvidet ulykke, yrkesskade og gruppeliv. Menova AS har også 

                                                 
v Da er virkningen av lønnsoppgjøret 2019 lagt til. 



en AFP-ordning. For våre ansatte som er født i 1963 eller tidligere (gjelder ca ti ansatte) vil de 

ikke ha mulighet til å opparbeide seg rett til AFP, fordi de må ha vært i ordning i 7 av de siste 

9 årene. Dette medfører i realiteten at de ikke vil ha mulighet til å benytte seg av en AFP-

ordning. Tre av de ti ansatte vil mest sannsynlig allerede ha gått av med pensjon før en 

eventuell virksomhetsoverdragelse realiseres.  

Ved en eventuell virksomhetsoverdragelse vil ansatte ha rett til å motsette seg at 

arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver (AML §16-3 – reservasjonsrett). 

 

Mulige samarbeidsformer med Menova AS 

Rådmannen mener det er flere mulige samarbeidsformer med Menova AS i tillegg til dagens 

løsning. De mest aktuelle samarbeidsformer er: 

1. Overføring av tjenester og oppgaveportefølje med virksomhetsoverdragelse av ansatte 

ved Aurora. 

2. Overføring av tjenester og oppgaveportefølje hvor ansatte leies ut til Menova AS. 

Denne løsningen vil innebære at ansatte beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike 

kommune og leies ut til Menova AS. Dersom en slik løsning med utleie av personal 

velges, vil ansatte som slutter bli erstattet av personell som ansettes i Menova AS i 

henhold til bedriftens avtaleverk. Dette har fagforeningene signalisert kan være en 

mulig løsning fordi det innebærer at de ansatte beholder rettigheter og ansettelse i 

kommunen. I løpet av noen år vil dette innebære at alle er ansatt i Menova AS. 

 

Hvilke positive synergieffekter vil en overtakelse kunne medføre? 

 

For 

brukerne 
 Brukerne vil få tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS 

presenterer, samt det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt 

samarbeidspartnere. 

 Det vil ligge til rette for «sømløse» overganger fra et lavere funksjonsnivå 

til et høyere, - og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner 

skulle tilsi dette. 

 Brukerne vil ha en vesentlig bedre økonomi når man frekventerer 

VTA/VTAO ordningen framfor sysselsetting i dagens Aurora. 

 Brukerne vil ha en reell mulighet for kvalifikasjon mot det ordinære 

arbeidsmarkedet. Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den «varige 

tilrettelagte arbeidsplassen» gi trygghet i livssituasjon. Aktivitetstilbudet vil 

videreføres i Menova AS for de som ikke kvalifiserer til tilrettelagt arbeid. 

 Den enkelte vil kunne trekke større veksler på et langt større fagmiljø med 

bredere kompetanse. 

 Samkjøring av transport vil bli lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. Menova AS har allerede fått etablert svært gode 

transportordninger til Kilemoen, mens transportgrunnlaget til Hensmoen 

har blitt tilsvarende redusert. 

For ansatte  Større og mer tverrfaglig arbeidsmiljø og deling av kompetanse.  

 Arbeidsmessige utfordringer ved endrede roller (veiledning/tilrettelegging).  

 Bedre muligheter for oppfølging og utvikling av den enkelte bruker. 

 Muligheter for å arbeide etter målsettinger og faglige kriterier som 



fagmiljøet og samfunnet etterlyser.  

For 

kommunen 
 Muligheter for gjøre noe aktivt i forhold til de utfordringer som 

Rettighetsutvalget belyser og som understøttes av en rekke 

forskningsrapporter. 

 Muligheter for å trekke veksler på Menova AS sine ressurser/kompetanse 

og nettverk til næringsliv og markedsføring/salg. 

 Felles bruk av lokaler 

 

Rådmannens vurdering 

Nasjonalt er dagens situasjon slik at kun et mindretall av de psykisk utviklingshemmede 

fanges opp av tiltak som integrerer yrkesvalghemmede inn i det ordinære arbeidsmarkedet. 

Det er svært få personer med utviklingshemming som jobber i ordinær bedrift, og psykisk 

utviklingshemmede opptar i stadig mindre grad plassene i VTA til tross for en økning i antall 

plasser.  

Ringerike kommune er majoritetseier i arbeidsmarkedsbedriften Menova AS, og driver i 

tillegg sitt eget arbeids- og aktivitetstiltak Aurora. Arbeidsmarkedsbedriften er operatør for 

NAV, og er avhengig av at NAV henviser og bestiller tiltak ovenfor psykisk 

utviklingshemmede. Skal disse nyte godt av bedriftens kompetanse, arbeid med bistand, 

VTA-plasser, opplæring, arbeidsutprøving og tiltak rettet mot bedriftens relativt store nettverk 

innen eksisterende næringsliv og potensielle arbeidsgivere.  

Målsettingen ved Aurora har ikke generert nødvendig kapasitet eller kompetanse til å sørge 

for at psykisk utviklingshemmede posisjoneres i forhold til det ordinære arbeidsliv. Målrettet 

kvalifisering for dette med påfølgende integrering, er derfor i stor grad fraværende.  

Ringerike kommune er den eneste kommune i Buskerud som var vertskommune for en 

sentralinstitusjon under helsevern for psykisk utviklingshemmede (HVPU), og fikk av den 

grunn flere innbyggere med diagnosen psykisk utviklingshemming under HVPU-reformen. 

Samtidig hadde og fikk kommunen god kompetanse innen området. Både forskningstall og 

Rettighetsutvalgets funn viser derimot at innen integrering mot ordinært arbeidsliv og innen 

kvalifisering for dette, har kommunen forbedringspotensiale. 

Rådmannen vil presisere at forslaget om å overføre disse tjeneste fra Ringerike kommune til 

Menova AS ikke er motivert ut ifra ønsket om å spare penger, men ut i fra et behov for å 

bedre mulighetene for denne målgruppen til en profesjonell integrasjon i ordinært arbeidsliv, 

etablere gode overganger fra aktivitet til arbeid og å sikre et framtidig aktivitetstilbud til de 

svakeste. Kommunen er majoritetseier i Menova AS, og det er naturlig å benytte egen 

kapasitet til formålet, når dette er tilgjengelig. 

Rådmannen anbefaler at overføring av tjenester og oppgaveportefølge innen dette området 

overføres til Menova AS. Dette for å utvikle en målrettet tjeneste for brukerne av Aurora, og 

sikre prioritering av statlige arbeidsmarkedstiltak. I tillegg er det nødvendig at brukerne i 

større grad blir vurdert for arbeidsforhold i det ordinære arbeidsmarkedet. Rådmannen 

anbefaler videre at ansatte overføres til Menova AS gjennom en virksomhetsoverdragelse. 

Dette vil sikre felles ledelse og gir Menova AS i større grad mulighet til å styre ressursene på 

en hensiktsmessig og helhetlig måte uten å måtte involvere en annen arbeidsgiver. Det er, 

etter rådmannes vurdering, gode lønns- og arbeidsvillkår i Menova AS. Skal man etablere en 

felles driftsenhet og lykkes med dette, vil det være viktig at driftsenheten framstår som en 

autonom enhet med felles policy og målsettinger.  



Rådmannen er klar over at fagforeningene er kritiske til en løsning med 

virksomhetsoverdragelse av de ansatte. Fagforbundet er usikre på at tilbudet til de svakeste vil 

bli like godt som i dag.  Videre mener de at arbeidsforhold og pensjonsforhold for dagens 

ansatte blir dårligere. Et annet moment fagforeningene er opptatt av, er at ansatte ved en 

overføring til Menova AS kan være mer utsatt ved eventuelle endringer i drift som innebærer 

nedtak i bemanning.  

Brukergruppen er i utgangspunktet sårbar ovenfor endringer, og det vil være en kritisk 

suksessfaktor at flest mulig av ansatte følger med brukerne over til ny aktør. Rådmannen 

legger derfor stor vekt på de innspill organisasjonene har kommet med, og ser da også en 

alternativ mulighet for en oppgaveoverføring fra Aurora til Menova AS. Ansatte forblir da 

ansatte i Ringerike kommune, og vil bli leid ut til Menova AS. Ved ledighet kan Menova AS 

tilsette nye i egen virksomhet. 

Det er ikke gjennomført økonomiske vurderinger og beregninger knyttet til overføring av 

tjenester til Menova. Dette vil komme i gang dersom kommunestyret vedtar at en overføring 

skal gjennomføres. I såfall vil det gjennomføres forhandlinger med Menova.  

Kommunestyret vil bli holdt løpende orientert i en eventuell videre prosess.  

 

Vedlegg 

 Anmodning fra styret i Menova AS om å vurdere felles organisering av 

arbeidssenteret Aurora og arbeidsinkluderingsbedriften Menova AS. 

 Merknader og innspill fra tillitsvagte. 

 Beskrivelse av VTA/VTO-plasser. 

 Rettighetsutvalget (NOU 2016:17) På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende 

rettigheter for personer med utviklingshemming. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-17/id2513222/ 
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 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 



 

saksbehandler: Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR og Sveinung Homme, 

seniorrådgiver  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 















 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2284-3  Arkiv: A00  

 

Sak: 81/19 

 

Saksprotokoll - Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet vil påpeke at det er en forventning til at kommunen leverer resultater i henhold 

til vedtak som er gjort. Ringerikeskolen skal være en skole som utjevner sosiale forskjeller og 

løfter alle.  

  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 

Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak med forslag til tiltak som løfter 

resultatene i henhold til vedtatte målsetninger og hovedutvalget ser det som naturlig at dette 

blir en del av arbeidet med budsjett og handlingsplan høsten 2019. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2284-2  Arkiv: A00  

 

Sak: 22/19 

 

Saksprotokoll - Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Hovedutvalget vil påpeke at det er en forventning til at kommunen leverer resultater i henhold 

til vedtak som er gjort. Ringerikeskolen skal være en skole som utjevner sosiale forskjeller og 

løfter alle.  

  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 

Hovedutvalget ber rådmannen kommer tilbake med en sak med forslag til tiltak som løfter 

resultatene i henhold til vedtatte målsetninger og hovedutvalget ser det som naturlig at dette 

blir en del av arbeidet med budsjett og handlingsplan høsten 2019. 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019: 

 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a flertallspartiene: 

«Hovedutvalget vil påpeke at det er en forventning til at kommunen leverer resultater i 

henhold til vedtak som er gjort. Ringerikeskolen skal være en skole som utjevner sosiale 

forskjeller og løfter alle.  

  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 

Hovedutvalget ber rådmannen kommer tilbake med en sak med forslag til tiltak som løfter 

resultatene i henhold til vedtatte målsetninger og hovedutvalget ser det som naturlig at dette 

blir en del av arbeidet med budsjett og handlingsplan høsten 2019.» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a 

flertallspartiene, ble Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HOK) innstilling til formannskapet. 
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Arkivsaksnr.: 19/2284-1   Arkiv:   

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  

 

  

Sammendrag 

Tilstandsrapporten for grunnskolen omhandler læringsmiljø, læringsresultater, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring i Ringerike kommune for skoleåret 2018 - 2019.  

Når det gjelder læringsmiljøet, viser elevundersøkelsen resultater på gjennomsnittet for fylket. 

Elevundersøkelsen måler blant annet klasseledelse, relasjoner og arbeid mot krenkende handlinger 

som mobbing. Når det gjelder tallene for mobbing, er resultatet vanskelig å sammenligne med 

tidligere år på grunn av endring i undersøkelsen. Nesten 5 % av elevene i Ringeriksskolen opplever 

mobbing av andre elever, voksne eller digital mobbing. Dette er som i landet forøvrig. 

De faglige resultatene for skoleåret viser resultater på eller litt under gjennomsnittet for fylket og 

landet. Det er positivt at 8. trinn leverer på landsgjennomsnittet i lesing, og at 9. trinn er på 

landsgjennomsnittet både i lesing og regning. Grunnskolepoengene for elever som avla 

grunnskoleeksamen i 2018 var høyere enn tidligere, men er fortsatt under landsgjennomsnittet. 

Skolene jobber målbevisst med lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.  

Elevtallet har gått noe ned, det samme har antall undervisningsstillinger.   

Det er gjennomført kompetanseutviklende tiltak for både skoleledere og pedagoger. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dette er en årlig rapport, hjemlet i opplæringsloven. Den er et grunnlag for skoleeiers dvs. 

kommunestyret sin årlige drøfting og gjennomgang av tilstanden i grunnskolen.  

Skoleeier oppfordres til å komme med innspill og styringssignaler på bakgrunn av rapporten.  



- 

 

Beskrivelse av saken 

 

Elever og lærertetthet:  

Det har vært en nedgang på 55 elever i forhold til forrige skoleår. Lærertettheten på barnetrinnet er 

14,0 og på ungdomstrinnet 15,5, som er litt under landsgjennomsnittet. 

Læringsmiljø:  

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen. Arbeidet for å skape et godt 

læringsmiljø pågår kontinuerlig. Elevene sier de får god støtte av lærerne, opplever mestring, at de 

har det trygt og at de trives på skolen. Generelt gir elevene positive tilbakemeldinger.  

Tallene på mobbing viser at snaut 5 % av elevene opplever mobbing. Dette er som i Buskerud 

fylke, men kommunen har et mål om at elevene ikke skal oppleve krenkelser som mobbing. 

Læringsresultater:  

For barnetrinnet presenterer rapporten nasjonale prøver for 5. trinn. Resultatene viser at 5. trinn 

skårer litt under landsgjennomsnittet i de grunnleggende ferdighetene lesing, regning og engelsk. 

For ungdomstrinnet presenterer rapporten resultater fra nasjonale prøver for både 8. og 9. trinn. Her 

er det positive resultater. 

Resultatene på 8. trinn viser i stor grad resultater fra arbeidet på 5. – 7. trinn og fra hele 

barnetrinnet. 8. trinn presterer i år nesten på nivå med landsgjennomsnittet i både lesing, engelsk og 

regning.  9. trinn har samme prøve som 8. trinn, og presterer 3-4 poeng bedre enn 8. trinn. Det viser 

god utvikling av disse ferdighetene på 8.trinn. 

Når det gjelder grunnskolepoeng, oppnådde Ringerikselevene 40,9 i 2018. Det er under de nasjonal 

tallene som er 41,4, men det er en god økning fra 2017.  

Gjennomføring:  

Både ved Ringerike videregående skole og Hønefoss videregående skole har 

gjennomføringsprosenten økt gradvis de siste årene.  

Ved Hønefoss videregående var gjennomføringsprosenten 78,4 %, mens Ringerike videregående 

skole hadde et resultat på 85,7 % gjennomført i 2018.   

Spesialundervisning:  

I Ringerikeskolen er det 8,0 % av elevene som får spesialundervisning. Dette er tett ved 

landsgjennomsnittet på 7,8 %. Ringerike har de siste årene jobbet lokalt med flere tiltak for å 

redusere andelen av elever som mottar spesialundervisning.  

Voksenopplæring: Det vesentlige tilbudet ved Læringssenteret for voksne retter seg mot 

minoritetsspråklige voksne. Det har vært en nedgang i antall deltakere, noe som forventes å 

fortsette. Læringssenteret gir også tilbud innen grunnskoleopplæring, norsk og 

samfunnskunnskap og spesialundervisning. 

Samarbeidsavtalene med Hole og Jevnaker kommuner om voksenopplæringen er sagt opp. 

Som følge av elevtallnedgangen, har Læringssenteret nå færre ansatte enn tidligere.  

Skoleavdelingen har tilhold i Hønefoss Arena. Ny rektor tiltrådte høsten 2018.   

Kompetanseutvikling 

I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen er det satset mye på kompetanseutvikling for 

både skoleledere og ansatte ved skolene i 2018. Dette videreføres i 2019, også i et samarbeid 

med andre kommuner. Stikkord her er kompetansegivende videreutdanning i norsk og andre 

fag, regionale nettverk og etterutdanning i flere fag, lederutdanning, internt arbeid med lesing 

og skriving gjennom programmet Språkløyper, og oppdatering innnen IKT i forbindelse med 

kommunens handlingsplan på området. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 



- 

Målene i tilstandsrapporten er hentet Handlingsprogrammet 2018 – 2021, og handlingsplan for 

Ringeriksskolen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen». 

 

 

Juridiske forhold  

Tilstandsrapporten er hjemlet i Opplæringsloven. Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig  

rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø  

(Opplæringsloven § 13-10).  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret har tidligere behandlet årlige tilstandsrapporter for grunnskolen. Siste rapport som 

ble behandlet, var K-sak 84/18.  

 

Rådmannens vurdering 

Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn viser at elevene gir gode tilbakemeldinger om arbeidet på 

skolene. Til tross for dette, er det for mange elever som sier at de blir mobbet i undersøkelsen. Det 

understreker at det er viktig å fortsette med det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø i 

årene som kommer.  

De neste årene må en i tillegg ha sterkt fokus på læringsresultater. Det må jobbes for å forbedre 

både de grunnleggende ferdighetene og avgangselevenes sluttresultater. Resultatene har ligget nær 

landsgjennomsnittet, men det er for ujevne resultater fra skole til skole.  

Gjennom den systematiske kompetansehevingen som gjennomføres i skolesektoren, med kurs, 

nettverksjobbing, arbeid med Språkløyper og tidlig innsats, forventes det en forbedring og utjevning 

av resultatene mellom skolene i årene som kommer. Elevenes resultater må etterspørres i det 

daglige arbeidet i skolene.  
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Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen i Ringerike omhandler skoleåret 

2018-19. Den inneholder temaene læringsresultater, læringsmiljø, gjennomføring, 

spesialundervisning og voksenopplæring.  

Denne årlige rapporten er hjemlet i Opplæringsloven (jf. opplæringsloven § 13-10). Den er 

del av  det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og skoleeiers oppfølging av skolene.  

Rapporten bygger i hovedsak på data fra «Skoleporten», som er en nettportal og et verktøy for 

vurdering av kvalitet i grunnskolen, der alle interesserte har tilgang til relevante og pålitelige 

nøkkeltall om opplæringen. Alle tall som presenteres er åpent tilgjengelige på «Skoleporten» 

eller andre nettsteder. 

Som forarbeid til den kommunale rapporten lager skolene egne delrapporter. Disse er 

utgangspunkt for dialogmøter der skoleeiers represenatanter møter representanter for elever, 

foresatte, ansatte, skolens ledelse og politisk oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget (SU). 

Skolenes rapporter, dialogmøtene og nasjonale data inngår som grunnlag for den kommunale 

tilstandsrapporten. Årshjulet for dette arbeidet omtales nærmere i vedlegg til rapporten. 
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1 Sammendrag 

Ringerike kommune legger fram tilstandsrapport om læringsresultater, gjennomføring, 

læringsmiljø og spesialundervisning i grunnskolen. Tilstandsrapporten baserer seg på 

skolestatistikk, nasjonale prøver og undersøkelser skoleåret 2018 – 2019, skolenes 

tilstandsrapporter og dialogmøter med skolene. 

Elever og undervisningspersonale 

Rapporten viser at elevtallet i kommunen er svakt synkende, men med en elevtallsøkning på 

sentrumsskolene Eikli og Ullerål.  

Antall årsverk for undervisningspersonale og lærertettheten er noe lavere enn forgående år. 

 

Grunnskoler 

Det var 14 kommunale grunnskoler i Ringerike i 2018. Ullerål skole har hatt tilhold i 

paviljonger plassert ved Ringerikshallen.  

 

Læringsmiljø 

Læringsmiljøet kartlegges ut fra den obligatoriske elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn. 

Områdene som kartlegges er: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring og 

mobbing på skolen. For Ringerike er resultatene på linje med både fylkes- og 

landsgjennomsnittet. Arbeidet for å skape et godt læringsmiljø pågår kontinuerlig og gir 

resultater. 

 

Læringsresultater   

På de nasjonale prøvene på 5. 8. og 9. trinn var resultatene i Ringerike skoleåret 2018 – 19 

nesten på landsgjennomsnittet. Det vurderes som positivt at det er færre elever på de laveste 

mestringsnivåene enn tidligere. Grunnskolepoeng fra 2018 viser at avgangselevene i 

Ringerike kommune nærmer seg landsgjennomsnittet.  

Det går ellers fram av rapporten at antallet elever som har rett til og mottar 

spesialundervisning er stabilt på ca. 8 % av elevmassen.  

 

2. Elever og undervisningspersonale  

2.1 Antall elever og årsverk 

 

Tabellen  opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober 2018, og 

årsverk for  undervisningspersonalet er fra samme dato. 

Elevtall og årsverk  2013-14 2014-15 2015-16 2017-18 2018-19 

Tallet på elever  3143 3142 3174 3321 3266 

Årsverk for undervisningspersonale  296 271 271 280 270 
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Tabellen viser elevtallsutviklingen ved kommunens grunnskoler 

 

Elevtall – skoler Elevtall 

2013-14 

Elevtall 

2014-15 

Elevtall 

2015-16 

Elevtall 

2017-18 

Elevtall 

2018-19 

Eikli skole  195 198 231 211 195 

Hallingby skole  290 288 296 318 310 

Haugsbygd ungdomsskole  219 215 213 216 207 

Helgerud skole  225 219 215 232 229 

Hov ungdomsskole  240 238 221 234 243 

Hønefoss skole  230 242 230 283 258 

Kirkeskolen  84 91 90 87 79 

Nes skole  41 34 27 24 23 

Sokna skole  151 141 141 134 128 

Tyristrand skole  316 362 356 340 329 

Ullerål skole  280 301 331 372 381 

Vang skole  294 289 351 356 363 

Veien skole  215 215 218 226 215 

Veienmarka ungdomsskole  253 254 254 288 306 

 Fra 01.01.19 ble Eikli skole og Kirkeskolen lagt ned, og elevene overført til Benterud 

skole. 

 

Vurdering 

Tabellene viser elevtallsutviklingen ved skolene i Ringerike de siste 5 årene. Hovedtendensen 

er at elevtallet  er  ganske stabilt på kommunenivå, selv om det er en liten nedgang i år. Ved 

Ullerål skole fortsetter elevtallsveksten. 

Årsverk for undervisningspersonale i kommunen gikk inneværende skoleår ned i forhold til 

skoleåret 2017-2018. 
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2.2 Lærertetthet 

 

Lærertetthet gir informasjon om gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppene. Timer 

til spesialundervisning er ikke inkludert i tallene. 

Lærertetthet - 

geografisk  

Ringerike kommune 

skoleeier  

Buskerud fylke  Nasjonalt  

Lærertetthet 

1.-7. trinn  

14,0 13,8 13,0 

Lærertetthet  

8.-10. trinn  

15,5 14,8 14,4 

 

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 følgende om 

lærernorm for skoleåret 2018-2019: 

  

Stortinget ber regjeringen innføre en norm for lærertetthet på skolenivå. Målet er at det 

høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5.–10. 

klasse.  

 

Lærertetthet – lærernorm ved kommunens grunnskoler pr. 01.10.18 

Skole 1.-4.trinn 

(norm 16) 

5.-7. trinn 

(norm 21) 

8.-10. trinn 

(norm 21) 

Vang skole 15,5 19,7  

Nes skole 7,0 5,0 9,5 

Hallingby skole 14,7 18,8 19,9 

Haugsbygd u.skole   20,2 

Hov u.skole   22,5 

Hønefoss skole 12,9 14,8  

Helgerud skole 15,2 15,3  

Ullerål skole 18,4 18,6  

Sokna skole 16,8 20,5 16,2 

Veien skole 15,3 16,2  

Veienmarka u.skole   20,5 

Tyristrand skole 16,0 17,1 18,3 

*) Tall hentet fra grunnskolens informasjonssystem GSI 

Vurdering 

Etter at lærernormen ble innført fra 01.01.18 viser tabellen over at tre skoler i kommunen ikke 

oppfylte lærernormen pr. 01.101.9. 

Det tas hensyn til lærernormen ved fordelingen av sektorbudsjettet, og det er et mål at alle 

skoler er innenfor den nasjonale normen. 

Ringerike kommune har noe lavere lærertetthet enn Buskerud fylke og landet for øvrig. 
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2.3 Spesialundervisning 

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære 

opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning.  

I Ringerike kommune er utviklingen de siste tre skoleårene slik: 

Skole- 

år 

Gutter 

som mottar 

spesialunder

-visning 

Jenter 

som mottar 

spesial- 

undervisning 

Sum elever 

som mottar 

spesial-

undervisning 

% elever som 

mottar 

spesial-

undervisning i 

Ringerike 

% elever som 

mottar 

spesial-

undervisning 

i landet 

14 - 15 177 88 265 7,5 7,9 

15 - 16 146 71 217 7,0 7,8 

17 - 18 179 90 269 8,1 7,9 

18 - 19 185 78 263 8,0 7,8 

*) Tall hentet fra grunnskolens informasjonssystem GSI 

Vurdering 

Andelen elever som mottar spesialundervisning i Rungerike kommune er inneværende skoleår 

8%. Kommunen har et mål om at flest mulig av elevene skal få et tilfredsstillinge 

opplæringstilbud innenfor det ordinære. Videre er det grunn til å merke seg at det er mer enn 

dobblet så mange gutter som jenter som får spesialundervisning. Det kommunale målet er at 

ikke mer enn 7 % av elevmassen skal motta spesialundervisning.  Det vil fortsatt bli arbeidet 

for at færre elever skal motta spesialundervisning. 

 

3 Læringsmiljø 

På den obligatoriske elevundersøkelsen, svarer elevene på 7. og 10. trinn på spørsmål 

innenfor disse områdene: Støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring, 

elevdemokrati, medvirkning, trivsel og trygghet.  

Ringerikselevene scorer likt med eller høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet på disse 

faktorene.De opplever i hovedsak god støtte fra lærerne, de sier at skolearbeid er viktig, 

opplever mestring, sier at  de får medvirke, at de trives på skolen og opplever et trygt miljø. 

Dette samsvarer og godt med det som elev- og foreldrerepresentanter formidler i 

dialogmøtene med skolene. 

Tabellen viser elevenes opplevelse av mobbing på en skala fra 1-5, der 5 er beste score. 

Mobbing 
Mobbing 

blant elever 

2017 - 2018 

 

Digital 

mobbing  

2017 - 2018 

 

Mobbing 

fra voksne 

2017 - 18 

Mobbing 

blant 

elever 

2018 - 19 

 

Digital 

mobbing 

2018 - 19 

Mobbing 

fra 

voksne 

2018 - 19 

Ringerike 

kommune  
4,7 4,7 4,9 4,7 4,7 4,8 

Buskerud  4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
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Vurdering 

Det er et mål at elevene i Ringeriksskolen skal ha et positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal 

ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme 

eller utestengning på skole, i SFO eller på skoleveien. Når krenkende adferd oppdages, skal 

det reageres umiddelbart og iverksettes tiltak. Dette er og lovfestet i  

Opplæringsloven kapittel 9 A – Elevane sitt skolemiljø. 

Elevene i Ringerike kommune rapporterer om både digital mobbing og mobbing av både 

andre elever ved skolen og voksne. Tallene i Ringerike er på linje med tilstanden i fylket. 

Nesten alle elevene trives på skolen, noe som samsvarer godt med det elever og foreldre 

rapporterer om bl.a. på dialogmøtene og elevenes svar på  elevundersøkelsen. Likevel er det 

fortsatt for mange elever som opplever mobbing, så innsatsen på dette feltet er ikke avsluttet, 

men fortsetter kontinuerlig.  

Skolene følger rutinene i Trivsel i Ringeriksskolen, en plan for å sikre elevene et godt 

psykososialt miljø. Det oppfordres jevnlig at ansatte, foresatte, elever eller andre som får 

kjennskap til at enkeltelever ikke har det bra, melder ifra til skolens ledelse. Det jobbes og 

jevnlig i personalene med rutinene og med kompetanseheving i forhold til barns i sosial 

kompetanse. Alle barneskolene bruker det holdningsskapende og forebyggende programmet 

«Mitt Valg».  

Det er et mål at ingen elever opplever krenkelser som mobbing. 

4 Læringsresultater 
4.1 Nasjonale prøver 5. trinn 

 

Lesing: 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar 

med kompetansemål der leseferdigheter er integrert. Dette innebærer at nasjonale prøver i 

lesing ikke er en prøve i norskfaget, men en prøve i lesing som grunnleggende ferdighet. 

Regning: 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i 

samsvar med kompetansemålene der regneferdigheter er integrert. Dette innebærer at 

nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag, men en prøve i regning 

som grunnleggende ferdighet. 

Engelsk: 

Nasjonale prøver i engelsk skal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter i engelsk er i 

samsvar med kompetansemålene i læreplanen 

Tabellene under viser resultatet på de nasjonale prøvene på 5. trinn høsten 2018, og hvordan 

elevene fordeler seg på tre ulike mestringsnivåer. 

Det er et kommunalt mål at «Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet i lesing, 

regning og engelsk». 

I følge retningslinjene til Nasjonale prøver uttrykkes elevenes skåre i de nasjonale prøvene på 

en skala med et nasjonalt gjennomsnitt på 50 poeng. Elevene fordeles etter prøveresultat på 

tre mestringsnivåer.  
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Nasjonale prøver - 5. trinn 18/19 fordelt på mestringsnivå 

Nasjonale  

prøver 

Mestringsnivå 1 

 

Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 

Engelsk  

5. trinn 

25,6 % 50,5 % 23,8 % 

Regning 

5. trinn 

23,6 % 
52,0 % 24,4 % 

Lesing 

5. trinn 

23,9 % 
55,6 % 20,5 % 

 
 

Oppnådde poeng på nasjonale prøver ved kommunens grunnskoler med barnetrinn i 2018.  

Nasjonale prøver 5. trinn Lesing Regning Engelsk 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringerike kommune   48 49 49 

Eikli skole    48 49 49 

Hallingby skole  42 45 45 

Helgerud skole    55 54 53 

Hønefoss skole    48 47 50 

Kirkeskolen    52 53 54 

Sokna skole    46 50 46 

Tyristrand skole    49 48 48 

Ullerål skole    48 48 47 

Vang skole    50 48 46 

Veien skole    48 47 47 

Nes skole har ikke elever på 5. trinn inneværende skoleår 

 

Vurdering – 5. trinn 

Dialogmøter og skolenes rapporter beskriver godt arbeid med grunnleggende ferdigheter på 

skolene.  Tabellene ovenfor viser resultatet tett opp til nasjonale tall, med mindre avstand til 

disse enn forrige år, men lokale mål er ikke nådd. Best resultater fikk Helgerud skole og 

Kirkeskolen, 

Ringerikselevene presterer litt under under målsettingen om å ligge over landsgjennomsnittet. 
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4.2 Nasjonale prøver 8. trinn – engelsk, regning og lesing 

Tabellene under viser resultatet på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 2018, og hvordan 

elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer. 

Det er et kommunalt mål at «Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet i lesing, 

regning og engelsk. 

I følge retningslinjene til Nasjonale prøver uttrykkes elevenes skåre i de nasjonale prøvene på 

en skala med et nasjonalt gjennomsnitt på 50 poeng. . Elevene fordeles etter prøveresultat 

på fem mestringsnivåer.  

Nasjonale prøver - 8. trinn 2018 - 2019 fordelt på mestringsnivå 
Nasjonale 

prøver 

Mestrings- 

nivå1 

Mestrings- 

nivå 2 

Mestrings- 

nivå 3 

Mestrings- 

nivå 4 

Mestrings- 

nivå 5 

Engelsk 

8. trinn 

10,5 % 20,1 % 39,8 % 20,4 % 9,2 % 

Regning 

8.trinn 

6,9 % 27,4 % 35,2 % 20,7 % 9,8 % 

Lesing 

8. trinn 

9,0 % 17,8 % 43,4 % 21,0 % 8,7 % 

 

Oppnådde poeng på nasjonale prøver på 8. trinn i 2018 

Nasjonale prøver 8. trinn Lesing Regning Engelsk 

Nasjonalt 50 50 50 

Ringerike kommune 50 50 49 

Hallingby skole 50 46 51 

Haugsbygd ungdomsskole 52 52 53 

Hov ungdomsskole 49 49 50 

Sokna skole 46 50 42 

Tyristrand skole 54 50 52 

Veienmarka ungdomsskole 50 47 50 
 Nes har får få elever på 8. trinn til at resultatene er offentlige i Skoleporten 

Vurdering – 8. trinn 

Resultatene på de nasjonale prøvene på 8. trinn høsten 2018 ligger tett opp til de nasjonale 

resultatene. Prøvene er avholdet tidlig i skoleåret, og resultatene må i stor grad sees på som 

barnetrinnets resultater. Det er spredning i resultatene fra skole til skole. Skolenes resultater 

varierer noe fra år til år. I 2018 hadde Tyristrand skole og Haugsbygd ungdomsskole høyest 

score av Ringeriksskolene.  

Resultatene er nyttige for skolene sett over år. Da ser en tendenser over tid, for det kan være 

variasjoner fra år til år.  Prøvene brukes for å vurdere den enkelte elevs og klassens utvikling, 

og er et hjelpemiddel til å sette i verk tiltak for forbedring. Alle skolene jobber med 

prøveresultatene for å finne forbedringspunkter hos eleven og klassen. Skolen og setter seg 

lokale mål, og de jobber mot ut fra målsettinger gitt i kommunens handlingsprogram. Dette er 

og tema i skolenes rapporter og i dialogmøter med skolene. 
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4.3 Nasjonale prøver 9. trinn – lesing og regning 

Tabellene under viser resultatet av de nasjonale prøvene på 9. trinn høsten 2018, og hvordan 

elevene fordeler seg på ulike mestringsnivåer. 

Det er et kommunalt mål at Skolene har resultater på nasjonale prøver over 

landsgjennomsnittet. Elevene på 9. trinn har de samme prøvene som 8.trinn. 

Nasjonale prøver - 9. trinn 2017 – 2018 fordelt på mestringsnivå 
Nasjonale 

prøver 

Mestrings- 

nivå1 

Mestrings- 

nivå 2 

Mestrings- 

nivå 3 

Mestrings- 

nivå 4 

Mestrings- 

nivå 5 

Regning 

9.trinn 

4,3 % 15,1 % 33,7 % 26,6 % 20,3 % 

Lesing 

9. trinn 

5,0 % 11,3 % 36,3 % 26,1 % 21,3 % 

 

 

 

Oppnådde poeng på nasjonale prøver på 9. trinn inneværende skoleår 

Nasjonale prøver 9. trinn Lesing Regning 

Nasjonalt 54 54 

Buskerud fylke 53 53 

Ringerike kommune 52 53 

Hallingby skole  53 54 

Haugsbygd ungdomsskole 56 54 

Hov ungdomsskole 50 51 

Sokna skole 53 54 

Tyristrand skole 52 54 

Veienmarka ungdomsskole 55 54 
 Nes har får få elever på 8. trinn til at resultatene er offentlige i Skoleporten 

 

Vurdering – 9. trinn 

Elevene på 9. trinn har en score på nasjonale prøver ca. 3-4 poeng over 8. trinn.  

Ringerikselevenes totalscore er nokså lik landsgjennomsnittet, men med variasjon fra skole til 

skole. Best resultater på dette trinnet har Haugsbygd ungdomsskole og Veienmarka 

ungdomsskole. 
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4.4 Grunnskolepoeng  

 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som slutt vurderes med 

karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. 

Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall 

karakterer og ganget med 10. 

 

Grunnskolepoeng – 

gjennomsnitt 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Ringerike kommune 38,5 40,4 39,9 40,9 

Buskerud fylke 40,9 41,4 41,6 42,0 

Nasjonalt 40,8 41,1 41,4 41,7 

 

Vurdering  

Elevene i Ringerike oppnår grunnskolepoeng som i gjennomsnitt ligger noe under fylkes- og 

landsgjennomsnittet, men med en stigende tendens. Det er et kommunalt mål å heve 

resultatene opp på nasjonalt nivå.  

 

5 Gjennomføring – videregående skole 
 

5.1 Gjennomføring ved Hønefoss videregående skole 

Gjennomføringsprosenten ved skolen øker. Antall elever som fullfører og består skoleåret 

16/17 er på 78,4 % mot 77,4 % skoleåret 15/16. Gjennomføringsprosentene har økt gradvis 

hvert år siden skoleåret 2012/2013 fra 72 % til nå 78,4 %.  

 

5.2 Gjennomføring ved Ringerike videregående skole 

Skolens samlede resultat på 85,7 % gjennomført i 2018.  
*) Tallene er hentet fra tilstandsrapport for Buskerud fylkeskommune 2018. 

 

6 Opplæring minoritetsspråklige elever 
Minoritetsspråklige elever på barnetrinnet får et opplæringstilbud ved Hønefoss skole i inntil 

2 år. Dette velkomsttilbudet ble etablert og satt i drift fra skolestart høsten 2015. 

Etter en periode overføres elevene til sine nærskoler.   

På ungdomstrinnet er det tilsvarende tilbud lokalisert til Veienmarka ungdomsskole. 

Ved Hvalsmoen transittmottak er det eget opplæringstilbud for beboere på barnetrinnet.  

 

Velkomsttilbud barnetrinnet 40 elever 

Velkomsttilbud ungdomstrinnet 28 elever 
 

Elevtallet ved velkomsttilbudene varierer fra måned til måned, de oppgitte tallene er 

gjennomsnittstall. 
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7 Kompetanseutvikling 

I arbeidet med å videreutvikle Ringeriksskolen gjennomføres kompetanseutvikling for både 

ledere og ansatte ved skolene. 

 Pedagogisk vandring - skolevandring 

Skolelederne har videreført arbeidet med pedagogisk vandring, ved å ha felles vandring på 

Ullerål skole og Hov ungdomsskole. Her observerer skolelederne hvordan undervisningen 

gjennomføres, og gir tilbakemelding til lærerne etterpå. 

 

 Språkløyper 

Det har de siste årene vært satset på «språkløyper» som et virkemiddel for å utvikle 

ferdighetene hos elevene i lesing og skriving. Språkløyper.no består av ressurser for 

kompetanseutvikling rettet mot lærere på området språk, lesing og skriving.  

Tema i ressursene er undervisning og utvikling av språk, lesing og skriving hos alle barn og 

elever. Et ekstra fokus er rettet mot elever med lese- og skrivevansker, barn og elever med 

språkvansker eller stort læringspotensial, mot flerspråklige gutter. 

 

 Ny læreplan fra 2020 – forberedende arbeid 

Ved skolene i Ringerike har det siste året også vært arbeidet med utkastet til ny læreplan og 

fagfornyelsen. På denne måten er målet at ansatte skal være best mulig rustet til å i bruk de 

nye læreplanene fra høsten 2020. 

 Etter- og videreutdanning 

Det har for skoleåret 2018/2019 vært et regionalt samarbeid mellom kommunene Hole, 

Krødsherad, Modum, Sigdal, Ringerike og Universitetet i Sørøst Norge (USN) med tanke på 

etter- og videreutdanning. 14 lærere har deltatt på regional videreutdanning i norsk, mens 23 

lærere har deltatt i etterutdanning i norsk. Det har også vært fagnettverk i fagene: mat og 

helse, kunst og håndverk og naturfag. Totalt har 72 lærere fra Ringerike vært med på disse 

fagnettverkene. 

I tillegg til regional videreutdanning, har 9 lærere tatt videreutdanning i andre fag. Det betyr 

at 23 lærere har deltatt på statlig finansiert videreutdanning siste skoleår. 

Det har også vært gjennomført fagdag for SFO-ansatte med fokus på fysisk aktivitet, samt 

fagdag med ulike fagkurs for lærere. 
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8 Voksenopplæring 

Læringssenteret for voksne (LSFV) gir tilbud innen grunnskoleopplæring, norsk og 

samfunnskunnskap, spesialundervisning og det to - årige introduksjonsprogrammet for 

flyktninger. Det vesentlige av tilbudet ved Læringssenteret retter seg mot minoritetsspråklige 

voksne. LSFV gjennomførte i 2018 bosetting av 36 flyktninger + 1 familiegjenforening, til 

sammen 37 personer. Det har vært en betydelig nedgang i bosettinger av flyktninger de siste 

tre årene. Det store antallet flyktninger som ble bosatt i perioden 2015-2017 begynner å bli 

ferdig i sitt introduksjonsprogram og i opplæringen på Læringssenteret. Dette førte til en 

nedgang i antall deltakere fra og med høsten 2018, som også vil fortsette i 2019 og over i 

2020 før det stabiliserer seg.  

LSFV må tilpasse driften til denne nedgangen både på skoleavdelingen og i 

flyktningeavdelingen. Alle midlertidige stillinger ved begge avdelingene ble ikke fornyet etter 

desember 2018. Det ble også planlagt en nedbemanning på skoleavdelingen med 5 

lærerstillinger som skal tre i kraft sommeren 2019. Tilpassingen til færre deltakere vil måtte 

fortsette utover i 2019 og 2020. 

 

På ledersiden har LSFV byttet enhetsleder/rektor høsten 2018, samt redusert organisasjonen 

fra tre til to avdelingsledere. Samarbeidsavtalene mellom Hole og Jevnaker kommune ble sagt 

opp av begge samarbeidskommunene. Den nåværende avtalen er gjeldende ut 2019. 

Skoleavdelingen ved LSFV holder til i Hønefoss Arena, og har av plasshensyn måttet leie 

lokaler også i AKA Arena og i klubblokalene til HBK. Nedgangen i antall deltakere høsten 

2018 førte til at begge leieavtalene har blitt avviklet. Fra 12 klasser i norskopplæring høsten 

2018 ble det planlagt 10 klasser fra januar 2019. 3 klasser i grunnskoleopplæringen fortsetter 

inn i 2019. 

 

9 System for oppfølging (internkontroll) 

Ringerike kommune har følgende system for oppfølging av skolene (se også vedlagt årshjul 

for kvalitetsarbeidet) 

 

 Årshjul med rutiner, oppgaver og frister for skolene  

 Handlingsplan for grunnskolen med fokus på grunnleggende ferdigheter 

 Oppfølging av resultater på nasjonale prøver  

 Rektorsamlinger hver måned   

 Lederavtaler 

 Tverrfaglige samarbeidsarenaer innen og på tvers av sektorer. 

 Tilstandsrapport fra skolene med oppsummering og vurdering av resultater  

 Dialogmøter med skolene (tilsyn) og tilbakemeldinger på møtene 

 Årlig tilstandsrapport på kommunenivå til politisk behandling i hovedutvalg og 

kommunestyre  
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9.1 Dialogmøter (tilsyn) med skolene  

Det gjennomføres dialogmøter med halvparten av skolene annet hvert år. Skolene får skriftlig 

varsel om møtet og hvilke tema som skal berøres. Møtene gjennomføres med deltakelse fra 

ledelse, ansatte, foreldre, elever og kommunalt oppnevnt medlem av Samarbeidsutvalget 

(SU). Skolene får skriftlig tilbakemelding og Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) 

mottar en sak der dialogmøtene oppsummeres. Vedlagt saken til HOK følger tilbakemeldingene til 

skolene som har hatt dialogmøte.  
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VEDLEGG 1: 

ARBEIDET MED  

TILSTANDSRAPPORT og PLANSYSTEM 

2018 

 

MED ÅRSHJUL 
 

Den årlige rapporten om tilstanden i grunnskoleopplæringen; 

 samordnes med kommunens øvrige planer og vedtak 

 inngår som en del av kvalitetsarbeidet i skolesektoren,  

 inngår i «kommunens forsvarlig system» etter opplæringsloven. 

 

Bakgrunn  

Tilstandsrapportering fra skolene er hjemlet i lovverket; Opplæringslova § 13-10 der det heter 

at som en del av kommunens oppfølgingsansvar: 

 

«skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til 

læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar 

dvs. kommunestyre.» 

 

Det har vært ønskelig med en bredere involvering i arbeidet, og å samordne 

tilstandsrapporteringen med øvrig planverk og rapportering bl.a. på vedtatte mål. 

Tilstandsrapporten inngår som den del av «kommunens forsvarlige system» jfr. § 13-10. 

 

Hensikt  
Kommunens tilstandsrapport bygger på skolenes årsrapporter og skal gi innblikk i skolenes og 

sektorens 

 resultater 

 arbeid med handlingsprogram og måloppnåelse 

 vurderinger og tiltak for å videreutvikle læringsmiljø og læringsresultater 

 

Årshjulet (på neste side) viser sammenhengen mellom skolene og sektorens planer og 

rapporter og de politiske prosesser og vedtak som gir mål og rammer for virksomheten.  

 

Hovedelementer: 

Januar-juni: 

 Skolenivå: Vurdere og rapportere på resultater, planer og tiltak 

 Kommunenivå: Årsmelding kommune, tilstandsrapport skole 

 

Juni – desember: 

 Skolenivå: Fortsette tiltak, resultater, brukerundersøkelser, revidere mål 

 Kommunenivå: Reviderte mål og rammer gjennom utarbeidelse og vedtak av nytt 

handlingsprogram.  
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Vedlegg 2: 

 

Årshjul 2018 Kvalitet - Tilstandsrapport               
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1. Mal for tilstands rapport er ferdigstilt i 

Conexus Insight (Puls) 

 

15.jan 

 

K-sjef 

2. Internt arbeid på skolen med 
resultater og rapport 

Drøfting i personale 

 

01.mars 

 

Rektor 

3. Innsending av rapport med evaluering 

og mål og tiltak for kommende år 

01.mars Rektor 

4. Lederavtaler 01.mars K-sjef 

5. Årsmelding kommune 20.mars K-sjef 

6. Dialogmøte på basis av rapport 

(kommune – skole) min. 2.hvert år 

16.mai K-sjef/ 

rektor 

7. Kommunens tilstandsrapport basert 

på skolenes rapporter og dialogmøter. 

25.mai K-sjef 

8. Tilstandsrapport  (HOK 6.6, F-skap 

19.6, K-styre 28.6) 
Dialogmøterapporter (HOK 6.6) 

28.juni  K-sjef 
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9. Arbeidet med nytt handlingsprogram 

starter med F-skapsseminar 

Juni F-skap 

10. Avgangskarakterer 10.trinn 

(Standpunkt, eksamen, 
grunnskolepoeng) 

Juni  Rektor 

11.  Mål og indikatorer, og økonomiske 
rammer i handlingsprogram 
2017-20 

Sept K-sjef/ 
rådmann 

12. Nasjonale prøver 8. og 9. trinn Sept Rektor 

13. Nasjonale prøver 5. trinn Okt Rektor 

14. Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Nov.-

des. 

Rektor 

15. Foreldreundersøkelsen. 3., 7. og 

10.trinn 

Nov.-

des. 

Rektor 

16. Medarbeiderundersøkelsen  

(10-faktor) I 2019 

Nov.-

des. 

Rektor 

17. Handlingsprogram med budsjett, mål 

og måleindikatorer 

Nov. K-styret 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2459-2  Arkiv: 601  

 

Sak: 92/19 

 

Saksprotokoll - Nytt sak arkivsystem - ACOS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Dagens sak- og arkivsystem (ESA) erstattes av nytt sak- og arkivsystem (Acos). 

2. Kostnader som påløper i 2019 dekkes over driften. 

3. Kostnader som påløper i 2020 innarbeides i budsjett 2020. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2459-1   Arkiv:   

 

 

Anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem - ACOS  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Dagens sak- og arkivsystem (ESA) erstattes av nytt sak- og arkivsystem (Acos). 

2. Kostnader som påløper i 2019 dekkes over driften. 

3. Kostnader som påløper i 2020 innarbeides i budsjett 2020. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har siden 1999 benyttet ESA som elektronisk sak- og arkivsystem, i 

oppstarten het produktet kontor 2000. ESA leveres av Evry.  

 

Ringerike kommune har fått melding fra Evry at ESA skal fases ut og derfor ikke vil bli 

videreutviklet. Dette innebærer at ESA kun vil vedlikeholdes på et minimun fremover og 

leverandøren vil ikke prioritere utvikling av systemet. Det er bare lovpålagte oppgraderinger 

som vil gjennomføres.  

 

Evry har i stedet valgt å lansere et nytt sak- og arkivsystem (Elements). Dette er et sak- og 

arkivsystem fra leverandøren som ikke kan betraktes som en oppgradering, men som en 

nyanskaffelse.  

 

Siden kommunen uansett måtte gå til en nyanskaffelse av sak- og arkivsystem ble det våren 

2018 besluttet å gjennomføre en anbudskonkurranse. Det ble samtidig sendt ut en forespørsel 

til våre nabokommuner om de ønsket å delta i en felles anbudsprosess. Jevnaker, Lunner, 

Sigdal, Modum og Krødsherad ble med i prosessen. 

 

Anbudskonkurransen ble gjennomført høsten 2018 med frist i 23.oktober, deretter 

forhandlinger frem til 13. desember 2018.  

 

Beskrivelse av saken 

Anbudskonkurransen er gjennomført i tråd med regler for offentlig anskaffelser. Det har vært 

en tidkrevende og omstendelig prosess hvor det er lagt vekt på å ivareta brukeres behov til et 



- 

sak- og arkivsystem. Brukere i denne sammenheng er saksbehandlere, ledere, arkivpersonale, 

politisk sekretariat og politikere.  

 

Det er i dag 3 store leverandører i Norge som har systemer som tilfredsstiller de krav 

kommunen har til et sak- og arkivsystem. I vår anbudskonkurranse var det to leverandører som 

leverte tilbud, men en av leverandørene ble forkastet av formelle årsaker og det var derfor kun 

en aktuell leverandør. Kommunene gikk i forhandlinger med denne leverandøren og det har 

kommet enighet om en avtale. Hver av kommunene inngår egne selvstendige avtaler med 

leverandøren. Ny leverandør av sak- og arkivsystem er Acos. Dette er en leverandør som 

leverer til mange norske kommuner, for eksempel Oslo kommune, og som har fått svært gode 

referanser. 

 

Det var et utgangspunkt for Ringerike kommune når anbudskonkurransen startet, at nytt sak- 

og arkivsystem var implementert og operativt i løpet av sommeren 2019. Det er imidlertid flere 

forhold som gjør at dette må revurderes, blant annet at det skal gjennomføres kommunevalg og 

at det vil være hensiktsmessig å ha nytt kommunestyre på plass før nytt system iverksettes. 

Planlagt oppstart av implementering av nytt system er høsten 2019 og endelig iverksettelse 

sommer 2020.  

 

Nabokommunene Lunner og Jevnaker har i dag samme sak- og arkivsystem som Ringerike 

kommune og begge kommunene har valgt å gå inn i ny avtale med Acos. Modum, Krødsherad 

og Sigdal har foreløpig ikke tatt stilling til om de ønsker å signere avtale, men de har opsjon til 

å gjøre avrop med samme utgangspunkt som Ringerike kommune. Hole kommune har fra 

tidligere avtale med Acos.  

 

Juridiske forhold  

Det er sammen med innkjøpsavdelingen i kommunen gjennomført en korrekt 

anbudskonkurranse i tråd med reglene for offentlig anskaffelser. Det er ikke innkommet klager. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Den vedtatte handlingsplan for 2019-2022 – HR og fellestjenester (side 30): 

 

«Det skal gjennomføres en anskaffelse av nytt arkiv- og saksbehandlingssystem. Dette skal 

være på plass i løpet av våren 2019.» 

 

Økonomiske forhold 

Anskaffelse og implementering av et nytt sak- og arkivsystem er som tidligere nevnt en 

omfattende prosess. Det er et system som har mange brukere, både blant ansatte i kommunen 

og på politisk hold. Det er dessuten er system som er integrert med mange andre systemer, for 

eksempel lønns- og personalsystemet (Visma). 

 

I forbindelse med innføringen av nytt sak- og arkivsystem vil det påløpe 

implementeringskostnader og engangskostnader, disse kostnadene er stipulert til i 

størrelsesorden fra kr. 3.500.000,- til kr. 4.500.000,-. Ca kr. 500.000 av dette vil påløpe i 2019 

og dekkes over driftsbudsjettet til HR og fellestjenester. Resterende kostnader på ca 3 -

4.000.000,- må innarbeides i budsjett 2020. Det er fortsatt en del usikkerhet med anslaget for 

totalkostnader siden det per i dag blant annet ikke er avklart hvor stor integrasjonskostnaden 

blir. En stor andel av engangskostnadene skyldes at sak- og arkivsystemet er intergrert med 



- 

mange (16) andre fagsystemer og det innebærer et stort arbeid/kostnad å etablere 

integrasjonene.  

 

De årlige faste driftskostnadene for nytt sak- og arkivssystem er omtrent tilsvarende de 

driftskostnader kommunen i dag betaler for ESA. I 2020 vil det påløpe doble kostnader i siden 

vi må drifte ESA parallelt med nytt system Acos, dette er det tatt hensyn til å den totale 

kostnaden skissert ovenfor.  

 

Rådmannens vurdering 

Med utgangspunkt i at dagens sak- og arkivsystem, ESA er i ferd med å fases ut vil innføringen 

av et nytt, mer innovativt og operativt sak- og arkivsystem effektivisere og forenkle mange av 

dagens behandlingsprosesser. Brukergrensesnittet og funksjonaliten i nytt sak- og arkivsystem 

er bedre og det vil gi bedre kvalitet i saksbehandlingen.  

 

Muligheter for bedre politisk saksbehandling og tilgjengelighet for politikere er et mål i 

forbindelse med innføring av nytt system. Bedre og enklere muligheter for innsyn i kommunens 

saker for offentligheten er et annet eksempel som vil føre til bedret kvalitet. 

   

Rådmannen ser at det er flere muligheter for innsparing og effektivisering i et nytt sak- og 

arkivsystem enn i dagens løsning. Det vil derfor gjennomføres gjennomgang av dagens 

arbeidsprosesser knyttet til bruk av sak- og arkivsystem og effektiviseringstiltak vil iverksettes.  

 

 Ringerike kommune, 29.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1016-110  Arkiv: L12  

 

Sak: 83/19 

 

Saksprotokoll - 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 

Klagebehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Bjarne og Lisa Olsen Høyås, 

datert 28.01.19 til følge. 

 

2. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Hans Anton Støen, datert 

27.01.19. til følge. 

 

3. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Jørgen Bergsund og Marthe 

Kihle, datert 28.01.19 til følge. 

 

4. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Svelviksand AS, datert 

22.01.19 til følge. 

 

5. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 

«Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 

saksframlegg.» 

 

6. Klagene gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42) 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1016-109  Arkiv: L12  

 

Sak: 46/19 

 

Saksprotokoll - 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 

Klagebehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Bjarne og Lisa Olsen Høyås, 

datert 28.01.19 til følge. 

 

2. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Hans Anton Støen, datert 

27.01.19. til følge. 

 

3. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Jørgen Bergsund og Marthe 

Kihle, datert 28.01.19 til følge. 

 

4. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Svelviksand AS, datert 

22.01.19 til følge. 

 

5. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 

«Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 

saksframlegg.» 

 

6. Klagene gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42) 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/1016-105   Arkiv: L12  

 

 

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 

Klagebehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Bjarne og Lisa Olsen 

Høyås, datert 28.01.19 til følge. 

 

2. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Hans Anton Støen, datert 

27.01.19. til følge. 

 

3. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Jørgen Bergsund og Marthe 

Kihle, datert 28.01.19 til følge. 

 

4. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Svelviksand AS, datert 

22.01.19 til følge. 

 

5. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 

«Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette 

saksframlegg.» 

 

6. Klagene gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42) 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyre vedtok 30.11.18 sak 154/18 0605_354 Områderegulering for Ringerike 

vannverk Kilemoen. Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden Ringerike 



- 

vannverk Kilemoen. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn fire klager på 

vedtak, derav tre som har bedt om utsatt iverksettelse, jf. forvaltningslovens § 42.  

 

Saken skal opplyses så godt som mulig. Rådmannen mener at opplysningsplikten er oppfylt. 

Klagene er sammensatte og inneholder viktige elementer, dette gjenspeiles i tiltakshavers og 

rådmannens kommentar. 

 

De påklagede forhold er i korte trekk gjengitt i tabell, det vises for øvrig til klagebrevene i sin 

helhet slik de er fremsatt av de fire partene i saken: 

 

Klager: Påklagede forhold: 

Bjarne og Lisa Olsen 

Høyås, datert 28.01.19 

Forbud mot uttak av grus, forbud mot nydyrkning og beiting, 

forbud mot lagring/opplasting av tømmer, forbud mot ny 

bebyggelse. Anmoder om at klagen gis oppsettende virkning, 

jf. fvl. § 42. 

Hans Anton Støen, datert 

27.01.19 

Krav om at grunneier skal gjennomføre konsekvensutredning 

og detaljregulering for å kunne ta ut grus på eiendommen. 

Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for 

soneinndeling i områdereguleringen. Anmoder om at klagen 

gis oppsettende virkning, jf. fvl. § 42.  

Jørgen Bergsund og 

Marthe Kihle, datert 

28.01.19 

Manglende informasjon og dialog underveis i planprosessen 

fra Ringerike kommunes side, det stilles spørsmålstegn ved 

saksgangen. Gnr. 51, bnr. 1 båndlegges ytterligere grunnet 

endret arealformål – Naturformål LNA. Restrisksjoner knyttet 

til sandfuruskog. Restriksjoner knyttet til uttak av grus. 

Anmoder om at klagen gis oppsettende virkning, jf. fvl. § 42. 

Svelviksand AS, datert 

22.01.19 

Er bekymret for at en endring fra LNF til LNA vil gjøre at 

grusressursen blir utilgjengelig for eventuell fremtidig 

utvinning.   

 

Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for å gi utsatt iverksettelse jf. forvaltningslovens § 

42.  Det skyldes at man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under den tid det tar å 

få klagen behandlet, da hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for 

Ringerike vannverk Kilemoen. Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet og vedtak av plan hjemler denne etter plan- og bygningsloven.  

Rådmann fikk kunnskap om at det fra forslagstillers side ikke var planlagt tiltak før klagens 

endelige avgjørelse. Rådmann så derfor ikke grunn til å fremme egen sak om utsatt 

iverksettelse på tidligere tidspunkt.  

 

Rådmannen opprettholder sine vurderinger slik de fremgår av saksframlegg ved 2. gangs 

behandling, og anbefaler at klagene ikke tas til følge. Dersom kommunestyre vedtar å ikke ta 

klagene til følge, sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Dersom hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner 

grunn til å ta klage/klagene til følge, og saken legges frem for kommunestyret med forslag til 

endring av planvedtak må planvedtak utsettes og berørte parter skal informeres og 

konsekvenser må utredes. Konsekvensene som må utredes videre avhenger av hvilke forhold i 

klagene som tas til følge.  

 

Rådmannens tolkning av klagene samt tiltakshavers og rådmannens kommentarer  
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Noen av klagene samt tiltakshaver og rådmannens kommentar er svært omfattende og 

inneholder mange viktige elementer. Klagene skal være så godt opplyst som mulig jf. 

Forvaltningsloven § 33. Utover rådmannens tolkning av klagene, vises det til klagebrevene i 

sin helhet slik de er fremsatt av de 4 partene i saken. 

 
Rådmannens tolker klagene til å 

inneholde følgende momenter: 

Uttalelse fra 

Utbyggingsavdelingen 

Ringerike kommune som 

tiltakshavere  

Rådmannens kommentarer til klagene 

1. Svelviksand AS, datert 22.01.19 

 

1) Svelviksand AS føler bekymring for at 

området nord for deres reguleringsplan på 

gnr. 51/1 er endret fra formål LNF til 

LNA og vil med dette påklage endringen. 

NGU har rangert hele grusforekomsten på 

Kilemoen som nasjonalt viktig. De er 

bekymret for at grusressursen gjøres 

utilgjengelig for evt. fremtidig utvinning. 

Det bemerkes at å endre formål fra LNF 

til LNA fraviker fra prinsippet for 

reguleringsplanens hensikt om å ivareta 

drikkevannssikkerhet ved å legge en 

tilleggsbegrensning på området. 

 

 

 

1) Vannverkseier mener at 

endring av formål i plan fra 

LNF til LNA er 

sammenfallende med formål 

med plan. 

 

 

 

 

1) Det fremkom ved høring og offentlig ettersyn at det 

ligger naturtype A-lokalitet som vil legge begrensninger 

på bruken av området. Som det fremgår av 

Fylkesmannens uttalelse er dette tungtveiende hensyn 

som også sikres gjennom annet lovverk. 

 

Rådmannen viser til svar fra rådgiver hos fylkesmannen 

13.03.19 på spørsmål fra Ringerike kommune vedrørende 

båndlegging av område med Sandfuruskog. Herav 

fremgår det bl.a.:  

KU-forskriften etter plan- og bygningsloven § 4-2 har 

krav om innhenting av kunnskap og innleggelse av KU-

data i offentlige databaser. De aktuelle naturtypene har 

blitt avgrenset gjennom KU for utvidelse av sanduttak på 

Kilemoen og på Hensmoen.  

I fakta-arket for hver naturtype i Naturbase er beskrivelse 

av feltarbeid, resultater og hvilke vurderinger kartlegger 

har lagt til grunn for verdisettingen. Kartleggingen er 

gjennomført etter godkjent metodikk (DN-håndbok 13), 

resultatet er kvalitetssikret av Fylkesmannen og vurdert til 

å være av god kvalitet.  
Etter miljøinformasjonsloven og offentleglova og de 

retningslinjer vi har for naturtypedata, skal 

Fylkesmannen da sende denne miljøinformasjonen videre 

for publisering i Naturbase. Denne prosessen kan ikke 

grunneier påvirke.  

Det er bestiller av kartlegginga som kan velge å 

informere grunneier om kartlegging og/eller resultater. 

Ellers henvises det til Naturbase og andre offentlige 

databaser, hvor oppdatert miljøinformasjon gjøres 

tilgjengelig for allmennheten.  

Jeg kjenner til at etter Norsk PEFC Skogstandard, så skal 

nye naturtyper med A-verdi undersøkes av biolog før evt. 

hogst. 

 

Rådmann ser at Ringerike kommune må forholde seg til 

de krav som stilles som følge av endringer lagt inn i 

Naturbasen.  

 

2. Hans Anton Støen, datert 27.01.19 

 

Hans Anton Støen har to hovedmomenter 

som påklages:  

 

1) Krav om at grunneier skal gjennomføre 

konsekvensutredning og detaljregulering 

for å kunne ta ut grus på eiendommen.  

 

2) Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse 

som grunnlag for soneinndeling i 

områdereguleringen.  

 

3) Ber om utsatt iverksettelse. 

 

 

 

 

1) Viser til Rådmannens svar 

 

2) Risiko og 

sårbarhetsanalyse som 

grunnlag for soneinndeling er 

utført etter gjeldende 

retningslinjer fra NGI / NGU 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS) er utarbeida av en 

arbeidsgruppe i Ringerike 

kommune. 

Det er også utarbeida en 

beredskapsplan med 

utgangspunkt i ROS-

analysen. 

Beredskapsplanen er todelt, 

og består av en administrativ 

del og en operativ del. ROS-

analyse 

og beredskapsplanens 

operative del er unntatt 

 

Punkt 1) og 2) svares ut i eget vedlegg.  

 

3) Hovedformålet med planarbeidet er å sikre 

drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet, og kommunen ønsker å hjemle dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

anbefaler ikke å gi oppsettende virkning. Det skyldes at 

man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under 

den tid det tar å få klagen behandlet, da hovedformålet 

med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for 

Ringerike vannverk Kilemoen. 
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offentlighet jf. 

offentlighetsloven § 21. 

3. Lisa og Bjarne Olsen Høyås, datert 

28.01.19 

 

Gnr. 52, bnr. 2 og 3 i Ringerike kommune 

ligger innenfor det som i vedtatt 

reguleringsplan er sone 1, 2a og 2b. på 

eiendommen drives både jord- og 

skogbruk. Endringer i sonene har medført 

at gnr. 52, bnr. 2 og 3 har fått et økt areal 

på ca. 46 daa innenfor sone 1 i forhold til 

tidligere klausulering. Ca. 159 daa av gnr. 

52, bnr. 2 og 3 ligger dermed etter vedtatt 

reguleringsplan innenfor sone 1.  

Dette vil kunne få store konsekvenser for 

næringsgrunnlaget for gården i fremtiden. 

 

Olsen Høyås påpeker særlig 3 forbud 

innenfor området som det stilles spørsmål 

til:  

 

1) Forbud mot uttak av grus. 

 

Olsen Høyås stiller spørsmål til hvorfor 

det er lagt inn forbud mot uttak av grus og 

oppføring av bebyggelse i 

reguleringsplanen, og etterlyser en 

begrunnelse for dette. 

 

2) Forbud mot nydyrking og beiting.  

 

Olsen Høyås skriver at et forbud mot 

beitedyr vil påvirke fremtidig 

næringsgrunnlag for gården. Det fremstår 

som uklart for Olsen Høyås hvordan dette 

kravet har oppstått og ser ikke at 

Mattilsynet har stilt krav om dette 

eksplisitt.  

 

3) Forbud mot lagring/opplasting av 

tømmer. 

Olsen Høyås skriver her at dette i 

realiteten vil innebære et forbud mot 

hogst. Det stilles spørsmål til om det er 

riktig å vedta dette forbudet, basert på de 

rapporter som er innhentet.  

 

4) Innenfor sone 2b er det ilagt forbud 

mot ny bebyggelse med unntak av enkle 

bygninger tilknyttet landbruk. Større 

bygninger (bolighus, fjøs etc. i tilknytning 

til eksisterende bebyggelse krever 

godkjenning fra Mattilsynet). 

Høyås kan ikke se at dette forbudet er 

tilstrekkelig godt begrunnet underveis i 

prosessen.  

En slik restriksjon vil vanskeliggjøre/sette 

en stopper for at Høyås skal kunne 

oppføre driftsbygninger knyttet til 

landbruk-, skogbruk, noe som vil være 

uheldig for gårdsdriften. 

 

 

 

 

1) Det vises til 

klausuleringsbestemmelse og 

klausuleringsplan. Grusuttak 

er den mest alvorlige 

forurensningskilden i 

tilrenningsområdet til 

brønnene. Det er derfor satt 

forbud mot uttak av grus i 

sone I og gjort innskjerping 

av restriksjoner på uttak av 

grus i sone II A og II B. Det 

vises videre til 

Drikkevannsforskriften §§ 4, 

12 og 26. 

 

2)  Det er ingen aktivitet med 

beitedyr innenfor 

vannverksområdet i dag. Det 

har heller ikke vært slik 

aktivitet i den perioden som 

vannverket har vært i drift 

siden 1987. 

Grunnforholdene innenfor 

sonene er av en slik 

beskaffenhet at forurensning 

eller annen påvirkning lett når 

grunnvannet. Det vil jo være 

slik at påvirkning fra beitedyr 

henger nøye sammen med 

antall og hvor i sonene det 

beites.  

 

3) Det er ikke lagt forbud mot 

hogst eller tynningshogst 

innenfor sone 1. Det er 

imidlertid gitt føring på hvor 

man har lov til å lagre 

tømmer og laste det videre 

over på transport biler for 

tømmer. Tømmer må derfor 

fraktes ut av sone 1 før det 

kan lagres og videre 

transporteres på tømmerbil. 

Årsaken er at det er potensielt 

større risiko for forurensning 

ved opplagring og 

videretransport ved bruk av 

maskiner og utstyr 

 

4) Forbud mot ny bebyggelse. 

Det er ikke satt stopper for 

etablering av driftsbygninger 

tilknyttet landbruk / 

skogbruk. I henhold til 

regelverk skal den type 

installasjoner godkjennes av 

Mattilsynet innenfor 

vannverkssonene. 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmann viser innledningsvis til anmodning om 

oppsettende virkning.  

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre 

drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet, og kommunen ønsker å hjemle dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

anbefaler ikke å gi oppsettende virkning. Det skyldes at 

man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under 

den tid det tar å få klagen behandlet, da hovedformålet 

med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for 

Ringerike vannverk Kilemoen. 

 

 

1) Rådmannen vil til dette bemerke at det har vært vurdert 

om det kunne være grunnlag for å redusere omfanget av 

sone 1, men at det i tråd med de anbefalinger som har 

vært gitt fra Asplan Viak AS ikke er funnet grunnlag for å 

kunne gjøre det. Utvidelsen av sone 1 i forhold til 

tidligere klausulering er begrunnet med etablering av 

brønner ved Tjorputten, samt økt fremtidig uttak av 

grunnvann som gir økt hastighet på grunnvannet inn mot 

brønnene og mindre oppholdstid.   

 

Ifølge NGU og Folkehelseinstituttet skal vann i 

grunnvannssonen ved yttergrensen bruke minimum 60 

døgn frem til brønnene under full belastning. 

 

Kommunen har siden 2009 og frem til i dag benyttet 

Asplan Viak AS til å vurdere behovet for restriksjoner og 

soneavgrensning og selskapet har i den mellomliggende 

perioden utarbeidet en rekke rapporter om behovet for 

dette basert på foretatt prøvepumping, og nærmere 

undersøkelser av det aktuelle området.  Det må derfor 

kunne legges til grunn at det foreligger tilstrekkelig 

dokumentasjon på behovet for de vedtatte 

klausuleringsbestemmelsene i reguleringsplanen. 

 

Rådmannen vil til dette bemerke at kommunen her er 

avhengig av å kunne forholde seg til fagekspertisen på det 

aktuelle området hva gjelder 

klausuleringsbestemmelsenes utforming og rekke- vidde. 

Kommunen har fulgt de råd som er gitt av Asplan Viak 

AS som må anses for å være blant de ledende i Norge hva 

gjelder hydrogeologisk kompetanse.   

 

Rådmannen vil også vise til Mattilsynets høringsuttalelse 

til reguleringsplanen der det er fremhevet under pkt. 5 at 

en potensiell forurensning vil kunne ødelegge 

drikkevannskilden, og at de alvorlige konsekvensene 

tilsier at man heller bør velge å fjerne risikofaktorene, enn 

å prøve og redusere sannsynligheten for at uheldige 

hendelser skjer.   

 

2) Forbudet mot beiting i sone 1 er satt ut fra en generell 

vurdering av forurensningsfare. Innenfor denne sonen kan 

infiltrert overflatevann ha en kortere oppholdstid enn 60 

døgn som av Folkehelsemyndighetene er satt som en 

grense for sikker nedbryting av bakterier, parasitter og 

virus. 

For eksempel vil omfattende beiting i nærheten av 

brønnområdene i Dødisgropa og ved Tjorputten kunne gi 

avrenning av vann påvirket av avføring fra beitedyr mot 

brønnene. Dette vannet vil infiltrere i grunnen og bidra til 

grunnvannsdannelse. Oppholdstiden på dette grunnvannet 

kan dermed bli for kort til å oppnå en tilstrekkelig 

nedbrytning av bakterier, parasitter og virus. 

I beiteområder benyttes også ofte foringsplasser som fører 

til en mer konsentrert forurensning og økt fare for 

påvirkning av grunnvannet. 

Beiting i områder med stor umettet sone (sonen over 
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grunnvannsnivået) vil neppe ha innvirkning, men skulle 

man tatt hensyn til dette måtte man delt sone 1 i flere 

soner ut fra tykkelsen på umettet sone. Dette ville ha gjort 

hele klausuleringsplanen uforholdsmessig komplisert. 

Et alternativ kunne vært å utvide sone 0 rundt brønnene 

slik at denne sonen også omfatter 

skråningene ned mot Dødisgropa og de lavereliggende 

områdene rundt brønnene ved Tjorputten. 

Ved en inngjerding av utvidet sone 0 og forbud mot 

foringsplasser innenfor sone 1, kunne man tillatt beiting i 

sone 1. 

 

Med hensyn til nydyrkning viser rådmann til fagkyndig 

konsulents vurdering som sier at oppdyrking medfører 

omfattende bruk av maskiner som gir en viss risiko for 

avrenning av olje og drivstoff. 

Driften av nydyrket areal gir også økt belastning i form av 

bruk av (kunst)gjødsel og kjøring med 

landbruksmaskiner. 

 

3) Innenfor sone 1 er det forbud mot lagring og opplasting 

av tømmer, mens det ikke er forbud mot uttak av ved og 

tømmer. Klager mener denne restriksjonen i realiteten gir 

et forbud mot hogst. 

Forbudet begrunnes med økt fare for forurensning fra 

skogsmaskiner og tømmerbiler. Vi kan ikke se at dette vil 

føre til såpass store ulemper at det blir umulig med 

skogsdrift. Det bør være mulig å 

anlegge lunningsplasser/vedlager etc. utenfor sone 1. Hvis 

dette blir for tungvidt kan man søke om dispensasjon fra 

disse bestemmelsene og få godkjent en egnet plass 

innenfor sone 1 etter nærmere vurdering av 

forurensningsfare. 

For øvrig henvises det til klausuleringsplanen som gir en 

nærmere vurdering av forurensningsfare i tilknytning til 

skogsdrift. 

 

4) Innenfor sone 2B er det forbud mot ny bebyggelse med 

unntak av enkle bygninger tilknyttet landbruk (vedlager, 

skogsbrakker etc.). Begrunnelsen for dette er at nye 

bygninger fører til økt belastning og forurensningsfare 

både i byggeperioden og ved bruk. Det gis imidlertid 

åpning for å 

oppføre bygninger i tilknytning til eksisterende 

bebyggelse forutsatt en godkjenning fra Mattilsynet. 

 

 

4. Jørgen Bergsund og Marthe Kihle 

 

Bergsund / Kihle har bedt om oppsettende 

virkning. 

 

1) Bergsund / Kihle ble lovet tett 

oppfølging og dialog i planprosessen, som 

grunneier med størst areal som blir berørt 

av reguleringen. Det bemerkes at de ikke 

ble varslet til oppstart og heller ikke 

involvert i endring fra Landbruks-, natur- 

og friluftsområde (LNF) til Naturformål 

(LNA), til tross for at den aktuelle 

endringen medfører store konsekvenser 

for gnr. 51/1. Mener det er 

saksbehandlingsfeil når Ringerike 

kommune ikke har involvert grunneierne 

underveis i planprosessen. Spesielt i 

forbindelse med endring fra LNF til LNA. 

 

Gnr. 51 bnr, 1 ligger innenfor det som i 

vedtatt plan er sone 2a, 2b og 3. Endringer 

i sonene har medført at eiendommen har 

fått en større del av eiendommen innenfor 

sone 2a enn det som var tilfelle ved den 

tidligere behandlingen I tillegg er 

omgjøringen av ca. 500 daa av 

eiendommen omgjort fra LNF til LNA i 2. 

 

 

Utbygging er varslet om 

oppsettende virkning. Det 

settes ikke i verk noen tiltak 

innenfor planområdet før 

klagesaken er endelig avklart. 

 

1) Svares ut av rådmann. 

 

2) Vannverkseier er her 

avhengig av å kunne forholde 

seg til fagekspertisen på det 

aktuelle området hva gjelder 

klausuleringsbestemmelsenes 

utforming og rekkevidde.   

Kommunen har fulgt de råd 

som er gitt av Asplan Viak 

AS som må anses for å være 

blant de ledende i Norge hva 

gjelder hydrogeologisk 

kompetanse.   

 

. 

 

 

Rådmann viser innledningsvis til anmodning om 

oppsettende virkning.  

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre 

drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet, og kommunen ønsker å hjemle dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

anbefaler ikke å gi oppsettende virkning. Det skyldes at 

man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under 

den tid det tar å få klagen behandlet, da hovedformålet 

med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for 

Ringerike vannverk Kilemoen. 

 

1) Det gjøres fra Bergsund og Kihle gjeldende at det er 

begått saksbehandlingsfeil ved at de ikke har vært varslet 

ved oppstart, og at de heller ikke har vært involvert i 

endringen fra LNF-område til Naturformål LNA, til tross 

for at endringen medførte store konsekvenser for dem.   

 

I følge varsel om oppstart, datert 13.03.14 fremgår det at 

Marthe Kihle står på adresselisten, og brev skal være 

sendt per post. Det er svært uheldig om varsel ikke er 

mottatt.  

 

Det fremgår av pbl. § 12-10 at forslag til reguleringsplan 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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gangs behandlingen etter uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud; dette vil 

innebære en langt større restriksjon på 

eiendommen enn hva som var tilfelle 

tidligere. Det stilles da også spørsmål til 

hvorfor klausulere områder for å sikre 

sandfuruskog i en reguleringsplan med 

formål å sikre drikkevann? 

 

LNA vil i stor grad vanskeliggjøre drift av 

de aktuelle arealene på eiendommen. 

Skogen på Kilemoen har gjennom 

generasjoner blitt drevet på en forsvarlig 

og fremtidsrettet måte etter gjeldende 

skogbruksplan. Ved å skulle forelegge 

planer om hogst for landbrukskontoret.  

 

Bergsund / Kihle undres over hvorfor 

områder for å sikre sandfuruskog er 

inntatt i en reguleringsplan med formål å 

sikre drikkevann. Ved å forelegge planer 

om hogst for landbrukskontoret, og behov 

for avklaring av om det skal gjennomføres 

kartlegging før evt. hogst vil det 

vanskeliggjøre og kanskje også 

umuliggjøre hogst i det aktuelle området; 

de ønsker å bemerke at 

Landbrukskontoret meddeler at de ikke 

har vært delaktig i reguleringen. Det 

utdypes at i kontakt med 

Landbrukskontoret opplyses det at de ikke 

kjenner til endringen fra LNF til LNA, 

Dirmin har heller ikke vært involvert i 

dette. 

Det er også innhentet uttalelse fra Viken 

skog. Der påpekes det at arealformålet vil 

medføre stor uforutsigbarhet både for 

dagens og fremtidige eiere 

Bergsund/Kihle ønsker å påpeke at 

eiendommen ikke ligger inne med 

naturtypen sandfuruskog i Naturbasen. 

Bergsund/Kihle kan heller ikke se at 

begrensningene som sandfuruskog 

innebærer er nødvendig for å sikre 

drikkevannet så lenge 

klausuleringssonene rundt vannverket 

opprettholdes. Å regulere området til 

LNA med begrunnelse å sikre 

sandfuruskogsbestanden faller ikke inn 

under formålet med reguleringsplanen for 

vannverket. 

 

Det er ikke formålet med 

detaljreguleringen å innføre restriksjoner 

som sikrer hensynet til sandfuruskog. 

 

2) Restriksjoner knyttet til uttak av grus. 

Endringer av reguleringsformål til LNA 

innebærer restriksjoner på uttak av grus. 

Tidligere var det aktuelle arealet avsatt til 

grusuttak.  

Sandforekomsten er registrert som 

sandforekomst av nasjonal kvalitet og 

interesse. Det har vært grustak på 

eiendommen siden 1966. Svelviksand AS 

driver grusuttak på eiendommen. 

 

Anmodning om å ta klagen til følge. Det 

anmodes om at klagen gis oppsettende 

virkning. 

Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre 

rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de 

blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om 

forslag til regulerings- plan med opplysning om hvor det 

er tilgjengelig.  Bergsund / Kihle ble underrettet om 

høring om offentlig ettersyn i brev sendt ut 30.01.18. 

Høring og offentlig ettersyn ble også kunngjort i 

lokalavisen 03.02.18. 

 

Fylkesmannen ble også varslet om høring og offentlig 

ettersyn i brev datert 30.01.18. De sendte sin uttalelse til 

saken i brev, datert 19.03.18. Herav fremgår av 

overskriften Uttalelse til varsel om oppstart av 

områderegulering for Ringerike vannverk på Kilemoen. 

Fylkemannen viser innledningsvis til brev av 30. januar 

2018 som fra Ringerike kommune ble sendt med 

overskrift Høring og offentlig ettersyn – derav en 

misforståelse. Fylkesmannen ble orientert om dette per 

telefon. Ringerike kommune ble da orientert om 

Sandfuruskogens verdi og at denne skulle legges inn i 

Naturbasen.. 

Endring av formål fra LNF til LNA er gjort på bakgrunn 

av informasjon fra Fylkesmannen der det fremgår at det 

ligger en naturtype med A-verdi og C-verdi innenfor 

planområdet. Fylkesmannen varslet muntlig om mulig 

innsigelse dersom hensynet til sandfuruskog ikke ble tatt 

med i plan. Skogtypen ble lagt inn som Naturtype med A-

verdi i mars 2019.  

 

Prosessen omkring endring av formål fra LNF til LNA 

kom som følge av uttalelse fra Fylkesmannen. Det vises 

for øvrig til e-post fra fylkesmannen til Ringerike 

kommune 13.03.19. Herav fremgår det bl.a. følgende:  

 

KU-forskriften etter plan- og bygningsloven § 4-2 har 

krav om innhenting av kunnskap og innleggelse av KU-

data i offentlige databaser. De aktuelle naturtypene har 

blitt avgrenset gjennom KU for utvidelse av sanduttak på 

Kilemoen og på Hensmoen.  

I faktaarket for hver naturtype i Naturbase er beskrivelse 

av feltarbeid, resultater og hvilke vurderinger kartlegger 

har lagt til grunn for verdisettingen. Kartleggingen er 

gjennomført etter godkjent metodikk (DN-håndbok 13), 

resultatet er kvalitetssikret av Fylkesmannen og vurdert til 

å være av god kvalitet.  
Etter miljøinformasjonsloven og offentleglova og de 

retningslinjer vi har for naturtypedata, skal 

Fylkesmannen da sende denne miljøinformasjonen videre 

for publisering i Naturbase. Denne prosessen kan ikke 

grunneier påvirke.  

Det er bestiller av kartlegginga som kan velge å 

informere grunneier om kartlegging og/eller resultater. 

Ellers henvises det til Naturbase og andre offentlige 

databaser, hvor oppdatert miljøinformasjon gjøres 

tilgjengelig for allmennheten.  

Jeg kjenner til at etter Norsk PEFC Skogstandard, så skal 

nye naturtyper med A-verdi undersøkes av biolog før evt. 

hogst. 

 

Planavdelingen har vært i kontakt med landbrukskontoret 

v/ Kornkveen i forbindelse med utarbeiding av 

bestemmelser og fylkesmannens uttalelse. 

Landbrukskontoret bekrefter at de har vært involvert og at 

det har vært samtaler om planen, spesielt det som går på 

skogbehandlingen. De er også orientert om 

fylkesmannens vurdering av naturtypen og kartleggingen 

av sandfuruskog. De er av den oppfatning at det kan 

gjennomføres hogst etter veiledning fra 

landbrukskontoret.  

 

Når kommunen som underinstans nå skal ta stilling til 

klagen har den anledning til å ta i betraktning og vurdere 

de klagegrunner som klagerne har kommet med og om 

disse bør få som virkning at reguleringsplanen endres i 

tråd med disse.  Dersom disse vurderes grundig vil det 

ofte være grunnlag for å kunne gjøre gjeldende at evt. 



- 

tidligere feil knyttet til manglende varsling av enkelte 

grunneiere ikke har hatt betydning for vedtakets innhold, 

da klagegrunnene er vurdert uten at kommunen har funnet 

grunnlag for å endre sitt opprinnelige vedtak.  Dette er 

selvsagt under forutsetning at kommunen har hatt og 

fortsatt har hjemmel til å treffe et vedtak av det innhold 

som har blitt truffet.  Det kan her påpekes at siden 

Fylkesmannen i sin høringsrunde hadde spilt inn at 

Sandfuruskogen burde inntas i planen, ville det være lite 

hensiktsmessig å ikke gjøre dette, og da risikere at det ble 

fremsatt en innsigelse mot planen fra Fylkesmannens side.   

Selv om grunneierne hadde blitt varslet om dette på et 

tidligere tidspunkt er det i et tilfelle som dette lite trolig at 

resultatet av kommunens vedtak ville blitt annerledes, da 

fylkesmannens innspill naturlig nok tillegges betydelig 

vekt i en planprosess. Rådmann tar likevel kritikk for at 

grunneiere ikke ble informert på en bedre måte. 

 

2) Rådmann kan ikke se at område tidligere har vært 

avsatt til grusuttak i arealplaner. 

 

Det er gitt tillatelse til grusuttak i områderegulering 

0605_344 Kilemoen sanduttak. Det er riktig at sand- og 

grusforekomsten på eiendommen er av nasjonal verdi. 

Ressursen vil ikke bygges ned men derimot sikres.  

 

Rådmannen vil også vise til Mattilsynets høringsuttalelse 

til reguleringsplanen der det er fremhevet under pkt. 5 at 

en potensiell forurensning vil kunne ødelegge 

drikkevannskilden, og at de alvorlige konsekvensene 

tilsier at man heller bør velge å fjerne risikofaktorene, enn 

å prøve og redusere sannsynligheten for at uheldige 

hendelser skjer.   

 

 

Utsatt iverksettelse 

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.»   

 

Planens virkninger trer i kraft selv om det foreligger klage, med mindre det treffes vedtak om 

at klagen skal ha utsatt iverksettelse. Rettsvirkningene av reguleringsplanen vil avhenge av 

hvilken arealbruk og hvilke reguleringsbestemmelser som er gitt for det aktuelle området. Nye 

tiltak som nevnt i § 1-6 må også holde seg innenfor reguleringsbestemmelsene som er gitt for 

området. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i 

strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner jf. § 1–6. Dersom et nytt tiltak som 

nevnt i § 1-6 er i strid med reguleringsplanen, innebærer reguleringsplanen et forbud mot å 

sette i gang tiltaket. Slike nye tiltak vil typisk være oppføring av bygninger og anlegg. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for å gi utsatt iverksettelse jf. forvaltningslovens § 

42.  Det skyldes at man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under den tid det tar å 

få klagen behandlet, da hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for 

Ringerike vannverk Kilemoen. Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet og vedtak av plan hjemler denne etter plan- og bygningsloven.  



- 

Rådmann fikk kunnskap om at det ikke var planlagt tiltak fra forslagsstiller før klagen er 

endelig behandlet. Rådmann så derfor ikke grunn til å fremme egen sak om utsatt iverksettelse 

på tidligere tidspunkt.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i 

befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt 

kapasitet og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.19 er planområdet avsatt til LNFR-formål, med 

hensynssone for nedslagsfelt for drikkevann (H110) og grunnvannsforsyning (H120). Deler 

av området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette er den delen av området som per i dag 

er berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye klausuleringssoner og bestemmelser for 

Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I tillegg er to områder forslått avsatt til 

andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Disse områdene tilsvarer BVF1 og BVF3 

(vannforsyningsanlegg) i forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen. 

 

Vurdering av klageadgang 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. Klagere anses som parter i sak.  

 

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til 

vedkommende part, jf. forvaltningsloven § 29. Tre av de klagende parter anmodet om 

utsettelse av klagefrist. Ringerike kommune gav utsatt frist til partene i saken til 28.01.19. 

Mottatte klager ble sendt innenfor den angitte nye klagefristen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

- Formannskapet fattet 11.03.2014 sak 44/14 oppstart av 0605_354 Områderegulering 

for Ringerike vannverk. 

- Formannskapet fattet 23.01.2018 sak 1/18 å legge planen på høring og offentlig 

ettersyn, jf. pbl §§ 5-2 og 12-10. 

- Kommunestyre vedtok 30.11.18 områderegulering for Ringerike vannverk, sak 

154/18. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunestyre er tidligere orientert om de øknomiske konsekvensene av å vedta planen, 

rådmann viser til denne orienteringen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Ringerike kommune sendte 29.01.19 ut brev til motpart i saken i henhold til forvaltningsloven 

§ 33 tredje avsnitt. Med frist 26.02.19.  

Mottatt svar fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 18.02.19 derav fremgår det at 

innføring av reguleringsbestemmelse § 4.2 etter DMF sin vurdering innebærer at det legges 

betydelig større begrensning for uttak av masser enn det som i utgangspunktet tillates. Det 

stilles spørsmål til kommunens vurdering av verdien av naturvernet sett i sammenheng med 

de nasjonale verdiene som ligger i grusressursen. DMF anbefaler at arealformålet settes til 

opprinnelig foreslått LNF-område og at bestemmelse § 4-2 tas ut. 

 



- 

Ringerike kommune har i tillegg bedt om særskild vurdering av klageelementer sett i lys av 

utarbeiding av klausuleringsplan. Asplan viak, som fagkyndig konsulent, gav tilbakemelding 

til kommunen 26.04.19. Dette er med å danne grunnlag som svar på klager. 

 

Alternative løsninger 

Dersom hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen (HMA) og formannskapet (FS) finner 

grunn til å ta klagene til følge, og saken legges frem for kommunestyret med forslag til 

endring av planvedtak må planvedtak utsettes og berørte parter skal informeres og 

konsekvenser må utredes. Konsekvensene som må utredes videre avhenger av hvilke forhold i 

klagene som tas til følge.  

Ut fra vedlagt tabell vil det fremgå hvilke evt. konsekvenser dette vil kunne få for planen. 

  

Klager: Påklagede forhold: Konsekvens: 
1. Svelviksand AS, datert 

22.01.19 

 

 

Bekymring for at området nord for deres 

reguleringsplan på gnr. 51/1 er endret fra formål LNF 

til LNA. 

Bekymret for at grusressursen gjøres utilgjengelig for 

evt. fremtidig utvinning. Det bemerkes at å endre 

formål fra LNF til LNA fraviker fra prinsippet for 

reguleringsplanens hensikt om å ivareta 

drikkevannssikkerhet ved å legge en 

tilleggsbegrensning på området. 

 

  

Det har nå fremkommet at det ligger en naturtype A-

lokalitet som vil legger begrensninger på bruken av 

området. Som det fremgår av Fylkesmannens 

uttalelse er dette tungtveiende hensyn som også 

sikres gjennom annet lovverk. Ringerike kommune 

vil ikke kunne overstyre miljøinformasjonsloven og 

offentleglova og de retningslinjer som finnes for 

naturtypedata. 

 
2. Hans Anton Støen, datert 

27.01.19 

 

 

Krav om at grunneier skal gjennomføre 

konsekvensutredning og detaljregulering for å kunne 

ta ut grus på eiendommen.  

 

Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag 

for soneinndeling i områdereguleringen.  

 

Om klagen tas til følge vil planvedtaket utsettes og 

berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. 

 

Det foreligger ROS-analyse 

 

3. Lisa og Bjarne Olsen 

Høyås, datert 28.01.19 

 

 

 

 

Forbud mot uttak av grus, forbud mot nydyrkning og 

beiting, forbud mot lagring/opplasting av tømmer, 

forbud mot ny bebyggelse. Anmoder om at klagen gis 

oppsettende virkning, jf. fvl. § 42. 

Om klagen tas til følge vil planvedtaket utsettes og 

berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. 

 

4. Jørgen Bergsund og 

Marthe Kihle, datert 

28.01.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manglende informasjon og dialog underveis i 

planprosessen fra Ringerike kommunes side, det 

stilles spørsmålstegn ved saksgangen. Gnr. 51, bnr. 1 

båndlegges ytterligere grunnet endret arealformål – 

Naturformål LNA. Restrisksjoner knyttet til 

sandfuruskog. Restriksjoner knyttet til uttak av grus. 

Anmoder om at klagen gis oppsettende virkning, jf. 

fvl. § 42. 

Om klagen tas til følge vil planvedtaket utsettes og 

berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Overordnede planer 

Rådmannen vil innledningsvis oppsummere kort de overordnede planer som legger rammene 

for vedtatt plan 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk, Kilemoen. 

Kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.19 som sikrer nedslagsfelt for drikkevann (H110) og 

grunnvannsforsyning (H120). Planens formål er å sikre vannkilden men vil også åpne opp for 

råstoffutvinning i eksisterende uttaksområde og annen bebyggelse og anlegg.  

 

Av kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i 

befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt 

kapasitet og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen 

 



- 

Regionale og nasjonale myndigheter 

Det er viktig å merke seg at regionale myndigheter ikke har hatt innsigelse til denne planen.  

 

Rådmannen viser til DMF sin uttalelse der DMF anbefaler at arealformålet settes til 

opprinnelig foreslått LNF-område og at bestemmelse § 4-2 tas ut. Rådmann viser til svar fra 

Fylkesmannen i Buskerud på kommunens spørsmål omkring prosessen ved at område som nå 

har endret formål til LNA (naturformål) er definert som naturtype med A-verdi. 

Fylkesmannen skriver at «…KU-forskriften etter plan- og bygningsloven § 4-2 har krav om 

innhenting av kunnskap og innleggelse av KU-data i offentlige databaser. De aktuelle 

naturtypene har blitt avgrenset gjennom KU for utvidelse av sanduttak på Kilemoen og på 

Hensmoen.  

I faktaarket for hver naturtype i Naturbase er beskrivelse av feltarbeid, resultater og hvilke 

vurderinger kartlegger har lagt til grunn for verdisettingen. Kartleggingen er gjennomført 

etter godkjent metodikk (DN-håndbok 13), resultatet er kvalitetssikret av Fylkesmannen og 

vurdert til å være av god kvalitet.  

Etter miljøinformasjonsloven og offentleglova og de retningslinjer vi har for naturtypedata, 

skal Fylkesmannen da sende denne miljøinformasjonen videre for publisering i Naturbase. 

Denne prosessen kan ikke grunneier påvirke.  

Det er bestiller av kartlegginga som kan velge å informere grunneier om kartlegging og/eller 

resultater. Ellers henvises det til Naturbase og andre offentlige databaser, hvor oppdatert 

miljøinformasjon gjøres tilgjengelig for allmennheten.  

Jeg kjenner til at etter Norsk PEFC Skogstandard, så skal nye naturtyper med A-verdi 

undersøkes av biolog før evt. hogst.» 

 

Medvirkning 

Rådmannen viser til plan- og bygningslovens kapittel 5. Medvirkning i planlegging. 

Rådmannen er av den oppfatning at planprosessen har fulgt lovens krav og at det har vært lagt 

opp til medvirkning i flere av planprosessens faser, det vises bl.a. til følgende:  

- Informasjonsmøte før oppstart av planarbeid 31.01.2014 

- Varslingsbrev oppstart, datert 13.03.2014. Publisert Ringblad 15.03.14 

- Møte med grunneier gnr. 52/9 avholdt 02.04.14 

- Varslingsbrev – høring og offentlig ettersyn, datert 30.01.18. Publisert i Ringblad 

03.02.18 

- Melding om vedtatt plan og informasjon om klagerett for parter og andre med rettslig 

klageinteresse, datert 03.12.18 

 

Utsatt iverksetting 

Det er bedt om utsatt iverksettelse av tiltak, jf. forvaltningslovens § 42. Rådmannen kan ikke 

se at det er grunnlag for å gi utsatt iverksettelse jf. forvaltningslovens § 42.  Det skyldes at 

man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under den tid det tar å få klagen 

behandlet, da hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike 

vannverk Kilemoen. Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeidet og 

vedtak av plan hjemler denne etter plan- og bygningsloven.  

Rådmann fikk kunnskap om at det ikke var planlagt tiltak fra forslagsstiller før klagen er 

endelig behandlet. Rådmann så derfor ikke grunn til å fremme egen sak om utsatt iverksettelse 

på tidligere. 

 

Samlet vurdering 

Ved behandlingen i kommunestyre 30.11.18 sak 154/18 ble det fattet et planfaglig politisk 

valg der områderegulering av Ringerike vannverk Kilemoen ble vedtatt. Ut fra overstående 



- 

mener rådmannen at behandlingen av denne plansaken har vært forsvarlig og anbefaler at 

denne avgjørelsen blir stående etter klagebehandlingen. 

 

Enkelthetene i klagene er gjennomgått i avsnittet «Rådmannens tolkning av klagene samt 

tiltakshavers og rådmannens kommentarer».  

Rådmannen opprettholder sine vurderinger slik de framgår av saksframlegget, datert 24.09.18. 

Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge.  

 

 

Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Hans Anton Støen 

Bjarne og Lisa Olsen Høyås 

Jørgen Bergsund og Marthe Kihle 

Svelviksand AS 

Ringrike kommune v/ avd. utbygging 

Advokatfirmaet Bentzen AS 

 

Vedlegg 

Rådmannens vurdering av Hans Anton Støen sin klage 

Oversiktskart 

Saksframlegg 2. gangs behandling 

Saksprotokoll vedtak sak 154/18 

Uttalselse fra Direktoratet for mineralforvaltning 

Vurdering av klage, Asplan viak 

Faktaark fra Naturbasen A-verdi 

Faktaark fra Naturbasen C-verdi 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksframlegg: Mari Solheim Sandsund 
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RÅDMANNENS VURDERING AV KLAGE FRA HANS ANTON STØEN

R ådmannen har som grunnlag for sin vurdering av klagene som underinstans hatt bistand fra advokat
Guttorm Jakobsen og da særlig hva gjelder klagen fra Hans Anton Støen.

Klagen fra Hans Anton Støen og rådmannens kommentarer til denne vil b li nærmere omtalt nedenf or .

Klagegrunner

Hans Anton Støen , grunneier av gnr. 52 bnr. 1 har i klage datert 27. januar 2019 fremmet to klagean førsler
som det videre begrunnes for punktvis.

Det er for det første i bokstav a) klaget på kravet om at grunneier må gjennomføre konsekvensutredning
og foreta en detaljregulering for å kunne ta ut grus på eiendommen. Det er for det andre i bokstav b)
kl aget på at han anser at kommunen har gjennomført en mangelfull risiko - og sårbarhetsanalyse som
grunnlag for soneinndelingen i områdereguleringen.

Det anføres som grunnlag som klagen knyttet til bokstav a) om krav om at grunneier må gjennomføre
konsekven sutredning og detaljregulering for å kunne ta ut grus på eiendommen at bakgrunnen, ikke er
grusdriften som sådan, men de nye reservebrønnene som har blitt etablert av kommunen som
tiltakshaver. Dette tilsier etter grunneiers oppfatning at det er kommunen, og ikke grunneier, som må
forestå en evt. konsekvensutredning og detaljregulering. Det er angitt en rekke underpunkter , i alt 17
punkter som nærmere grunnlag for Støens klage knyttet til bokstav a, og 8 nærmere angitte underpunkter
i tilknytning til klage n omtalt under bokstav b. Mange av disse punktene har tidligere blitt fremført som
innsigelse knyttet til oversendt planforslag, og er derfor i stor grad kommentert og vurdert av rådmannen
tidligere i saksfremstillingen til kommunestyret.

Rådmannens vurdering av klagen til Støen.

Spørsmålet om Støen har klageadgang.

Støen må som eier av deler av planområdet anses for å være part i saken. Han har derfor klageadgang i
samsvar med forvaltningsloven § 28.

Spørsmålet om klagen er inngitt rettidig .

Ringerike kommune fattet sitt vedtak i saken 30. november 2018. Klagefrist etter forvaltningsloven § 29
er 3 uker etter det tidspunkt da underretning om vedtaket har kommet frem til vedkommende part.
Kommunen har i dette tilfellet som følge av juleferien benyttet sin adgang etter forvaltningsloven § 29, 3.
ledd til å forlenge klagefristen før denne har utløpt til 28. januar 2018.

Klagen har blitt fremsatt innen den utsatte fristen og er således rettidig.

Rådmannens vurdering av Støens klage knyttet til kravet om konsekvensutredning og detalj -
regulering. Pkt. a i Støens klage.

1. Anførsel om at kravet om konsekvensutredning og detaljregulering ikke skyldes grusdriften som
sådan, men de nye reservebrønnene etablert av kommunen. Pkt. a underpunkt 1.
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Støens anfør er som pkt. 1 under bokstav a i sin klage at kravet om konsekvensutredning og detalj -
regulering ikke skyldes grusdriften som sådan, men de nye reservebrønnene som er etablert av
kommunen som tiltakshaver.

Rådmannen vil til dette bemerke at krav et til konsekvensutredning og detaljutredning er stilt til Støen
som eier av grusuttaket, på samme måte som andre grunneiere som er eiere av grus i kommunen har fått
krav om slik utredning før det har blitt tillatt videre masseuttak på deres eiendom. Dett e er for øvrig i
samsvar med forskrift om konsekvensutredning som oppstiller slik plikt for grusuttak av denne
størrelsesorden.

Det medfører derfor ikke riktighet at kravet skyldes kommunens tiltak. Selve vannverksuttaket medfører
ingen plikt for kommunen til å konsekvensutrede dette etter gjeldende konsekvens - utredningsforskrift.

2. Henvisningen til fylkesmannens opphevelse 26. februar 2015 av kommunens vedtak om
midlertidig forbud mot grustaksdrift. Pkt. a, underpunkt 2 i Støens klage.

Støen har under pkt. 2 underpunkt 2 i sin klage vist til at Fylkesmannen i Buskerud den 26. februar 2015
opphevet kommunens tidligere vedtak med vedtak om midlertidig forbud mot grustaksdrift på hans
eiendom, og at det i samme brev også var nærmere uttalelser om når grustaksdrift var søknadspliktig.

Rådmannen vil til dette bemerke at fylkesmannens opphevelsesvedtak gjaldt et vedtak av kommunen
etter plan - og bygningsloven kapittel 13 om midlertidig forbud mot tiltak i påvente av at regulerings -
planen for området skulle bli vedtatt.

Fylkesmannens opphevelse er ikke knyttet til den nå vedtatte reguleringsplanen for området. Det tas
heller ikke i fylkesmannens brev stilling til i hvilken utstrekning det grusuttak som rent faktisk har funnet
sted på eiendommen har vært og er søknadspliktig etter plan - og bygningsloven § 20 - 1 bokstav k om
vesentlige terrenginngrep.

Ringerike kommune ved areal - og byplankontoret har imidlertid gjort en grundig vurdering av dette i
etterkant gjennom sitt brev til Støen den 5. april 20 16 med forhåndsvarsel om pålegg om stans av
massetaket under henvisning til at de grusuttak som i de senere årene hadde funnet sted fra hans
eiendom måtte anses for å utgjøre et vesentlig terrenginngrep som var søknadspliktig.

Det fremgikk her at vesentl ige terrenginngrep hadde vært søknadspliktige siden lovendringen i 1995, og
fulgte da av pbl. § 93 første ledd bokstav i, jf. plan - og bygningsloven av 1985 og deretter fra 1. juli 2010
av § 20 - 1 bokstav k i plan - og bygningsloven fra 2008.

Støen har sel v i møte med kommunen 28. april 2015 opplyst om at det skal være tatt ut ca 400.000 til
500.000 kubikkmeter grus fra 1960 tallet og frem til april 2015 og at det slik sett gjensto ca 2,5 til 2,6
millioner kubikkmeter grus av en samlet forekomst på 3 millio ner kubikkmeter.

Støen har videre i en e - post til Ringerike kommune 6. juli 2015 angitt at siden grustaket ble åpnet på 1960 -
tallet og frem til 1995 var blitt tatt ut i størrelsesorden 150.000 til 200.000 kubikkmeter, og at det i
perioden 1995 til 2009 va r blitt foretatt jevne uttak. I perioden 2009 til 2011 ble det tatt ut 240.000
kubikkmeter. Dette ble av kommunen ansett for å utgjøre et vesentlig uttak/endring av drift i kommunens
brev til Støen den 5. april 2016 som for øvrig ble dokumentert gjennom flyfoto tatt på ulike tidspunkter
av grusuttakets utbredelse.
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I søknaden om driftskonsesjon fra Hæhre Entreprenør for den aktuelle grusressursen på Støens eiendom
den 1. desember 2014 til Direktoratet for mineralforvaltning ble det søkt om tillatelse til årlig forventet
uttak på opptil 50.000 kubikkmeter . Anslått rest av totalvolum ble her angitt til 2.600.000.

Fylkesmannens opphevelsesvedtak har følgelig intet å gjøre med kommunens adgang til å fastsette
reguleringsplan knyttet til beskyttelse av grunnv annsbrønner der det samtidig stilles krav til hvilket
område evt. fremtidig grusuttak skal finne sted innenfor og påpeker krav til konsekvensutredning som er
i samsvar med konsekvensutredningsforskriften.

3. Støens anførsler om at driften av grustaket er lovlig etablert innenfor rammene av en detaljert
områderegulering i form av strenge klausuleringsbestemmelser. Pkt. a, underpunkt 3 i klagen.

I klagen av 27.01.2019 anfører Støen, i likhet med uttalelse av 12.03.18 og 26.11.18, at grustaket som ble
åpn et for 50 år siden er lovlig etablert. Driften har ifølge Støen skjedd innenfor rammen av en detaljert
områderegulering i form av klausuleringsbestemmelser.

Det er videre vist til at kommunen etter en langtrukke n skjønnsprosess for domstolene i 1990 beta lte ut
erstatning for de begrensninger som klausuleringen påla grusuttaksdriften.

Rådmannen vil bemerke at kommunen allerede i sitt brev til Støen den 5. april 2016 med forhåndsvarsel
om pålegg opplyste han om at avtalen fra 1985 ikke kunne overstyre lovm essige krav etter annet lovverk
som hadde kommet til i etterkant, og at avtalen åpenbart ikke kunne oppfattes som noe fritak for plikten
til å søke om nødvendige tillatelser etter annet lovverk som plan - og bygningsloven, eller annet relevant
lovverk som f.eks. forurensningsloven eller mineralloven dersom et tiltak i ettertid var av et slikt omfang
at søknadsplikt inntrer.

4. Støen anser at klausuleringsavtalen av 1985 er å anse som en detaljert og streng områdereg u -
lering. Pkt. a, underpunkt 4 i klagen.

Støen angir under pkt. a, underpunkt 4 at han alltid har oppfattet dette som en detaljert og streng
områderegulering , og at han har innrettet driften fullt ut i tråd med reguleringen.

Rådmannen vil bemerke at avtalen fra 1985 den gang erstattet kommunens behov for å søke
fylkesmannen om ekspropriasjonstillatelse etter vassdragsloven § 18 som var den vanlige bestemmelse å
bruke dersom det på den tiden var behov for å tilegne seg nødvendige rettigheter til uttak og beskyttelse
av vann på annen manns eiendom.

Høyesterett avgjorde i den såkalte Bjørheim - saken som kom opp i 1986 (Rt . 1986 s. 430 ) at det skulle
betales full erstatning i tråd med ekspropriasjonserstatningsloven av 1984 for slik båndlegging, basert på
en konkret fortolkning av forarbeidene til denne lovbestemmelsen. Det er bakgrunnen for at det deretter
ble avholdt skjønn for fasts ettelse av erstatning for den båndlegging som den gang fant sted.

Det rettslige grunnlaget for den båndlegging som finner sted gjennom vedtagelsen av reguleringsplanen
er nå plan - og bygningsloven og ikke V asssdragsloven av 1940. De erstatningsrettslige konsekvenser skal
derfor vurderes etter de ulovfestede regler om rådighetsinnskrenkninger og ikke ekspropriasjons -
erstatningsloven fra 1984.
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Rådmannen vil for øvrig vise til det som er anført ovenfor under pkt. 3.3.3 om at avtalen fra 1985 ikke kan
erst atte plikten til å innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk i ettertid, der det foretas en
aktivitet som nødvendiggjør slik søknad.

5. Støens henvisning til at kommunen selv tidligere har gitt uttrykk for at klausuleringen er å
lik estille med en områderegulering. Pkt. a, underpunkt 5 i klagen .

Støen gjør i pkt a, underpunkt 5 i klagen gjeldende at kommunen selv tidligere har gitt uttrykk for den
oppfatning at klausuleringen er å likestille med en områderegulering under henvisning til kommunens
daværende advokat, Alf Skogly, sitt innlegg til lagmannsretten i 1988 .

Rådmannen vil bemerke at det er korrekt at kommunens advokat i overskjønnet som ble avsagt av
Eidsivating lagmannsrett 8. januar 1988 i en av sine mange anførsler for retten påpekte at det måtte
foretas en nærmere regulering av måten grusuttaket fant sted på, for å hindre at det oppsto fare for
forurensning av grunnvannet. Det ble i den forbindelse angitt at disse klausuleringene ikke var noe annet
og mer enn det som ville være den praktiske konsekvens av en mer alminnelig regulering i henhold til
bygningslov eller forurensnings - lov.

Det ble i den forbindelse fremlagt de dagjeldende reg uleringsbestemmelsene i tilknytning til den
reguleringsplan som på dette tidspunktet gjaldt for Nedre Kilemoen i Ringerike kommune der det i § 4
pkt. c fremgikk at forurenset vann, forurensende stoffer, oljer etc. ikke måtte slippes i grunnen i området.

Poenget til Ringerike kommune sine anførsler på dette punktet under skjønnet var at reguleringsplanen
med tilhørende bestemmelser inneholdt et generelt forbud mot å forurense grunnvannet, og at den
detaljering av hvordan en skulle innrette seg for å unngå forurensninger eller forurensningsfare i de
klausuler som vannverksskjønnet den gang hadde gjort aktuelle, etter Skogly sin oppfatning ikke var noe
annet og mer enn det som med nødvendighet måtte til for å sikre mot slik forurensning også etter det
generel le forbudet i den siterte reguleringsplanen.

Dette kan selvsagt ikke tas til inntekt for at Støen ved sin fremtidige grustaksdrift skulle være fritatt for å
forholde seg til annet relevant regelverk så som forurensningsloven, plan - og bygningsloven eller
mineralloven.

6. Støens henvisning til opplysninger gitt av kommunen og i foreløpig utkast til plan - og utrednings -
program 18. januar 2011. Pkt. a, underpunkt 6 i klagen.

Støen gjør i pkt. a, underpunkt 6 i sin klage gjeldende at han og hans kone i en tidlig fase av prosjektet ble
fortalt at det aktuelle tiltaket ikke ville få konsekvenser for grusuttaksdriften ut over mindre justeringer
hva gjaldt tillatt uttaksdybde. Det er her vist til foreløpig utkast 18. januar 2011 til plan - og
utredningsprogram.

Rådmannen vil til dette bemerke at det ligger innforstått i selve ordlyden fra 18. januar 2011 at dette var
å anse som et foreløpig utkast, og dermed ingen endelig konklusjon med hensyn til hvilke restriksjoner
som til syvende og sist ville bli nødvendig å fastsette.

Det har i ettertid, gjennom grundige vurderinger fra Asplan Viak AS sin side, der det også ble hensyntatt
hvilke vannmengder som kommunen faktisk hadde behov for å ta ut for fremtiden, vist seg at det er behov
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for den innskjerping av klausu leringsbestemmelsene ut over det som ble lagt til grunn i 2011 og som nå
har blitt fastsatt gjennom vedtagelsen av reguleringsplanen.

7. Støens henvisning til rådmannens formulering i notat i mars 2014 om midlertidig forbud mot
uttak av grus på Støens eie ndom. Pkt. a, underpunkt 7 i klagen.

Støen har under pkt. a, underpunkt 7 til sin klage vist til at rådmannen i et notat til formannskapet i mars
2014 om midlertidig forbud mot uttak av grus på hans eiendom, også hadde gitt uttrykk for evt. økonomisk
kons ekvens som følge av vedtaket, herunder at grunneier kunne fremme krav om økonomisk erstatning.
Det anføres at rådmannen neppe ville ha formulert seg på denne måten dersom han på dette tidspunktet
hadde ansett grustaket for å være ulovlig og søknadspliktig .

Rådmannen vil til dette bemerke at kommunen på dette tidspunktet ikke hadde tatt uttrykkelig stilling til
i hvilken utstrekning Støens grusuttak var søknadspliktig eller ikke. Den aktuelle saken gjaldt en anbefaling
til formannskapet om å nedlegge midl ertidig forbud mot tiltak for å stanse uttak av grus på gnr. 52 bnr. 1
inntil uttaksområde og volum var fastsatt nærmere i reguleringsplan. Det ble her også åpnet for å søke
om dispensasjon fra forbudet, forutsatt at uttaket ble begrenset i henhold til de n foreslåtte reviderte
reguleringsplanen.

Først ved kommunens brev til Støen den 5. april 2016 med forhåndsvarsel om pålegg, ble det tatt
uttrykkelig stilling til at Støens uttak de senere årene hadde utgjort et vesentlig terrenginngrep som
nødvendiggjor de søknad om tillatelse etter pbl. § 20 - 1 bokstav k .

Når det for øvrig gjelder rådmannens formulering i nevnte notat datert 10. mars 2014 til formannskapet
var det kun en orientering om at dersom grusuttaket ble begrenset eller stoppet ved nedleggelse av
midlertidig forbud mot tiltak så kunne dette medføre at grunneier ville fremme krav om økonomisk
erstatning, og at det samme kunne skje ved vedtagelse av en reguleringsplan. Notatet sier imidlertid
heller intet om i hvilken utstrekning et slikt krav ville kunne føre frem.

Formuleringene i notatet kan derfor hverken tas til inntekt for at rådmannen anså at grusuttaket var lovlig,
eller til inntekt for at rådmannen anser at det skulle betales ut erstatning dersom det skulle bli pålagt
restriksjoner som fo relagt, men kun et varsel om at et slikt krav kunne bli fremmet fra grunneiers side.

8. Støens henvisning til ordførers omtale av klausuleringsbestemmelsene fra 1985 ved k ommune -
styrets behandling av den nye områdereguleringsplanen 1. november 2018. Pkt. a, underpunkt 8
i klagen.

Støen har under pkt. a, underpunkt 8 i sin klage angitt at ordføreren i Ringerike kommune, så sent som
den 1. november 2018, under ko mmunestyrets første behandling av den nye områdereguleringen, hadde
omtalt de tidligere klausuleringsbestemmelsene som «reguleringsplanen fra 1985». Det påpekes at dette
etter Støens oppfatning er beskrivende for hvordan den gjeldende klausuleringsavtale n har blitt
oppfattet.

Rådmannen vil til dette bemerke at om så er tilfelle at ordføreren ved en inkurie har omtalt klausu -
leringsbestemmelsene fra 1985 som reguleringsbestemmelser, så kan ikke det rokke ved det faktum at
dette er to forskjellige ting. D ersom klausuleringsbestemmelsene var å oppfatte som en regulerings - plan,
ville det jo ikke vært nødvendig å utarbeide en reguleringsplan med dette innholdet pr. i dag. Poenget er
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at klausuleringsbestemmelsene er nedfelt i en avtale mellom partene, mens d en nå vedtatte
reguleringsplan er et utslag av offentlig myndighetsutøvelse der også andre hensyn spiller inn.

9. Støens henvisning til at driften av grustaket pr. i dag er lovlig og skjer innenfor rammene av
kommunal regulering og på grunnlag av avtale mel lom kommune og grunneier. Pkt. a
underpunkt 9 i klagen.

Støen anfører i sin klage under pkt. a, underpunkt 9 at klausuleringsavtalen fra 1985 tillater grusuttak i
hele det klausulbelagte området på hans eiendom, såfremt disse skjer i henhold til bestemme lsene. Han
angir at det aldri har skjedd brudd på klausuleringsbestemmelsene fra hans side, og at grusuttaket har
fått driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning den 21. september 2017, og at det således ikke
kan råde noen tvil om at driften av grustaket er lovlig og at denne finner sted innenfor rammene av
kommunal regulering og inngått avtale mellom kommunen og grunneier.

Rådmannen vil til dette bemerke at det tydelig fremgår av brev fra kommunen ved Areal - og
byplankontoret den 5. april 20 16 at kommunen ikke deler denne oppfatningen. Det vises her til
fremstillingen av innholdet i dette brevet som er gjennomgått ovenfor under rådmannens drøftelse av
Støens klage under pkt. a, underpunkt 3.2.3.7.

Det ble her som nevnt gitt forhåndsvarsel med pålegg om stans av uttak av masseuttaket, da kommunen
på dette tidspunktet hadde konkludert med at det hadde funnet sted en vesentlig endring/utvidelse av
masseuttaket, som innebar at dette var søknadspliktig til kommunen. Når det gjeld er omfanget av
grusuttaket i nevnte periode vises til fremstillingen ovenfor under pkt. 3.2.3.2.

Av brevet fremgår det at det ble innført søknadsplikt i 1995 for vesentlige terrenginngrep i plan - og
bygningsloven av 19 8 5 § 84 (nå pbl. § 20 bokstav k). I f orarbeidene til love ndringen i 1995 er masseuttak
nevnt spesifikt som eksempel på hva som kan omfattes som «vesentlig terrenginngrep».

Det fremg år av kommentarene til 1905 - loven at hva som er å anse som vesentlig må kunne sees over tid,
slik at myndighet ene må kunn e gripe inn dersom mindre arbeider samlet sett medfør er vesentlige
inngrep, jf. Kommunal - og regionaldepartementets tolknings - og prinsipputtalelse om nedre grense for
terrenginngrep etter pbl. 1905 § 84 .

Rådmannen bemerker således at det ut i fra nevnte rettskilder sett i sammenheng med det uttak Støen
faktisk hadde foretatt forelå søknadsplikt for masseuttak av grus med hjemmel i pbl. § 20 bokstav k , da et
grusuttak i perioden 2009 til 2011 på 240.000 kubikkmeter måtte karakteriseres som et «v esentlig
terrenginngrep».

Det ble også fra r ådmannen s side vist til en tilsvarende sak fra Bø kommune der et grusuttak på kun 6000 -
15000 kubikkmeter pr. år ble ansett for å være et vesentlig terrenginngrep. Klager har i sin søknad om
driftstillatelse til Direktoratet for mineralforvaltning søkt om uttak av grus på opptil 50.000 kubikkmeter
grus pr. år.

Rådmannen er derfor ikke enig med klager i at driften av grustaket pr. i dag er lovlig, da det aldri har blitt
søkt om tillatelse til å foreta vesentlige terrenginngrep fra Støens side.

Når det gjelder henvisningen til at Direktoratet for mineralforvaltning har gitt driftskonsesjon den 21.
september 2017 så har klager unnlatt å påpeke at denne tillatelsen har blitt påklaget til Nærings - og
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Fiskeridepartementet av Ringerike kommune og Mattilsynet og at denne klagen ennå ikke er avgjort av
departementet.

10. Støens anførsel om at kommunens standpunkt om søknadsplikt ikke kan være riktig, jf. pkt a,
underpunkt 10 i klagen.

Støen anfører i sin klage under pkt. a, underpunkt 10 at kommunens påstand om søknadsplikt pga. stort
utta ksvolum ikke kan anses riktig, all den stund volumene ligger innenfor rammene av klausulerings -
bestemmelsene.

Rådmannen vil bemerke at Støen her igjen blander sammen de regler som følger av klausuleringsavtalen
fra 1985 som er basert på avtalefriheten og privat autonomi, og de forpliktelser Støen har etter
offentligrettslig lovgivning som plan - og bygningsloven. Det vises for øvrig til øvrige punkter der dette
allerede har blitt nærmere drøftet fra rådmannens side.

11. Støens henvisning til uttalelser i Fylkesmannens brev 26. februar 2015 og tidligere uttalelser fra
departementet vedr. anvendelsen av bygningsloven § 84, jf. pkt. a, underpunkt 11 i klagen .

Støen anfører at selv i fravær av klausuleringsavtalen fra 1985, ville det ikke være rettslig grunn lag for å
kreve innsendt søknad etter bygningslovgivningen etter de daværende regler.

Det er i denne forbindelse vist til brev datert 26. februar 2015 fra Fylkesmannen i Buskerud der det er
henvist til departementets uttalelser 3. august 1989, 24. augus t 1990 og 6. januar 1995, samt tidligere
rundskriv T - 6/96 av 1. januar 1997 om behandlingen av masseuttak etter plan - og bygningsloven, der
departementet hva gjaldt forholdet til igangværende virksomhet hadde påpekt at § 84 ikke kom til
anvendelse på et m asseuttak som allerede var i drift ved lovens ikrafttreden med mindre tiltakets karakter
og omfang hadde endret seg så vesentlig at det kan likestilles med ny virksomhet.

Rådmannen vil her vise til pkt. 4.1 i kommunens brev til Støen den 5. april 2016 med forhåndsvarsel om
vedtak om pålegg om stans der det er redegjort nærmere for hva som ligger i uttrykket vesentlige
terrenginngrep. Det er her redegjort for at ved lovendring i plan - og bygningsloven den 5. mai 1995 ble
uttrykket « masseuttak og fylling » e ndret til vesentlige terrenginngrep, og samtidig ble det innført
søknadsplikt for slike tiltak i daværende plan - og bygningslov § 84.

I forarbeidene til lovendringen i 1995 er det som eksempler på vesentlige terrenginngrep nettopp nevnt
tiltak som inneb ærer en omarbeidelse av terreng så som gruvevirksomhet, steinbrudd og andre
masseuttak, bakkeplanering og ellers anlegg av parker, og hager mv.

Av kommentarene til loven av Daniel Rogstad, under henvisning til Ot.prp. nr. 39 (1994 - 95) s. 148 ble det
påpe kt at hva som var å anse som vesentlig måtte kunne sees over tid, slik at myndighetene kunne gripe
inn dersom mindre arbeider samlet sett førte til vesentlige inngrep, og at det ville være en del tiltak der
grensen mellom å kalle det terrenginngrep eller a nlegg ville være flytende, f.eks. ved masseuttak eller
steinbrudd, og at det derfor var viktig at begge deler ble dekket av de samme bestemmelsene.

I rundskriv T - 5/96 om Mineralske lausmasser som ble utgitt 1. desember 1996 av Miljødepartementet, nå
Kommunal - og moderniseringsdepartementet er pkt. 3.2 på s. 13 flg. viet masseuttak som er eller har vært
i drift. Det angis her som følger fra og med annet avsnitt:
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«Melding om masseuttak m.v. i slike område r eller i område utlagt til anna formål, kan av dekkje
og aktualisere behov for meir detaljert planlegging. Spesielt vil dette gjelde område der ei viss
verksemd alt er i gang, og der vidare drift og utviding kan få følgjer som krev meir detaljert
planlegging, f.eks. på grunn av fare for utrasing, for forureining eller av omsyn til andre interesser.
Kommunen kan i slike høve bruke pbl. § 33 og leggje ned byggjeforbod med sikte på regulering
eller endring i tidligare arealdel til kommuneplan.

Nedanfor følgjer omtale av nokre typiske situasjonar når det gjeld masseuttak i drift:

Uttak kan vere ulovlege fordi dei ved oppstarting ikkje vart melde i samsvar med gjeldande
regelverk. Er verksemnda nyleg sett i gang, kan føresegner om stansing eller retting nyttast, jf.
pbl. § 113.

Ein del uttak kan ha vore i drift i lengre tid utan reaksjon frå kommunen, og større eller mindre
investeringar i tiltaket kan vere gjennomførde. Stansing vil neppe vere vegen å gå, og som regel
vil det i slike tilfelle vere mest føremålstenleg å få tiltaket behandla i plan.

Res ultatet av dette kan bli at vidare uttaksverksemd vert avgrensa eller må avviklast. Miljøvern -
departementet har tidligare gitt uttrykk for at ved slik regulering bør kommunen i rimelig grad ta
omsyn til korleis den eksisterende verksemnda kan få avslutta drifta på ein rekningssvarende
måte.

I dei tilfelle eksisterande verksemd vert sterkt redusert eller må slutte heilt med drifta, vil det vere
eit viktig moment om det dreier seg om eit lovleg uttak eller om verksemnda som er ønska, må
karakteriserast som nytt uttak. Avgjerande vil her vere om uttaket har vore ute av drift så lenge
at det har oppstått ein ny situasjon som krev ny behandling av offentlig styremakt. Det same vil
gjelde dersom verksemda har endra omfang og karakter, f.eks. til eit mykje stø rre uttak med
industriell drift med kontinuitet og omfang langt utover tidligare uttak. Dette må i tilfelle
behandlast som nytt tiltak. »

Hva spesifikt gjelder forholdet til de tidligere reglene om meldeplikt og søknadsplikt i §§ 84 og 93 i plan -
og bygni ngsloven av 1985 påpekes det på s. 15 i rundskrivet at det ved lov av 5. mai 1995 nr. 20 var blitt
gjort en del endringer i plan - og bygningsloven §§ 84 og 93 , herunder at masseuttak og fylling gikk inn
under «vesentlige terrenginngrep» i ny § 84. Det er videre referert fra forarbeidene at hva som går inn
under begrepet vesentlig terrenginngrep må vurderes over tid, og at bygningsmyndighetene må kunne
gripe inn dersom mindre arbeid over lengre tid samlet sett fører til vesentlige terrenginngrep i terrenget .

Det vises videre til at lovendringen går ut på at vesentlige terrenginngrep ville bli søknadspliktige på
samme måte som bygninger mv. etter § 93 og avhengig av at kommunen ga byggetillatelse. Endringen
ville tre i kraft fra 1997, og at innholdet i bes temmelsen ville bli nærmere kommentert i rundskriv fra
Kommunaldepartementet.

Det vises her særlig til kommunal - og regionaldepartementets tolknings - og prinsipputtalelse om nedre
grense for vesentlig terrenginngrep etter pbl. § 93, jf. § 84 fra 4 . desem ber 2007 (07/2663) , der det
påpekes på s. 2 at:

«Terrenginngrepet må altså sees i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer. Dette betyr at man
ved vurderingen av om et tiltak er vesentlig eller ikke, ikke kan legge til grunn en ren objektiv
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vurdering. Det er m.a.o. ikke tilstrekkelig å se på terren ginngrepet isolert. Man må også vurdere
inngrepet ut fra de stedlige forhold… dess mer ømfintlig eller sårbart et terreng anses for å være,
dess lavere vil også terskelen være for når inngrep anses som vesentlige og dermed være
underlagt søknadsplikt, se bl.a. Ot.prp. nr. 57 (1985 - 86) og s. 132 i boken plan og bygningsrett av
Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Nes og Os samt Sivilombudsmannens sak 2003 - 86) »

I brevet fra Kommunal - og regiondepartementet til Økokrim 4. desember 2007 er det også vist til
rettsprak sis, herunder Agder lagmannsretts sak (LA - 2000 - 00933) som gjaldt masseoppfylling i
strandsonen, der det ved hjelp av en lekter hadde blitt tilført ca 10 kubikkmeter jord og 5 - 6 kampesteiner
av ganske betydelig størrelse for å stabilisere forstøtningsmuren. Det oppfylte området ble planert og
tilsådd med gress og beplantet med noen planter. Lagmannsretten kom til at oppfyllingen i dette området
måtte betraktes som et vesentlig inngrep.

Det er også vist til avgjørelse av Trondheim tingrett i sak (TTron - 2 005 - 10050) der utgraving i en bakgård
som var del av et automatisk fredet kulturminne som omfattet en utgraving av ca 60 kvadratmeter ned til
en dybde av ca 1,5 til 2,5 meter og utgraving i kjeller av ca 50 kvadratmeter ned til en dybde av ca 0,5
meter ble ansett for å være et vesentlig terrenginngrep.

Det drøftes også hva som kan anses for å være en form for nedre terskel i brevets pkt. 1.3, og det angis
der at det i den dagjeldende forskriften om saksbehandling og kontroll i byggesaker er gitt unntak fr a
søknadsplikten for mindre tiltak med oppgitte maksimale endringer av terrengnivå avhengig av hva slags
område tiltakene blir utført i.

Det understrekes imidlertid at vesentlighetsvurderingen vil måtte bero på en vurdering av bl.a. det
området som terr enginngrepet foretas i, og under henvisning til juridisk litteratur (Plan - og bygningsrett)
angis at det særlig vil være frilufts - , natur og vernehensyn som vil kunne gjøre et slikt tiltak til et vesentlig
terrenginngrep. Dette gjelder for tiltak som elle rs ville ha vært unntatt fra søknadsplikt.

Når det er tale om grusuttak av de mengder som det er tale om i vår sak på opp mot 50.000 kubikkmeter
pr. år kan det etter rådmannens vurdering ikke være særlig tvilsomt at et slikt tiltak må anses som et
vesentl ig terrenginngrep.

Som et eksempel på en sammenlignbar sak der forholdet til grusuttak i nedbørfeltet til uttak av drikkevann
fra grunnvannsbrønner ble tillagt vekt i vurderingen av om det var tale om et vesentlig terrenginngrep vil
rådmannen vise til Fyl kesmannen i Telemark sin avgjørelse i klagesak den 15. november 2010, der Bø
kommune fikk medhold i at et årlig grusuttak på 6000 til 15.000 kubikkmeter pr. år, var å anse som et
vesentlig terrenginngrep, og dermed krevde søknad etter pbl. § 20 - 1 bokstav k .

Fylkesmannen viste bl.a. som ledd i sin begrunnelse til formålsbestemmelsen i plan - og bygningsloven § 2
om at det skal tas hensyn til bruk og vern av naturressurser, og at vilkårene stilt av Bø kommune ivaretok
miljørettslige hensyn ved å sikre at dri ften ikke førte til forurensning av drikkevannet.

På denne bakgrunn anser rådmannen at Støens klage på dette punktet heller ikke kan føre frem.

12. Støens anførsel om at hans grusuttak ikke kan anses som vesentlig endret eller ny virksomhet ,
jf. punkt a, underpunkt 12 i Støens klage.
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Støen anfører i sin klage under pkt. a, underpunkt 12 at hans drift ikke kan anses som vesentlig endret
eller som noen ny virksomhet. Det påpekes at hans grustak egner seg for leveranser til entreprenører for
v eianlegg, fordi kvaliteten på hans grus er svært gunstig for denne type formål. Som eksempel er nevnt
leveranser til Statens vegvesen tidlig på 1990 - tallet til omkjøringsveien rundt Hønefoss (E16) på 150.000
kubikkmeter, og uttaket til Hæhre Entreprenør fra 2008 og fremover til ny riksvei 7 på ca 240.000
kubikkmeter.

Det angis at det i mellomtiden har vært regelmessige uttak, og at det også forekom leveransetopper til
veianlegg i 70 årene, uten at han kan kvantifisere dette nærmere.

Det argumenteres for at det nettopp er denne formen for varierende uttaksmengder med periodiske
topper som er og har vært karakteristisk for hans grusuttak, og som danner utgangspunkt for hva som må
anses som ny virksomhet.

Rådmannen vil til dette vise t il drøftelsen ovenfor under pkt. 3.2.3.11 der det vil fremgå at rådmannen
ikke anser at det er noe krav om at det skal måtte igangsettes et grusuttak som er å likestille med et nytt
grusuttak for at dette skal medføre søknadsplikt etter pbl. § 20 - 1 bokstav k om vesentlige terrenginngrep.

Under enhver omstendighet må det grusuttaket som fant sted i 2008 til Hæhre entreprenør til ny riksvei
7 på 240.000 kubikkmeter være å anse som et så omfattende terrenginngrep til et spesifikt formål at dette
må være å li kestille med ny virksomhet, slik at det allerede på dette tidspunkt skulle ha vært sendt søknad
om tillatelse til dette til kommunen.

På samme måte må den søknaden som ble sendt til Direktoratet for Mineralforvaltning om tillatelse til
uttak av opptil 50 .000 kubikkmeter pr. år anses for å utgjøre et omfang som innebærer at det må likestilles
med ny virksomhet, og dermed også er omfattet av søknadsplikten etter plan - og bygningsloven.

Støens klage kan derfor heller ikke på dette punkt føre frem.

13. Støens a nførsel om at uttak over tid medfører så store endringer i terrenget at virksomheten vil
kunne føre til skade og ulempe av stor betydning, jf. punkt a, underpunkt 13 i Støens klage.

Støen anfører i sin klage under pkt. a, underpunkt 13, at grustaket ligg er i en dyp grop som er godt
skjermet mot innsyn med mindre man kommer tett innpå. Det vises til at det ikke er registrert rødliste -
arter eller viktige biologiske forekomster i området, og at det heller ikke går noen turveier gjennom
området. Det er og så vist til at den verneverdige sandfuruskogen i sin helhet ligger på nabo - eiendommen,
noe som fremgår av fylkesmannens høringsinnspill til reguleringsplanen.

På denne bakgrunn anfører Støen at sammen med gjeldende klausuleringsbestemmelser fra 1985, vil det
ikke være tilfelle at uttak over tid vil medføre så store endringer i terrenget at virksomheten vil kunne føre
til skade og ulempe av stor betydning verken når det gjelder landskap eller effekter på bruken av området
slik det har vært frem til i dag, j f. fylkesmannens brev av 26. februar 2015.

Rådmannen vil til dette bemerke at kommunen på dette punktet må forholde seg til Asplan Viak AS som
er i besittelse av den nødvendige hydrogeologiske ekspertise til å vurdere i hvilken utstrekning
eksisterende kl ausuleringsbestemmelser er tilstrekkelige til å beskytte også den nye drikkevanns - brønnen
som har blitt etablert fra mulig forurensning. Asplan Viak AS har på dette punkt konkludert med at det
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har vært behov for å innføre ytterligere restriksjoner på eksi sterende grusuttak for å unngå skade og
ulempe av stor betydning hva gjelder uttak av drikkevann fra den nye grunnvannsbrønnen.

14. Støens anførsel om at kommunen tidligere har vært kjent med foretatte uttak uten å reagere,
jf. punkt a, underpunkt 14 i Støens klage.

Støen viser i sin klage under pkt. a, underpunkt 14, til at kommunen i møte i slutten av 2010 ble gjort
oppmerksom på at Hæhre hadde tatt ut grus i størrelsesorden 200.000 kubikkmeter, uten at dette skal ha
medført reaksjoner fra kommunens s ide. Etter dette tidspunkt skal Hæhre etter det opplyste ha tatt ut
ca 40.000 kubikkmeter.

Rådmannen vil til dette påpeke at det forhold at kommunen i egenskap av eier av vannverket i 2010 har
fått opplysninger om dette, ikke innebærer at Støen er fritat t fra å forholde seg til plan - og bygningsloven
og derigjennom søke plan - og bygningsmyndighetene om de nødvendige tillatelser. Kommunen som
vannverkseier håndhever ikke plan - og bygningsloven i kommunen, og d et faktum at det skal ha blitt gitt
opplysning er om grusuttak til vannverkseier har ingen betydning i forhold til Støens forpliktelser og ansvar
for å følge gjeldende lovgivning knyttet til søknadsplikt for sine uttak.

Det er heller ikke slik at manglende reaksjon i første omgang fra kommunen vil ha den virkning at Støen
kan anses for å være fritatt for å søke om nødvendige tillatelser, da det er tiltakshaver som ene og alene
har ansvaret for at gjeldende bestemmelser om søknadsplikt for søknadspliktige tiltak blir overholdt.

Støen viser til at han s er det som klart at det var de nye brønnene kombinert med nye veiledende
retningslinjer for sikring av grunnvannsinntak, med behov for strengere kriterier for soneinndeling for de
nye brønnene som var foranledningen til at kommunen påpekte søknadsplikten.

Rådmannen vil til dette vise til min redegjørelse ovenfor under pkt. 3.2.3.11 der det fremgår at
Fylkesmannen i Telemark i klagesaken knyttet til at Bø kommune hadde ansett fortsatt grusuttaksdrift å
være søknadspliktig etter pbl. § 20 - 1 bokstav k i forb indelse med etablering av grunnvannsbrønner av Bø
kommune i nedbørfeltet, nettopp kom til at hensynet til å beskytte drikkevannskilden mot forurensning
var et relevant hensyn i vurderingen av om det aktuelle grusuttaket på i størrelsesorden 6000 til 15.000
kubikkmeter var å anse som et vesentlig terrenginngrep.

Dette hensynet slår selvsagt i enda større grad til i vår sak der omsøkt søknad til grusuttak til Direktoratet
for Mineralforvaltning ligger i størrelsesorden 50.000 kubikkmeter pr. år. Det vil imidlertid også kunne
være andre interesser som en slik søknad må vurderes opp mot, herunder naturvern - interesser og
friluftsinteresser.

15. Støens anførsel om at retningslinjene for sikring av grunnvannsinntaket er veiledende og ikke
har noen rettsvirkning for tidligere klausuleringsavtale, jf. pkt. a, underpunkt 15 i klagen .

Støen har i sin klage under pkt. a, underpunkt 15 angitt at retningslinjene for sikring av grunnvanns - inntak
er veiledende, og ikke har noen rettsvirkning for tidligere klausuleringsa vtale. Det fastholdes at hans
grustak er lovlig etablert, og lovlig drevet frem til dags dato.

Rådmannen vil til dette bemerke at det følger av plan - og bygningsloven § 12 - 4 at en reguleringsplan
fastsetter fremtidig arealbruk for området og ved kommunes tyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller
utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1 - 6.
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Som tiltak etter plan - og bygningsloven § 1 - 6 er uttrykkelig nevnt terrenginngrep. Det innebærer ingen
tiltak kan iverksettes etter reguleringsplanens vedt agelse som vil være i strid med denne. Dette følger
også uttrykkelig av pbl. §12 - 4, 2.ledd og i § 12 - 4, 3. ledd så fremgår det at reguleringsplanen skal følges
ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved forståelsen av tiltak som nevnt i § 20 - 1 først e ledd bokstav
a til m.

Når nye klausuleringsbestemmelser nå er vedtatt og inntatt i reguleringsplanen innebærer det at disse er
bindende både for nye tiltak og for utvidelse av eksisterende tiltak. Det innebærer at ethvert økt uttak
fra massetaket må v ære i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser , og i det konkrete tilfellet
innebærer det bl ant annet at det må utarbeides en konsekvensutredning og en detaljreguleringsplan for
å oppfylle dette kravet. Mer om dette nedenfor.

Når det gjelder lovligheten av tidligere uttak vises til rådmannens vurdering av dette forhold ovenfor,
herunder under pkt. 3.2.3.14.

Støens anførsel kan på dette punktet ikke føre frem.

16. Støens anførsel om at kommunen i egenskap av vannverkseier har ansvaret for å gjenn omføre
en konsekvensutredning og en detaljregulering, og at dette ansvaret ikke kan overføres til en
tredjepart, jf. pkt a, underpunkt 16 i klagen.

Støen påpeker i sin klage under pkt. a, underpunkt 16, at kommunen har to ulike roller i saken, dels som
planmyndighet og dels som drikkevannsprodusent som eier av vannverket.

Støen anser at kommunen har unnlatt å problematisere denne dobbeltrollen i saksfremlegget, og at det
er vannverket som er eid av kommunen som ønsker å anlegge ny næringsvirksomhet i om rådet, og som
dermed er tiltakshaver.

Støen anfører at dersom vannverket hadde vært privateid, ville det neppe vært tvilsomt at det var
vannverket som hadde plikt å konsekvensutrede og foreslå evt. detaljregulering av det arealet som blir
berørt av den ny e næringsvirksomheten. Det anføres videre at kommunen ikke synes å ha tatt inn over
seg at det er kommunen i egenskap av sin rolle som vannverkseier som har ansvaret for å gjennomføre
en konsekvensutredning og en detaljregulering, og at dette ansvaret ikk e kan overføres til en tredjepart
som ikke ønsker noe annet enn status que i forhold til tidligere inngått klausuleringsavtale.

Rådmannen vil til dette bemerke at vannverket etter gjeldende regelverk er fritatt fra å utarbeide en
konsekvensutredning. Re glene for når vedtagelsen av en plan medfører krav om konsekvensutredning
fremgår av plan - og bygningsloven § 4 - 2. Det fremgår av 2. ledd, at blant annet reguleringsplaner som
kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal konsekvensvurderes ette r nærmere regler gitt i
forskrift om konsekvensutredninger 21. juni 2017 nr. 854 som trådte i kraft 1. juli 2017.

Forskriften er bygget opp slik at den i § 6 lister opp planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og
ha planprogram eller melding, i § 7 planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensvurderes.
I forskriftens § 8 er det vist til at planer og tiltak skal konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige
virkninger for miljø eller samfunn.
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Dersom en reguleringsplan omfatter tiltak som nevnt i vedlegg 1 skal det foretas en konsekvensutredning.
I vedlegg 1 er det i pkt. 11 angitt at anlegg for grunnvann der mengden vann som tas ut eller infiltreres
utgjør minst 10 millioner kubikkmeter pr. år skal konsekvensutredes. Siden Ri ngerike vannverk kun vil ta
ut noe i overkant av 5 millioner kubikkmeter pr. år, går uttaket klar av nevnte bestemmelse.

Etter § 8 i konsekvensutredningsforskriften skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II konsekvens -
utredes hvis de kan få vesentli ge virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding. I vedlegg
2 til forskriften er det under pkt. 2 a uttrykkelig nevnt mineraluttak.

Rådmannen vil påpeke at Støen i sitt møte med kommunen så langt tilbake som den 12. juni 2014 ble
varslet o m at videre grusuttak ville kreve konsekvensutredning, jf. pkt. 5 i referatet fra møtet med
overskrift «utredningskrav og samarbeid om reguleringsplan ». Det ble meddelt at kommunen var positiv
til å samarbeide med Støen om en reguleringsplan der et område for råstoffutvinning ble lagt inn i
planforslaget, men at dersom dette ble gjort vil l e det medføre krav om konsekvensutredning etter
forskrift om konsekvensutredning.

I etterfølgende møte med Støen den 28. april 2015 fremgår det av referatet fra dette at Støen her hadde
opplyst om at det gjensto ca 2,5 millioner kubikkmeter grus pr. dato å ta ut .

I Ringerike kommunes planbeskrivelse utg. 4, datert 20. september 2017 kn yttet til områderegulering for
Ringerike vannverk Kilemoen er det under henvisning til aktuelle bestemmelser i forskriften fra 2017 på
s. 7 vist til aktuelt regelverk, og under pkt. 2.3.2 med vurdering av krav om KU og planprogram angitt som
følger:

«Områ dereguleringen regulerer ca 30 daa til steinbrudd/masseuttak. Dette arealet er avsatt til
LNF - formål i gjeldende arealdel fra 2007, men avsatt til råstoffutvinning i forslag til ny arealdel
som har vært på høring og offentlig ettersyn i 2017. Dette er en oppdatering til eksisterende
arealbruk, og ikke i strid med gjeldende klausulering av vannverksområdet eller forslag til ny
klausulering og områderegulering for området.

I forslag til ny klausuleringsplan og planbeskrivelse for områdereguleringen er beho vet for
beskyttelse av vannkilden grundig utredet og vurdert. Området omfatter kun areal som i dag er
berørt av tidligere masseuttak, og omfatter altså ikke uberørte LNF - områder.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om detaljregulering for videre grusut tak i dette området.
Kommunen legger til grunn at nødvendige utredninger knyttet til konsekvenser av videre
grusuttak må utredes i en eventuell planprosess for detaljregulering av området. Her vil krav om
planprogram og konsekvensutredning etter forskrif ten kunne bli aktuelt.

Med bakgrunn i dette vurderer Ringerike kommune at planforslaget ikke utløser krav om
konsekvensutredning planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger. Planbeskrivelsen
skal imidlertid belyse virkningen av planen, jf. best emmelser i plan - og bygningsloven.

Dersom det etter høring og offentlig ettersyn av planforslaget viser seg at regulering til
steinbrudd/masseuttak likevel gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og
konsekvensutredning, vil arealet bli regulert til LNF - formål. Videre må en eventuell privat
detaljregulering inneholde nødvendige utredninger, på samme måte som foreliggende
planforslag legger opp til.»
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Ved formannskapets behandling av saken i møte den 23. januar 2018 ble planen sendt ut på høring og
lagt ut til offentlig ettersyn. Brev med varsel om dette ble sendt ut til berørte grunneiere og offentlige
myndigheter i brev datert 30. januar 2018 . Det ble her vist til at ca 30 dekar av det eksisterende grustaket
i området ble foreslått avsatt til råstoffu tvinning i samsvar med det som var foreslått i kommuneplanens
arealdel for perioden 2017 til 20130 som var på høring og offentlig ettersyn i 2017.

Det fremgikk videre at:

«forslaget stiller krav om detaljregulering av grustaket før videre uttak av masser , i og med at
områdereguleringen ikke utreder steinbrudd og masseuttak i detalj. Dette innebærer at eventuelt
krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger vil ivaretas i en eventuell
detaljregulering. Rådmannen mener at dette er e n akseptabel løsning, som ivaretar nødvendige
plan - og utredningskrav.

Dersom det etter høringen likevel viser seg at dette forslaget medfører krav om planprogram og
konsekvensutredning etter forskriften, reguleres området til LNF - formål. Dette iht.
formannskapets vedtak i punkt 3…»

I sin høringsuttalelse 16. mars 2018 til planforslaget fra Tom J. Myrvang ble det understreket at videre
uttak innenfor området på 30 dekar måte konsekvensutredes og bekostes av Støen, på lik linje med
Svelviksand AS på Kilemoen og John Myrvang AS/Nordston e AS på Hensmoen.

Fylkesmannen i Buskerud uttalte den 19. mars 2018 i sin høringsuttalelse hva gjaldt massetaket, at på
grunn av sterke samfunnsinteresser knyttet til naturmangfold, friluftsliv og ikke minst drikkevann, ville en
utvidelse av uttaket medf øre krav til konsekvensutredning. Det fremkom imidlertid ikke noen innvending
mot at kravet om konsekvensutredning ble forskjøvet til en senere detaljplan.

Rådmannen ser det slik at spørsmål som naturlig hører hjemme på et senere plannivå, som f.eks. i d ette
tilfellet i en detaljreguleringsplan, ikke skal belyses i en konsekvensutredning i en overordnet plan som
den aktuelle områdereguleringen må anses som. Det er også rimelig at Støen som har den økonomiske
interessen av videre grusuttak bærer kostnade ne forbundet med å gjennomføre konsekvensvurderingen
som er nødvendig for å gjennomføre dette, samt kostnadene forbundet med en detaljreguleringsplan.

Rådmannen anser på denne bakgrunn at heller ikke denne klageanførselen fra Støens side kan føre frem.

17. Støens anførsel der han bestrider kravet om at han skal måtte forestå en evt. konsekvens -
utredning og detaljregulering av videre grusuttak på hans eiendom, jf. pkt. a, underpunkt 17 i
klagen.

Støen gjør i klagen under pkt. a, underpunkt 17 gjeldende a t han bestrider kravet om at det er han som
skal måtte forestå en evt. konsekvensutredning og detaljregulering, og at dette i stedet må utføres av
kommunen ved vannverket som tiltakshaver, da det er kommunen som ønsker å etablere en ny
produksjonsvirksomhe t i området.

Rådmannen vil påpeke at dette er samme anførsel om anført i klagen under pkt. a, underpunkt 16 og vil
derfor i det alt vesentlige vise til min drøftelse av denne anførselen der.
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Rådmannen vil i tillegg påpeke at kommunen i forbindelse med ar beidet med områdereguleringsplan en
og de detaljerte beregninger og prøvepumpinger som har vært foretatt, har forestått de utredninger og
gjennomført de undersøkelser som det utvidede behov for vannuttak i området gir grunnlag for.
Planmyndighetene har også konkludert med at vannuttaket ikke utløser krav om detaljregulering og
konsekvensutredning.

Derimot vil ytterligere grusuttak i området utløse krav om detaljregulering og konsekvensutredning.
Formålet er ikke bare å kartlegge forholdet til det planlagte vannuttak og beholdet for beskyttelse av
grunnvannsbrønnene, men også kartlegge hvilke øvrige interesser som kan bli berørt av et slikt tiltak.

Det er i så måte naturlig at det er tiltakshaveren bak grusuttaket som må forestå og bekoste arbeid som
er nø dvendig for å få utredet om dette lar seg gjennomføre på forsvarlig måte. Det innebærer at det er
Støen som må fremme en detaljreguleringsplan og gjennomføre kravet om konsekvensutredning.

Støens klage kan på dette punktet ikke føre frem.

Anførsel om mangelfull risiko og sårbarhetsanalyse som grunnlag for soneinndelingen i
områdereguleringen. Pkt. b i Støens klage.

18. Støens anførsel om at kommunen ikke har fulgt opp forslag om supplerende
grunnundersøkelser, jf. pkt. b, underpunkt 18 i klagen.

Støen har i sin klage under pkt. b, underpunkt 18 angitt at Asplan Viak i telefonsamtale med ham, og i
møte med Mattilsynet har opplyst at kommunen ikke har fulgt opp forslag om å foreta «supplerende
grunnundersøkelser » med etablering av noen flere peilebr ønner for eventuelt å kunne utarbeide en mer
presis avgrensning av sone I. Det anføres at dette er kommunens ansvar som tiltakshaver, og at
kommunen som offentlig myndighet er bundet av det forvaltningsrettslige forholdsmessighets - prinsippet,
noe som inn ebærer at inngrep overfor ham ikke skal være mer inngripende enn hva som er faglig fundert
og nødvendig. Det vises også til at den endelige soneinndelingen vil ha betydning for størrelsen på senere
erstatningskrav for båndlegging av grus.

Rådmannen vil til dette bemerke at det har vært vurdert om det kunne være grunnlag for å redusere
omfanget av sone 1, men at det i tråd med de anbefalinger som har vært gitt fra Asplan Viak AS ikke er
funnet grunnlag for å kunne gjøre det. Utvidelsen av sone 1 i forhold til tidligere klausulering er begrunnet
med etablering av brønner ved Tjorputten, samt økt fremtidig uttak av grunnvann som gir økt hastighet
på grunnvannet inn mot brønnene og mindre oppholdstid.

Ifølge NGU og Folkehelseinstituttet skal vann i grunnva nnssonen ved yttergrensen bruke minimum 60
døgn frem til brønnene under full belastning.

Kommunen har siden 2009 og frem til i dag benyttet Asplan Viak AS til å vurdere behovet for restriksjoner
og soneavgrensning og selskapet har i den mellomliggende per ioden utarbeidet en rekke rapporter om
behovet for dette basert på foretatt prøvepumping, og nærmere undersøkelser av det aktuelle området.
Det må derfor kunne legges til grunn at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på behovet for de
vedtatte klaus uleringsbestemmelsene i reguleringsplanen.

Rådmannen kan ikke se at denne klageanførselen fra Støen kan føre frem.
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19. Støens anførsel om at effekten av forsvarlige beredskapsplaner for grustaksdriften i saksfrem -
legget for kommunestyret er mangelfullt om talt, jf. pkt. b, underpunkt 19 til klagen .

Støen har i sin klage under pkt. b, underpunkt 19 angitt at effekten av forsvarlige beredskapsplaner for
grustaksdriften er mangelfullt omtalt i saksfremlegget for kommunestyret.

Det anføres at klausuleringsbes temmelsene som var grunnlaget for erstatningsskjønnet, inneholder
bestemmelser om forbud mot oppbevaring av drivstoff/oljeholdige produkter i grustaket og mot
parkering av anleggsmaskiner i grustaket etter at dagens drift er avsluttet. Det vises også til at Hæhre har
sertifikater som stiller krav til beredskap, og at dersom det blir utarbeidet en hensiktsmessig, samlet
beredskapsplan .

Rådmannen kan ikke se at det forhold at det også i klausuleringsbestemmelsene fra 1985 er inntatt
bestemmelser som vil være egnet til å motvirke eller begrense virkningene av forurensning til en viss grad,
eller det forhold at Hæhre har sertifikater som stiller kra v til beredskap, kan medføre at det foreligger feil
ved den reguleringsplan som nå er vedtatt.

Denne anførselen kan derfor ikke føre til noen ugyldighet knyttet til den vedtatte reguleringsplanen.

20. Støens anførsel om at faren for forurensning fra f.eks. s kogsmaskiner vil være langt større enn
fra grustaksdriften, jf. pkt. b, underpunkt 20 i klagen.

Støen har i sin klage under pkt b, underpunkt 20 angitt at faren for forurensning fra f.eks. skogsmaskiner
som ikke er omtalt i reguleringsbestemmelsene, vil være langt større enn fra grustaksdriften. Det vises til
at det under drift i grustaket alltid vil være utstyr til stede som ras kt kan grave opp eventuelt oljesøl, for
deretter å kjøre forurensende masser direkte ut av grustaket eller mellomlagre dem i en tett container
for senere uttransport. Det påpekes at de allerede eksisterende dybdebegrensningene sikrer at det alltid
vil vær e tilstrekkelige masser til å hindre at et evt. oljesøl rekker å påvirke grunnvannet før de
forurensende massene er fjernet.

Det vises til at det på den annen side er slik at et evt. oljesøl fra en skogsmaskin i til dels meget ulendt
terreng, vil være svæ rt utfordrende å få fjernet. Endelig vises det til at det etter 50 år med grustaksdrift
ikke finnes spor av forurensning etter denne virksomheten på hans eiendom.

Rådmannen vil til dette bemerke at kommunen her er avhengig av å kunne forholde seg til f agekspertisen
på det aktuelle området hva gjelder klausuleringsbestemmelsenes utforming og rekke - vidde.
Kommunen har fulgt de råd som er gitt av Asplan Viak AS som må anses for å være blant de ledende i
Norge hva gjelder hydrogeologisk kompetanse.

Rå dmannen vil også vise til Mattilsynets høringsuttalelse til reguleringsplanen der det er fremhevet under
pkt. 5 at en potensiell forurensning vil kunne ødelegge drikkevannskilden, og at de alvorlige
konsekvensene tilsier at man heller bør velge å fjerne ri sikofaktorene, enn å prøve og redusere
sannsynligheten for at uheldige hendelser skjer.

I denne forbindelse kan det ikke ha betydning at det så langt ikke er påvist forurensning av grunnen, all
den tid konsekvensene, dersom en slik forurensning skulle f orekomme, er så store at kommunen ikke kan
ta noen sjanser på dette punktet. Rådmannen vil her vise til hva som fremkom under drøftelse av spørsmål
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om kravet om konsekvensutredning og detaljregulering og at dette vil bidra til å kartlegge hvordan driften
k an fortsette på en forsvarlig måte.

21. Støens anførsel om at forbud mot lagring/opplasting av tømmer i området er formålstjenlig, jf.
pkt. b, underpunkt 21 i klagen.

Støen har i sin klage under pkt. b, underpunkt 21 påpekt at han ikke kan se at det er for målstjenlig med
et forbud mot lagring/opplasting av tømmer, da dette i seg selv ikke representerer noen fare for
forurensning av grunnvannet.

Det vises til at lunning av tømmeret utenfor området vil resultere i flere transporter og større kjørelengde
med mindre lass, sammenlignet med lastebiltransport med store lass ut av området på en godt
vedlikeholdt anleggsvei.

Rådmannen vil til dette vise til mine merknader under pkt. 3.2.4.3 knyttet til pkt. b, underpunkt 20 i Støens
klage, og vil påpeke at de sa mme betraktninger som anført der gjør seg gjeldende i forhold til denne
klagegrunnen.

22. S tøens anførsel om at et generelt forbud mot dyr på beite er urimelig, jf. pkt. b, underpunkt 22 i
klagen .

Støen har i sin klage under pkt. b, underpunkt 22 angitt at han anser at et generelt forbud mot dyr på
beite synes å være urimelig, og at dersom et slikt forbud skal tre i kraft burde det heller settes et tak for
antall dyr. Det understrekes at dette primært gjelder for naboeiendommen gnr. 52 bnr. 2.

Rådmannen v il til dette vise til mine merknader knyttet til pkt. 20 i klagen under pkt. 3.2.4.3 og finner ikke
at klagen kan føre frem på dette punktet.

23. Støens klage over mangelfulle risiko - og sårbarhetsanalyser, mangelfullt grunnlag for s one -
inndeling, og på man glende vurderinger av beredskapsplaner som kan gjøre faren for
forurensning av grunnvannet mikroskopisk , jf. pkt. b, underpunkt 23 i klagen.

Støen har i pkt. b, underpunkt 23 i klagen angitt at han på bakgrunn av foregående punkter 18 til 22 klager
på ma ngelfulle risiko - og sårbarhetsanalyser, mangelfullt grunnlag for soneinndeling, og på manglende
vurdering av beredskapsplaner som kan gjøre faren for forurensning av grunnvannet mikroskopisk.

Rådmannen vil vedrørende dette punktet vise til mine merknader knyttet til punktene 18 til 22, og finner
ikke grunnlag for at klagen kan føre frem på disse punkter.

24. Støens anmodning om at klagen gis oppsettende virkning, jf. pkt. b, underpunkt 24 i klagen.

Støen har i sin klage under pkt. b, underpunkt 24 anmodet o m at klagen gis oppsettende virkning.

Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for å gi klagen oppsettende virkning. Det skyldes at man ikke
kan risikere at grunnvannet blir forurenset under den tid det tar å få klagen behandlet hos Fylkes - mannen.

25. Stø ens henvisning til at det planlegges drikkevannsforsyning basert på grunnvann i Krødsherad,
og at bestemmelsenes utforming der kan være egnet til å svekke tilliten til planleggingsprosessen
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i kommunene i saker som gjelder grus og grunnvann, jf. pkt. b, u nderpunkt 25 i klagen.

Støen anfører under pkt. b, underpunkt 25 i sin klage at han er kjent med at det også planlegges drikke -
vannsforsyning basert på grunnvann i Krødsherad, og at planene for sikring av denne grunnvannsfore -
komsten avviker fra de plan er som er vedtatt for Ringerike.

Det vises til at bestemmelsene i Krødsherad er lempelige når det gjelder grusuttak, men strengere når det
gjelder skogsdrift, dvs. det motsatte av bestemmelsene for hans eiendom, og at dette, med forbehold for
at man alltid må vurdere de lokale forholdene, kan være egnet til å svekke tilliten til planleggingsprosessen
i kommunene i saker som gjelder grus og grunnvann.

Rådmannen vil til dette bemerke at behovet for aktuelle klausuleringsbestemmelser alltid må vurderes
konkret fra vannkilde til vannkilde, og at det derfor ikke er mulig å sammenligne de restriksjoner som
foreligger knyttet til grunnvannsuttak i Krødsherad med de restriksjoner som konkret er funnet nødvendig
å innføre i nedbørfeltet til Ringerike vannverk .

Rådmannens konklusjon knyttet til klage fra Støen

Rådmannen vil på bakgrunn av sin gjennomgang av klagegrunnene til Støen under pkt. 3.2 anbefale at
klagen fra Hans Anton Støen ikke tas til følge.
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0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2. gangs 

behandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen vedtas.  

 

2. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold av 

nasjonal verdi samt anbefaling fra Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på 

deler av område som til 1. gangs behandling lå inne med formål Landbruks- natur og 

friluftsområde (LNF). Område som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 

2015 beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil tillegges formål LNF Naturformål 

(5120). Området kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som 

fremgår av reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 6 Hensynssoner. 

  
3. Før ytterligere uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering med 

konsekvensutredning for uttaksområdet.  

Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.  

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med sikringssoner, skal 

ligge til grunn for en eventuell detaljregulering. 

 

 

  

 

Sammendrag 
Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeidet, og kommunen ønsker å 

hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

Planforslaget innebærer restriksjoner for aktiviteter og arealbruk i planområdet. 

 

I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen har i alt 

14 uttaleparter sendt inn uttalelse. Som følge av offentlig ettersyn er det gjort noen endringer og 

suppleringer i planen. Her oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra 
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høringsuttalelsene og innarbeidet i planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene 

kommentert i følgende tabell, vedlegg som følger saken oppsummerer uttalelsene i sin helhet. 

 

Høringsinnstans Endring i plan som følge av innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om 

verdifullt naturmangfold av nasjonal verdi samt anbefaling fra 

Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på deler av område 

som til 1. gangs behandling lå inne med formål LNF-område. Område 

som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 

beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil legges inn i plankart 

med tilleggsformål til LNF; Naturformål (LNA) – sosikode 5120. Det 

legges inn bestemmelse til formålsområde at planer om hogst skal 

legges frem for Landbrukskontoret i Ringerike og Hole. I samråd med 

Landbrukskontoret skal det avklares om biolog skal gjennomføre 

nødvendige kartlegginger før hogst. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Plankrav i bestemmelsesområde (#1) om utarbeides en 

detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning. 

Mattilsynet Plankrav i bestemmelsesområde (#1) om utarbeides en 

detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning. 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Kulturminne med Id 241192 sikres med hensynssone (H_730) med 

tilhørende bestemmelse. 

 

Statens vegvesen Plangrensen trekkes 15 m fra fylkesvei 172. Det stilles rekkefølgekrav 

om sikring av frisiktssone for avkjørsel på fv. 172 og inn til 

vannverket. 

NVE Bestemmelser om grunnvannsuttak og overvåkning av 

grunnvannsmagasinet legges inn under fellesbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 

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

(unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21) er tilstrekkelig gjennomarbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Området brukes hovedsakelig til friluftsliv, skogbruk og landbruk samt aktivitet tilknyttet dagens 

brønner. I planområdet inngår også et eksisterende grusuttak. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av Ringerike kommune. Planen utarbeides 

som en områderegulering etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2. Dette er en kommunal 

plantype, og det er kommunen som legger rammene for arbeidet. 

 

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

1-3, planforslaget består av: 

 

 Plankart merka 2. gangs behandling. 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, revidert 18.09.18. 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.09.18. 



- 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeida av en arbeidsgruppe i Ringerike kommune. Det 

er også utarbeida en beredskapsplan med utgangspunkt i ROS-analysen. Beredskapsplanen er 

todelt, og består av en administrativ del og en operativ del. ROS-analyse og beredskapsplanens 

operative del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21. 

 

Eksisterende brønnområde består av seks brønner i Dødisgropa (o_BVF1 på plankartet). Ved 

Tjorputten skal det etableres to brønner som skal fungere som supplerende vannkilde / 

reservevannkilde (o_BVF 2 og 3 på plankartet). Prøvepumping er utført og de nye brønnene vil 

tas i bruk rundt 2020. Hver brønntopp skal ha egen inngjerding på minimum 10 x 10 meter. Det er 

behov for vei til reservebrønnene. Utover dette legger ikke tiltaket beslag på areal.  

 

Rundt brønnene foreslås det hensynssoner i form av sikringssoner med tilhørende bestemmelser, 

disse skal ivareta sikkerheten til grunnvannet. Sikringssonene er inndelt i fem soner: 0, 1, 2A, 2B 

og 3. Disse er vist på plankartet, men framgår tydeligere av temakart hensynssoner (vedlagt).  

 

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området er 

vurdert å være en av de mest verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige 

soppforekomster. Av notat datert 01.12.15, Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015, 

gjennomført av Asplan viak fremgår areal sør i planområdet med forekomst av Sandfuruskog. 

Arealet fra kartleggingen, vil i plankart legges inn med tilleggsformål til LNF; Naturformål 

(LNA). Reguleringsbestemmelse vil sikre nødvendige hensyn som skal tas i slike naturmiljøer; 

Innenfor formålsområde Naturformål (LNA) skal planer om hogst forelegges Landbrukskontoret i 

Ringerike og Hole i god tid før hogst. I samråd med Landbrukskontoret skal det avklares om 

biolog skal gjennomføre nødvendige kartlegginger før evt. hogst.  

 

Kulturminne med Id 241192 sikres i plan med hensynssone (H_730) med tilhørende bestemmelse. 

 

Trase for fremføring av kommunalteknisk infrastruktur er vist på plankartet som infrastruktursone 

(H410_1-2). Innenfor denne sonen kan det fremføres kommunalteknisk infrastruktur uavhengig 

av underliggende arealformål. Hovedvannledninger og strømledninger vil delvis følge 

adkomstveg i området. 

 

Tiltak innenfor planområdet vil kunne utløse krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven og 

eventuelt annet lovverk. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket ikke er forbudt ut fra 

bestemmelsene til hensynssonene. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Planen grenser mot gjeldende områderegulering 344 Kilemoen sanduttak og 226 Nedre Kilemoen; 

Det skal være sømløse grense mot disse. På vestsiden av fv. 172 ligger reguleringsplan 308 

Vestsiden Pukkverk. Alle tilgrensende planer legger til rette for masseuttak.  

 

Reguleringsplan under arbeid:  

Områderegulering for 424 Follummoen som berører sikringssone H110_Sone 2B og 3 er satt i 

bero, jf. sak 11/18, 20.03.18. 

 

Forhold til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til LNF-område med båndlegging 

Område for grunnvann. Kommuneplanens arealdel er nå under revidering. De overordnede formål 

i områdereguleringen samsvarer med forslag i revidert kommuneplan. 
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Viser til forslag til revidert kommuneplanbestemmelse § 1.2, derav fremgår det at 

områdereguleringer vedtatt etter 01.01.2007 skal ved motstrid gjelde foran kommuneplanens 

arealdel. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

Planen fremmes som en områderegulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-2.  

 

Grunneiere i planområdet er Ringerike kommune (gnr. 52/17,19), Hans Anton Støen (gnr. 52/1), 

Bjarne Olsen Høyås og Lisa Katrin Olsen Høyås (gnr. 52/2,3) og Marthe Kristine Kihle (gnr. 

51/1). 

 

Klausuleringsplan 
I 1985 ble det inngått en klausuleringsavtale for Ringerike vannverk mellom kommunen og 

grunneiere. Avtalen inneholder klausuleringssoner og bestemmelser som gir restriksjoner for 

området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører endret soneinndeling rundt brønnene, og det 

er derfor utarbeida en ny klausuleringsplan for området (Asplan Viak AS 2012, revidert 05.04.16 

2016, som følger vedlagt). Planforslaget er basert på ny klausuleringsplan.  

Klausuleringsplanen tar høyde for maksimalt døgnbehov på 160 l/s, 13 824 m3/døgn (fordelt på 

90 l/s fra eksisterende brønner i Dødisgropa og 70 l/s fra de to nye løsmassebrønnene ved 

Tjorputten). 

 

Konsekvensutredning 
Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning (2017). Regulering av steinbrudd og 

masseuttak utløser derimot normalt et slikt krav. I planforslaget er det foreslått å regulere ca. 30 

daa til steinbrudd og masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak og er i 

gjeldende arealdel fra 2007 avsatt til LNF-formål, men avsatt til råstoffutvinning i forslag til ny 

arealdel som har vært på høring og offentlig ettersyn i 2017. Dette er en oppdatering til 

eksisterende arealbruk, og ikke i strid med gjeldende klausulering av vannverksområdet eller 

forslag til ny klausuleringsplan og områderegulering for området. 

 

I forslag til ny klausuleringsplan og planbeskrivelse for områdereguleringen er behovet for 

beskyttelse av vannkilden grundig utredet og vurdert. Området omfatter kun areal som i dag er 

berørt av tidligere masseuttak, og omfatter altså ikke uberørte LNF-områder. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om detaljregulering for videre grusuttak i dette området. 

Kommunen legger til grunn at nødvendige utredninger knytta til konsekvenser av videre grusuttak 

må utredes i en eventuell planprosess for detaljregulering av området. Her vil krav om 

planprogram og konsekvensutredning etter forskriften kunne bli aktuelt. 

Med bakgrunn i dette vurderer Ringerike kommune at planforslaget ikke utløser krav om 

konsekvensutredning og planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger. Planbeskrivelsen 

belyser imidlertid virkningene av planen, jf. bestemmelser i plan- og bygningsloven. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Reguleringsplan: 

 Formannskapet vedtok 11.03.14, i sak 44/14 Oppstart av 0605_354 Områderegulering for 

Ringerike vannverk. 

 Formannskapet vedtok 24.10.17, i sak 132/17, å utsette saken. 

 Formannskapet 2 vedtok den 23.01.18, i sak 1/18 å sende områdereguleringen på høring 

og legge denne ut til offentlig ettersyn. 

 
Øvrige behandlinger: 

 Forhåndsvarsel om mulig pålegg om stans av masseuttak på gnr/bnr 52/1, datert 05.04.16. 



- 

 

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

30.01.18 – 19.03.18. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte 

grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. 14 ulike uttaleparter har sendt sin 

uttale, disse følger vedlagt med unntak av uttalelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap, som er unntatt offentligheten. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

eget vedlegg. 

 

Endring etter 1. gangs behandling  
Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 1. 

gangs behandlingen følger i tabell: 

 

Høringsinnstans Innspill Endring i plan som følge av 

innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud (FM) 

Fylkesmannen påpeker at det er viktig at 

det ikke åpnes opp for noen tiltak som 

reduserer verdien av den nasjonale 

viktige naturtypen sandfuruskog. FM 

anbefaler at arealene med naturtypen 

sandfuruskog blir regulert inn i planen 

med et arealformål som sikrer 

lokaliteten, for eksempel 

naturvernformål eller naturformål med 

tilhørende bestemmelser som blant annet 

sikrer at skogsområdet ikke blir hugd 

ned. 

Den biologisk verdifulle 

sandfuruskogen vil legges inn i 

plankart med tilleggsformål til 

LNF; Naturformål (LNA). Det 

legges inn bestemmelse til 

formålsområde; Planer om hogst 

skal legges frem for 

Landbrukskontoret i Ringerike og 

Hole. I samråd med 

Landbrukskontoret skal det 

avklares om biolog skal 

gjennomføre nødvendige 

kartlegginger før hogst. 
 

 

Fylkesmannen i 

Buskerud (FM) 

En evt. utvidelse av eksisterende 

masseuttak på ca. 30 daa innenfor 

planområdet, vil komme i konflikt med 

viktige natur- og friluftsinteresser, 

samtidig som det vil være en risiko 

knyttet til forurensning av 

drikkevannskilden. FM anbefaler derfor 

at det ikke legges opp til noen utvidelse. 

FM påpeker at område i dag er avsatt 

som LNF-område og mener at 

kommunen derfor må vurdere krav om 

konsekvensutredning. På grunn av 

sterke samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke minst 

drikkevann, mener FM at en utvidelse 

av uttaket vil medføre krav om 

konsekvensutredning. 

På grunn av sterke 

samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke 

minst drikkevann, stilles det som 

krav i reguleringsbestemmelse at 

før ytterligere uttak i 

bestemmelse område (#1) skal det 

utarbeides en detaljregulering 

med tilhørende 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 

12-7 nr. 11 og 12. 

Mattilsynet Mattilsynet fremhever trygt drikkevann 

som avgjørende for folkehelse og mener 

det er feil å gi tillatelse til grusuttak 

basert på forutsetninger. Når utnyttelse 

av grunnvannsressursen skal vektes mot 

På grunn av sterke 

samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke 

minst drikkevann, stilles det som 

krav i reguleringsbestemmelse at 
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utnyttelse av grusressursen er det etter 

Mattilsynets syn ingen tvil om at 

hensynet til grunnvannskilden må veie 

tyngst i et samfunnsnytteperspektiv. 

Mattilsynet anbefaler at det ikke tas ut 

ytterligere masser i hensynssonene til 

Ringerike vannverk Kilemoen og 

forventer at ytterligere masseuttak i 

planområdet vil medføre krav til 

konsekvensutredning.  

før ytterligere uttak i 

bestemmelse område (#1) skal det 

utarbeides en detaljregulering 

med tilhørende 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 

12-7 nr. 11 og 12. 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Buskerud Fylkeskommune har ved de 

arkeologiske registreringer og gjort funn 

av en arkeologisk fredet gravrøys. 

Gravrøysa og dens sikringssone blir 

båndlagt etter kulturminneloven, og 

underlagt en hensynssone H730 i 

plankart. Det bes om at følgende 

bestemmelse brukes til hensynssonen:  

«Båndlagt etter kulturminneloven av 

1978. Innenfor gjeldende område 

(H730) ligger automatisk fredete 

kulturminne (Id 241192). Det må ikke 

forekomme noen form for inngrep i 

grunnen eller andre tiltak innenfor 

denne sonen uten tillatelse fra 

kulturminnemyndigheten».   

 

Kulturminner med Id 241192 

sikres med hensynssone (H_730) 

og det tillegges bestemmelse 

§ 6.5 Kulturminne 

 

«Båndlagt etter kulturminneloven 

av 1978. Innenfor gjeldende 

område (H730) ligger automatisk 

fredete kulturminne (Id 241192). 

Det må ikke forekomme noen 

form for inngrep i grunnen eller 

andre tiltak innenfor denne sonen 

uten tillatelse fra 

kulturminnemyndigheten».   

Statens vegvesen 

(SVV) 

Statens vegvesen forutsetter at 

vannverket ikke er til hinder for normal 

drift av fylkesvei 172. De ber om at 

plangrensen flyttes 15 meter ut fra 

fv.172 som er normal byggegrense for 

fylkesvei. Det må tegnes på frisiktsone 

for  avkjørselen på fv. 172 og inntil 

vannverket. 

Plangrensen er endret som 

forutsatt fra Statens vegvesens 

side, 15 m fra fv. 172.  

 

Frisiktsone kan ikke tegnes inn da 

denne vil ligge utenfor 

planavgrensningen. Men det er 

muntlig avklart med SVV, 

19.09.18 at det istedet legges inn 

rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene for å 

sikre frisiktsone for avkjørsel på 

fv. 172 og inn til vannverket. 

NVE Tiltaket er konsesjonspliktig etter 

vannressursloven. For at 

reguleringsplanen skal kunne erstatte 

konsesjon etter Vannressursloven (§ 20 

bokstav d) må makimalt uttak 

innarbeides i bestemmelsene til planen. 

Bestemmelse om overvåkning som 

sikrer at uttaket ikke går ut over 

tålegrensen må også innarbeides.  

Bestemmelser om 

grunnvannsuttak og overvåkning 

av grunnvannsmagasinet legges 

inn under fellesbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 

Ringerike kommune vil anmode 

Vassdragsmyndigheten om å 

fastsette at det ikke trengs 

konsesjon så snart kommunestyre 

har vedtatt planen, jf. 

Vannressursloven § 20 bokstav d.  
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I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

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

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

delegeringsreglementet. 

 

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

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

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

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, 

skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen kap. 5.4.1. 

 

Vannressursloven 
Tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 8, 44, 45 og 66. Vannressursloven § 20 

bokstav d. åpner for at reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter 

vannressursloven. For at reguleringsplanen skal kunne erstatte konsesjon etter vannressursloven § 

20 d. er maksimalt uttak innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, i tillegg til rutiner for 

overvåkning (§ 1.1 Kommunaltekniske anlegg). Ringerike kommune vil anmode 

Vassdragsmyndigheten om å fastsette at det ikke trengs konsesjon så snart kommunestyre har 

vedtatt planen, jf. Vannressursloven § 20 bokstav d. 

 

Økonomiske forhold 
Planen er en områderegulering, som er en kommunal plantype. Dette innebærer at kommunen 

ikke tar saksbehandlingsgebyr for planen. 

 
Kostnader knyttet til prosjektering og etablering av vannforsyningsanlegg for supplerende 

vannkilde/reservevann vil komme som egen sak som følge av planvedtak.  

 

Rådmannens vurdering 
Konsekvensutredning 

Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskriften. Regulering av steinbrudd og masseuttak utløser derimot 

normalt et slikt krav. I planforslaget er det foreslått å regulere ca 30 daa til steinbrudd og 

masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak. 

Ringerike vannverk Kilemoen reguleres i form av en områderegulering etter pbl. § 12-2. Dette er 

en kommunal plantype, hvor kommunen legger føringene og sørger for nødvendige utredninger i 

forbindelse med planarbeidet. Rådmannen anser at det er mest hensiktsmessig at plan- og 

utredningsarbeid som direkte utløses av private tiltak også bekostes og gjennomføres av den 

aktuelle tiltakshaver/forslagsstiller. Dette løses best gjennom en privat detaljregulering etter pbl. § 

12-3. Dette handler også om likebehandling. 

Jf. pbl. § 12-7 stilles det som krav i reguleringsbestemmelse at før ytterligere uttak i bestemmelse 

område (#1) skal det utarbeides en detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning.  

 

Naturmiljø 

Rådmannen anser sikring av naturtypen sandfuruskog er i tråd med den overordnede hensikten 

med planen. Naturformål LNA med bestemmelser vil i tilstrekkelig grad ivaretar verdien av den 

nasjonalt viktige naturtypen sandfuruskog.  
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Kulturminne 

Sikres tilstrekkelig i plan. 

 

Konsesjon etter vannressursloven 

Reguleringsbestemmelsene sikrer i tilstrekkelig grad de krav som stilles for at reguleringsplan 

etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter vannressursloven. 

 

Samlet vurdering 

Kommunens overordna hensikt med planforslaget er å ivareta vannkilden og 

drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det legges begrensninger på ulike driftsformer og 

terrenginngrep i planområdet. Disse begrensningene er i hovedsak gjeldende gjennom 

eksisterende klausuleringsavtale for området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører noe 

endret soneinndeling rundt brønnene, dertil reviderte klausuleringsbestemmelser. 

Reguleringsbestemmelsene sammenfaller med bestemmelser for klausulering av sikringssonene. 

Med planen kommer området i fremtiden til å få en bedre beskyttelse av naturen og naturverdiene 

enn i dag. 

 

Reguleringsbestemmelser kan gis i nødvendig utstrekning jf. pbl. § 12-7. Bestemmelsene skal ha 

en hjemmel og et saklig begrunna behov. Rådmannen ønsker ikke at bestemmelsene skal være 

strengere enn nødvendig. I denne saken veier imidlertid drikkevannssikkerhet som et klart 

overordna samfunnsmessig hensyn tyngst. Behovet for restriksjoner er grundig utredet og vurdert, 

og planforslaget som foreligger inneholder nødvendige restriksjoner for å ivareta drikkevannet.  

Dette har i noen tilfeller måttet gå foran private hensyn. Rådmannen anser at planforslaget er godt 

bearbeida. 
 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

Vedlegg: 

 
1. Plankart, merka 2. gangs behandling. 

2. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, revidert 18.09.18. 

3. Planbeskrivelse, datert 18.09.18. 

4. Temakart, hensynssoner, datert 14.03.16. 

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

rådmannens kommentar, siste revidert 19.09.18. 

6. Referat ra møte med Mattilsynet 31.08.18. 

7. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 12.03.18. 

8. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 15.08.18. 

9. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 19.03.18 

10. Uttalelse fra Norges vassdrags og energidirektorat, datert 05.03.18. 

11. Uttalelse fra Mattilsynet, datert 29.06.18. 

12. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 28.02.18. 

13. Uttalelse fra Ringerike kommune, Miljørettet helsevern, datert 22.03.18. 

14. Uttalelse fra Ringerike kommune, Miljørettet helsevern, datert 06.09.18. 

15. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 09.03.18 

16. Uttalelse fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 19.03.18. 

17. Uttalelse fra Jørgen Bergsund og Marthe Kihle, 19.03.18. 

18. Uttalelse fra Hans Anton Støen, 12.03.18. 

19. Uttalelse fra Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen, 12.03.18 

20. Uttalelse fra Mary Blikken Gravdal, 20.03.18. 

21. Uttalelse fra Tom J. Myrvang, 16.03.18. 



- 

22. Uttalelse fra Tom J. Myrvang, 15.04.18. 

23. Saksframlegg 1. gangs behandling, datert 22.09.17 

24. Saksframlegg 1. gangs behandling, datert 11.01.18 

 

 

 
 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Terje Dahlen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1016-71  Arkiv: L12  

 

Sak: 154/18 

 

Saksprotokoll - 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2. 

gangs behandling  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen vedtas.  

 
2. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold av 

nasjonal verdi samt anbefaling fra Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på deler 

av område som til 1. gangs behandling lå inne med formål Landbruks- natur og 

friluftsområde (LNF). Område som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 

2015 beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil tillegges formål LNF Naturformål 

(5120). Området kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som 

fremgår av reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 6 Hensynssoner. 

  

3. Før ytterligere uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering med 

konsekvensutredning for uttaksområdet.  

Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.  

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med sikringssoner, skal 

ligge til grunn for en eventuell detaljregulering. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 30.11.2018: 

 

Mari Solheim Sandsund (Sp) erklærte seg inhabil i sak 154/18, jfr. Kommuneloven § 40 nr. 3, jf 

Forvaltningsloven §6 andre ledd.  

Sandsund ble enstemmig kjent inhabil i behandling av saken. 

 

Ordfører understreker at Kommunestyret var tilstrekkelig orientert før 

realitetsbehandling i forhold til sakspapirer og orientering. 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

«Saken utsettes. Det kartlegges muligheter for å inngå avtale om klausulering av området. 

Arbeidet gis prioritet». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Anders Braatens (Sp) utsettelsesforslag oppnådde 5 stemmer og falt. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 4 stemmer. 

 
 



 
 

 
 
   

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  18.02.2019 
Vår ref:  18/00235-5 
Deres ref:   14/1016-96 

 

Svar på anmodning om uttalelse til klager - Områderegulering for 
Ringerike vannverk på Kilemoen i Ringerike kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 29. januar 2019. 
 
DMF har på nytt gjennomgått melding om vedtak datert 03.desember 2018 og 
reviderte bestemmelser vedtatt 30. november 2018. DMF ser av vedtaket at det er 
opplyst om at området som tidligere var foreslått avsatt til LNF er endret til LNF 
Naturformål (omtalt som LNA) for vern av Sandfuruskog. DMF vil i  den sammenheng 
vise til vår uttalelse datert 09. mars 2018, der vi blant annet påpeker at muligheten for 
å drive uttak av masser i området må sikres ivaretatt, samtidig som at grunnvannet 
sikres. DMF er enige i at hensynet til grunnvannet skal tillegges vekt. Dette synes 
ivaretatt gjennom ordlyden i bestemmelsene § 6 i vedtaket.  
 
Innføring av bestemmelsene § 4.2 innebærer etter DMF sin vurdering at det legges 
betydelig større begrensninger for uttak av masser enn det som i utgangspunktet er 
tillat i § 6. Vi stiller spørsmålstegn ved kommunens vurdering av verdien av 
naturvernet sett i sammenheng med de nasjonale verdiene som ligger i 
grusressursene. Det framgår ikke av kommunens saksfremlegg og rådmannens 
vurdering at grusforekomsten på Kilemoen har nasjonal betydning som ressurs 1. 
Forekomstens verdi som ressurs framgår blant annet av planbeskrivelsen til høringen 
av områdereguleringen, datert 20 september 2017. Vi stiller også spørsmålstegn ved 
bruk av det som fremstår som motstridende bestemmelser; henholdsvis § 6 som åpner 
for uttak av masser og § 4.2 som begrenser muligheten for uttak. 
 
Ressurser med nasjonal betydning 
DMF har foretatt en forenklet beregning der vi gir et overslag over omtrentlig 
beslaglagt volum, basert på begrensingene for uttak som allerede ligger i § 6. Formålet 
er å synliggjøre at det er åpenbare økonomiske ressurser som blir berørt av verne t. Det 
er samtidig viktig å understreke at samfunnets behov for masser med kvalitetene som 
finnes på Kilemoen bør sikres slik at de er mulig å nyttiggjøre som byggeråstoffer, nå 
og i framtida, uavhengig av den direkte økonomiske nå-verdien.  
 

                                                                 
 
1 http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Omrade_fakta.Main?p_objid=46046&p_spraak=N 
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Vi har med utgangspunkt i volumet beregnet en teoretisk salgsverdi basert på verdier 
for salg av tilsvarende masser i regionen. Kroneverdier kommer fra innrapporterte tall 
til mineralstatistikk for 20172. Det er i alle ledd av utregningene gjort fratrekk for å 
møte usikkerheten knyttet til tallene. 
 
LNA-området vil etter DMF sine beregninger berøre omtrent 470 000 m2. 
For de enkelte klausuleringssonene utgjør dette følgende areal (rundet av til nærmeste 
1000 m2): 
LNA areal i sone 2a ca. 62 000 m2 
LNA areal i sone 2b ca. 118 000 m2 
LNA areal i sone 3 ca. 289 000 m2 
 
Volum er beregnet under kote 196, som ligger noe under eksisterende overflate i 
planområdets sørlige og østlige del.  
 
LNA arealet i sone 2a er noe kupert. Dette er det tatt hensyn til i beregningene. 
LNA arealet i Sone 2b og sone 3 regnes som tilnærmet topografisk flatt. 
 
DMF estimerer følgende volumbeslag (faste kubikkmeter): 
LNA i sone 2a ca. 1 000 000 m3 
LNA i sone 2b ca. 4 700 000 m3 
LNA i sone 3 ca. 11 500 000 m3 
 
Estimatene må regnes som svært konservative, da det totale volumet reelt sett vil 
være større. Forutsatt salgbare masser ned til uttaksnivå over grunnvannstand (se 
bestemmelsene § 6), kan det sannsynligvis selges 25 millioner tonn sand og grus med 
en teoretisk salgsverdi nærmere 2 milliarder kroner. Da er det ikke tatt hensyn til 
eventuell videreforedling og bruk av massene til eksempelvis betongprodukter.  
 
DMFs anbefaling 
Vår anbefaling er på bakgrunn av vurderingene over at klagene til vedtaket tas til følge, 
slik at arealformålet settes til opprinnelig foreslått LNF-område og at bestemmelse § 
4.2 tas ut. 
 
Dersom det i framtiden er aktuelt å åpne for ytterligere utnyttelse av ressursene i 
forekomsten på Kilemoen, eller verne viktige naturtyper på forekomsten, bør dette 
vurderes ved den enkelte reguleringsprosess som følger tiltaket. Eventuelt bør 
kommunen gjøre en ny helhetlig vurdering av denne planen, og i prosessen se om 
naturressurser av nasjonal betydning og svært viktige naturtyper er vurdert 
tilstrekkelig opp mot hverandre. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
 
 

                                                                 
 
2 https://www.dirmin.no/sites/default/fi les/dirmin-statistikk_2017_oppslag_ny.pdf 
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1. IN N LEDNI N G
A splan Viak har fått en forespørsel fra Ringerike kommune om å vurdere en klage på vedtatt
områderegulering – 0605_354 – Ringerike vannverk Kilemoen. Klagen er sendt fra advokatfirmaet
Bentzen AS som bistår Bjarne og Lisa Olsen Høyås eiere av gnr. 52 bnr. 2 og 3.

Kommunen vil spesielt ha en vurdering av restriksjoner på nydyrking og beite. I tillegg vil vi også
kommentere enkelte andre forhold i klagen.

2. VURDERI NGER AV KLAGE

2.1. Restriksjoner på beite
I klausuleringsplanen som er lagt til grunn for områdereguleringen er det for sone 1 forbud mot
beite.

Klager savner en nærmere begrunnelse for denne bestemmelsen. Klager opplyser at det på gnr. 52
bnr. 2 og 3 per i dag ikke drives med beitedyr, men at området tidligere er benyttet til beite og at det
foreligger planer om å gjenoppta beite for både sau og geit.

Forbudet mot beiting i sone 1 er satt ut fra en generell vurdering av foruren sningsfare. Innenfor
denne sonen kan infiltrert overflatevann ha en kortere oppholdstid enn 60 døgn som av
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Folkehelsemyndighetene er satt som en grense for sikker nedbryting av bakterier, parasitter og virus.
For eksempel vil omfattende beiting i nærheten av brønnområdene i Dødisgropa og ved Tjorputten
kunne gi avrenning av vann påvirket av avføring fra beitedyr mot brønnene. Dette vannet vil infiltrere
i grunnen og bidra til grunnvannsdannelse. Oppholdstiden på dette grunnvannet kan dermed bli for
kort til å oppnå en tilstrekkelig nedbrytning av bakterier, parasitter og virus.

I beiteområder benyttes også ofte foringsplasser som fører til en mer konsentrert forurensning og
økt fare for påvirkning av grunnvannet.

Beiting i områder med stor umettet sone (sonen over grunnvannsnivået) vil neppe ha innvirkning,
men skulle man tatt hensyn til dette måtte man delt sone 1 i flere soner ut fra tykkelsen på umettet
sone. Dette ville ha gjort hele klausuleringsplanen uforholdsmessig komplisert.

Et alternativ kunne vært å utvide sone 0 rundt brønnene slik at denne sonen også omfatter
skråningene ned mot Dødisgropa og de lavereliggende områdene rundt brønnene ved Tjorputten.
Ved en inngjerding av utvidet sone 0 og forbud mot foringsplasser innenfor sone 1, kunne man tillatt
beiting i sone 1.

2.2. Restriksjoner mot nydyrking
I henhold til klausuleringsplanen er det forbud mot nydyrking innenfor sone 2A. Dette begrunnes
med følgende:

- Oppdyrking medfører omfattende bruk av maskiner som gir en viss risiko for avrenning av
olje og drivstoff.

- Driften av nydyrket areal gir også økt belastning i form av bruk av (kunst)gjødsel og kjøring
med landbruksmaskiner.

2.3. Forbud mot lagring og opplasting av tømmer
Innenfor sone 1 er det forbud mot lagring og opplasting av tømmer, mens det ikke er forbud mot
uttak av ved og tømmer. Klager mener denne restriksjonen i realiteten gir et forbud mot hogst.

Forbudet begrunnes med økt fare for forurensning fra skogsmaskiner og tømmerbiler. Vi kan ikke se
at dette vil føre til såpass store ulemper at det blir umulig med skogsdrift. Det bør være mulig å
anlegge lunningsplasser/vedlager etc. utenfor sone 1. Hvis dette blir for tungvidt kan man søke om
dispensasjon fra disse bestemmelsene og få godkjent en egnet plass innenfor sone 1 etter nærmere
vurdering av forurensningsfare.

For øvrig henvises det til klausuleringsplanen som gir en nærmere vurdering av forurensningsfare i
tilknytning til skogsdrift.

2.4. Forbud mot uttak av grus
I klausuleringsplanen og i senere reguleringsbestemmelser er det etter vårt syn godt begrunnet de
restriksjoner og forbud mot grusuttak som gjelder innenfor sone 1, 2A og 2B. Dette kommenteres
derfor ikke nærmere i dette notatet.

2.5. Forbud mot ny bebyggelse
Innenfor sone 2B er det forbud mot ny bebyggelse med unntak av enkle bygninger tilknyttet
landbruk (vedlager, skogsbrakker etc.). Begrunnelsen for dette er at nye bygninger fører til økt
belastning og forurensningsfare både i byggeperioden og ved bruk. Det gis imidlertid åpning for å
oppføre bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse forutsatt en godkjenning fra Mattilsynet.
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2.6. Sluttkommentar
Formålet med klausuleringen er på best mulig måte å sikre vannforsyningen til Ringerike vannverk
Kilemoen ved å innføre restriksjoner på arealbruken i brønnenes tilrenningsområde slik at man
oppnår en best mulig råvannskvalitet.

Det er vanskelig å vurdere alle forhold som kan medføre forurensning, og man må alltid vurdere den
totale belastningen fra all arealbruk. Klausulering av drikkevannskilder vil derfor kunne medføre
bestemmelser som kan føles unødvendig/urettferdig for den enkelte grunneier.

I dette tilfellet er soneinndelingen basert på et solid bakgrunnsmateriale fra geologiske kart,
grunnundersøkelser for kartlegging av grusressurser, grunnundersøkelser for kartlegging av
grunnvann, brønnboring og prøvepumping. Likevel vil det alltid være usikkerheter knyttet til nøyaktig
bestemmelse av grensen for 60 døgns oppholdstid på grunnvannet (sone 1) og brønnenes
tilrenningsområde (sone 2).

Ved tiltak nær angitte sonegrenser og tiltak som ikke spesielt er nevnt i klausuleringsplanen kan det
derfor være behov for en mer detaljert vurdering basert oppfølgende undersøkelser. Forutsetningen
er at slike tiltak forelegges drikkevannsmyndighetene for godkjenning.

01 26.04.19 Nytt dokument BOH MV
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Naturbase faktaark

Naturtyper
Utskriftsdato: 1 5.05.2019

Kilemoen

ID BN0011 7412

Naturtype Sandfuruskog

Utforming Intermediær sandfuruskog

Verdi Svært viktig

Utvalgt naturtype NEI

Registreringsdato 09.09.201 5

Hevdstatus Ikke aktuelt

Forvaltningsplan Nei

Forvaltningsavtale Nei

Forvaltningsavtale

Inngått

-

Forvaltningsavtale

utløper

-

Verdi begrunnelse Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av at dette er en

av de aller mest verdifulle sandfuruskogene på Ringerike og i

regionen for øvrig. Kilemoen er den biologisk mest verdifulle av de

større, intakte sandfuruskogsmoene på Ringerike, spesielt av den

tørre og lavdominerte typen. Moen har store arealer med velutviklet,

tørr, noe rikere, lavdominert sandfuruskog med et tynt humuslag.

Denne utformingen er et viktig habitat (hotspothabitat) for enkelte

sjeldne/rødlistede karplanter, insekter og en rekke sopparter

(sandfuruskogssopper). Pr 201 5 er sju rødlistede sopparter registrert.

Blant annet av den meget sjeldne slørsoppen Cortinarius

violilamellatus.
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Innledning Lokaliteten er kartlagt ifb. reguleringsplan med konsekvensutredning

for mulig utvidelse av eksisterende sandtak på Kilemoen. Lokaliteten

ble befart av Rune Solvang, Asplan Viak den 1 8.9.201 1 . Lokaliteten

ble i tillegg befart for sopp av Terje Spolén Nilsen 05.1 0.201 1 . Tor

Erik Brandrud, NI N A og Ringerike soppforening har befart de nordre

deler av lokaliteten ifb. nasjonal kartlegging av sandfuruskoger i

201 3. Lokaliteten er igjen befart av Rune Solvang og Gunvor

Bollingmo 9.9.201 5 samt flere ganger av Ringerike soppforening

høsten 201 5 ifb. oppfølgende undersøkelser konsekvensutredning

av det eksisterende sandtaket på Kilemoen. For øvrig er lokaliteten

undersøkt ved enkelte tilfeller av medlemmer i Ringerike

soppforening de siste årene.

Beliggenhet og

naturgrunnlag

Lokaliteten består av store og mektige løsmasseavsetninger nord for

det eksisterende sandtaket deler av Kilemoen består av. Lokaliteten

grenser i nordøst mot hogstflater, mot veger i vest og nord

(riksvegen 1 72 i vest og grusveg til sandtaket i nord), samt sandtak i

sør og nord.

Naturtyper og

utforminger

Lokaliteten består av sandfuruskog hovedsakelig av «lavskog i lav-

furu-utforming» (vegetasjonstype A1 a i Fremstad 1 997) med vanlige

lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull. I områder med mer

sluttet vegetasjon finnes en tykk mosematte bestående hovedsakelig

av furumose og etasjemose. Blåbær dominerer i feltsjiktet. Her

klassifiseres vegetasjonstypen som «blåbærskog i blåbær-

utforming» (vegetasjonstype A4a i Fremstad 1 997).
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Artsmangfold Tresjiktet er nesten 1 00 % dominert av furu på selve Kilemoen.

Karplantefloraen i naturtypelokaliteten er fattig og triviell med

dominerende arter som blåbær, tyttebær, krekling, stri kråkefot og

marimjelle. Vanlijerot forekommer spredt. Det er gamle

registreringer av mogop (N T) på Kilemoen gjort av botaniker Ove

Dahl i 1 889, men dagens status for mogop er usikker. Soppfloraen er

derimot rik. Gjennom registreringer i 201 1 ble det påvist 29 arter,

inkludert de to rødlistede arter, besk storpigg (VU) og furufåresopp

Albatrellus subrubescens (N T). Ellers ble det registrert vanlige

sopparter som riddermusserong, brunkjøtt bukkesopp,

sennepslørsopp, rustbrunpigg, rødskivekanelslørsopp, rødrandkjuke,

vanlig svovelsopp, furuskjellpigg, furuskrubb, rødbrun steinsopp,

rimsopp, dråpemusserong, rødbrun pepperriske, seig kusopp,

brungul musserong, rød stubbemusserong, vanlig lakssopp,

meltraktsopp, fiolkjuke, furuskjellpigg, sleipslørsopp,

fløyelspluggsopp, aprikosslørsopp, sotvokssopp, gullkjuke, flekkjuke

og kantarell. I 201 3 ble ytterligere rødlistede sopparter funnet og

andre sjeldne arter som ennå ikke er vurdert i rødlistesammenheng.

Dette var moslørsopp (Cortinarius pinophilus VU; ett funn i nordre

del), furufåresopp (Albatrellus subrubescens N T; flere nye funn),

rosenfotkremle (Russula roseipes N T; flere steder), lakrismusserong

(Tricholoma apium N T; flere steder), Cortinarius violilamellatus (NT)

og billeslørsopp (Cortinarius coleoptera DD; mange steder). I tillegg

er det funnet (til dels større) forekomster av en del sjeldne og

spesialiserte sandfuruskogsarter som slørsoppene Cortinarius

pinigaudis, C. clarobrunneus, kremslørsopp (C. leucophanes),

glødeslørsopp (C. odhinni), mørk moslørsopp (C. suberi),

trevlesoppen Inocybe sambucina, ustripet kastanjemusserong

(Tricholoma stans), blå brunpigg (Hydnellum caeruleum) og teglrød

kragemusserong (Tricholoma focale). I 201 5 er det svarthvit sølvpigg

(Phellodon niger N T) også registrert. Totalt er dermed seks

rødlistede sopparter registrert på Kilemoen.

Påvirkning Et nettverk av store og små turstier krysser gjennom lokaliteten.

Turstiene anses som positivt for naturverdiene da dette medfører

noe slitasje og blottet mineraljord som er gunstig for en del sopp.

Derfor opptrer en rekke rødlistearter langs stier på lokaliteten.

Skogstrukturen består overveiende av høyreiste furutrær, men

skogen er ikke spesielt gammel og det er lite død ved og biologisk

gamle trær etter plukkhogst av eldre trær. Få furutrær har en

omkrets over 1 meter. Det meste av skogen på Kilemoen skal ha blitt

hogd ned på begynnelsen av 1 930-tallet, men hvorvidt det sto igjen

frøtrær eller om hele området ble flatehogd er usikkert.

Fremmede arter Ingen fremmede arter registrert.
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Råd om skjøtsel

og hensyn

Miljøverdiene som det bør tas hensyn til er knyttet til

habitategenskaper og artsmangfold som er omtalt i

lokalitetsbeskrivelsen. Det er ikke behov for skjøtsel for å ivareta

miljøverdiene. Plukkhogst vil trolig være akseptabelt for å sikre

dagens dokumenterte verdier. Åpen trefrøstillingshogst er negativt.

Det er lite død ved i området og det vil være positivt om mengden

økes over tid. Sjeldne sopparter i området lever i direkte tilknytning

til furutrærne gjennom mykorrhiza.

Landskap -

Areal fra

kartobjekt (daa)

1 061 ,7

Kommuner 0605 (Ringerike)

Kilder Navn: Brandrud, T.E. og Bendiksen, E. / tittel: Sandfuruskog og

sandfuruskogsopper. Viktige områder for biologisk mangfold. –

NIN A Rapport 1 042. 74 s. / År: 201 4 /

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/201 4/1 042.pdf

Navn: Solvang, Rune / tittel: / År:

Navn: Nilsen, Terje Spolén / tittel: / År:

Navn: Bollingmo, Gunvor / tittel: / År:

Navn: Ringerike soppforening / tittel: / År:
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Naturbase faktaark

Naturtyper
Utskriftsdato: 1 5.05.201 9

Nedre Kilemoen

ID BN001 1 741 3

Naturtype Sandfuruskog

Utforming Intermediær sandfuruskog

Verdi Lokalt viktig

Utvalgt naturtype NEI

Registreringsdato 1 7.1 1 .201 5

Hevdstatus Ikke aktuelt

Forvaltningsplan Nei

Forvaltningsavtale Nei

Forvaltningsavtale

Inngått

-

Forvaltningsavtale

utløper

-

Verdi begrunnelse Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da deler av området

består av sandfuruskog med et potensial for funn av rødlistede

sopper.

Innledning Lokaliteten er kartlagt ifb. reguleringsplan med

konsekvensutredning for mulig utvidelse av eksisterende sandtak

på Kilemoen. Lokaliteten ble befart av Rune Solvang, Asplan Viak

den 9.9.201 5 (brattkanten ned fra Kilemoen) og 1 7.1 1 .201 5 (hele

lokaliteten). Enkelte delområder av lokaliteten er i tillegg befart av

Ringerike soppforening. Det er usikkerhet knyttet til avgrensning av

de helt flate moene ned mot industriområdet, som ved nærmere

kartlegging av sopp kanskje ikke kvalifiserer som naturtype. Noen

mindre småflater med ungskog inngår som en del av

arronderingen.
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Beliggenhet og

naturgrunnlag

Lokaliteten ligger øst og nordøst for og nedenfor kanten av de

mektige løsmasseavsetningene på Kilemoen. Mot Begna består

lokaliteten av flate furumoer, mens de nordre delene består av et

småkupert dødislandskap med variert topografi inklusive nord til

østvendte brattkanter ned mot Begna. Lokaliteten grenser til

hogstflater og ungskog, i sør mot hogstflate mot industriområdet

på Nedre Kilemoen og i nord mot hogstflater, ungskog og

traktorveger. I sør er grensa skarp, mens den i nord er glidende.

Naturtyper og

utforminger

Lokaliteten består av sandfuruskog og med utforming intermediær

sandfuruskog, men store deler av lokaliteten består av blåbær(lyng)

furuskog. Svak lågurtskog og partier med småbregneskog opptrer

også.

Artsmangfold Tresjiktet er furudominert med innblanding av gran og boreale

løvtrær. Det er et større innslag av gran og boreale løvtrær som

gråor, rogn, bjørk og selje i fuktigere områder, spesielt inn mot den

bratte terrasseskråningen opp mot selve Kilemoen og i brattkanten

ut mot Begna. Også i dødisgropene inngår det en del løvtrær.

Karplantefloraen i naturtypelokaliteten er hovedsakelig fattig med

røsslyng, krekling, tyttebær, hårfrytle, linnea, myk kråkefot, stri

kråkefot og storbregner (nedvisnet på kartleggingstidspunktet

1 7.1 1 ). Fingerstarr, gjøksyre og snerprørkvein forekommer i

brattkanten mot Begna. Rikere lågurtvegetasjon ble ikke registrert.

Vaniljerot forekommer også her spredt. Soppfloraen er lite

undersøkt. Billeslørsopp (Cortinarius coleoptera DD) og

furufåresopp (Albatrellus subrubescens N T er registrert. Potensialet

for rødlistede jordboende sopp vurderes som størst i brattkanten

ut mot Begna samt trolig i og ved dødisgropene. For øvrig er en

rekke vanlig forekommende sopper registrert. Det er et potensial

for rødlistede vedboende sopp på død ved i brattkanten ut mot

Begna, men potensialet vurderes som svakt.

Påvirkning Et nettverk av store og små turstier krysser gjennom lokaliteten.

Turstiene anses som positivt for naturverdiene da dette medfører

noe slitasje og blottet mineraljord som er gunstig for en del sopp.

Lokaliteten har lite død ved, da det er drevet aktivt skogbruk i hele

området, men de bratteste partiene mot Begna har en del død ved

av furu og bjørk samt gadd av gråor. Det er registrert er fåtall bjørk

med grov sprekkebark og opp mot 1 ,55 m i omkrets. Furutrær med

beskjedne dimensjoner dominerer (0,70 m i omkrets), men furutrær

opp mot 1 ,60 m i omkrets opptrer i brattkanten. Enkelte stier går

gjennom lokaliteten.

Fremmede arter Ingen fremmede arter registrert.
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Råd om skjøtsel

og hensyn

Miljøverdiene som det bør tas hensyn til er knyttet til

habitategenskaper og artsmangfold som er omtalt i

lokalitetsbeskrivelsen. Det er ikke behov for skjøtsel for å ivareta

miljøverdiene. Plukkhogst vil trolig være akseptabelt for å sikre

dagens dokumenterte verdier. Åpen trefrøstillingshogst er negativt.

Sjeldne sopparter i området lever i direkte tilknytning til furutrærne

gjennom mykorrhiza. Det er lite død ved i området og det vil være

positivt om mengden økes over tid.

Landskap -

Areal fra

kartobjekt (daa)

313,8

Kommuner 0605 (Ringerike)

Kilder Navn: Solvang, Rune / tittel: / År:

Navn: Ringerike soppforening / tittel: / År:
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Fylkesmannen i Buskerud
Buskerud fylkeskommune
Statens vegvesen
NVE
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for mineralforvaltning
Mattilsynet
Ringerike kommune v/ Miljørettet helsevern
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
14 / 1016 - 96 4647 / 19 L12 29.01.2019

0605_354 OMRÅDEREGULERING FOR RINGERIKE VANNVERK,
KILEMOEN - UTTALELSE TIL KLAGER

Vedlagt oversendes 4 innkomne klager på vedtak i Ringerike kommunestyre 30.11.2018, sak
154/18; 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk, Kilemoen .

Klagene oversendes dere som motpart i saken i henhold til forvaltningsloven § 33 tredje avsnitt.
De re får herved anledning til å uttale dere til klagene.

Som forslagsstiller og grunneier er Ringerike kommune v/ Utbygging motpart i forhold til mange
av forholdene som klagerne tar opp.

Eventuell uttalelse sendes Ringerike kommune, Planavdelingen Pb 123 sentrum, 3502 Hønefoss,
eller på e - post til postmottak@ringerike.kommune.no - innen 26.02.2019

Med hilsen

Knut Kjennerud
enhets leder

Mari Solheim Sandsund
arealplanlegger
mari.solheim.sandsund@ringerike.kommune.no
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5443-73  Arkiv: PLN 428  

 

Sak: 86/19 

 

Saksprotokoll - 428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (Sp, SV og V) som formannskapets innstilling 

til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5443-71   Arkiv: PLN 428  

 

 

428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 2. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

  

 

Sammendrag 

Til orientering: 

Det foreligger en innsigelse fra Statens vegvesen til denne planen. Rådmann har forstått det 

slik, etter telefonsamtale 29.05.19, at denne innsigelsen trekkes grunnet tiltak som er 

innlemmet i planen. En skriftlig bekreftelse fra Statens vegvesen om at innsigelsen trekkes 

skal foreligge før saken behandles i kommunestyret.  

 

Planforslaget legger til rette for fortetning i et sentralt område i Haugsbygd, samt forbedring av 

infrastruktur og tilrettelegging for trygg skolevei. Det er tilrettelagt for å etablere gang- og 

sykkelvei langs fv. 163 får å sikre mye trafikanter. Strekningen er en del av 

hovedsykkelvegnettet i kommuneplan for gående og syklende. 

 

Planforslaget var på høring 10.04.19 – 29.05.19. Det kom inn 12 uttalelser til planforslaget. 

Det fremkom 1 innsigelse fra Statens vegvesen. Som følge av høring og offentlig ettersyn er 

det gjort mindre endringer i plankartet og bestemmelsene.  De viktigste endringene er: 

 I kartet er kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur lagt inn som nytt 

arealformål. 

 I reguleringsbestemmelsene er §§ 1.2 (før brukstillatelse, punkt 6), 2.4 (kulturminner) 

2.9 (massehåndtering) og 6 (hensynssoner) revidert. Videre er §§ 1.2 (punkt 5) og 4.5 

(kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur) nye. 

 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

Bakgrunn  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse 

i form av 2 tomannsboliger og 2 firemannsboliger. Planområdet består i dag av et avgrenset 



- 

jorde med dyrket mark, omkranset av boliger og vei. Planområdet vil være en naturlig utvidelse 

av et etablert boligområde. Store deler av planområdet er avsatt som boligområde i 

kommuneplan. Nordre del av planområdet strekker seg langs adkomstvei, ut i veikryss på fv. 

163 og videre langs fv. 163 til Borgergata. I tilknytning til vei og veikryss går en begrenset del 

av planområdet inn i det som er avsatt som LNF område i kommuneplan.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen vedtok 03.04.2017 (Bh. Nr. 26/17) å 

anbefale oppstart av planarbeidet for detaljregulering 428 Nedre Klekkenhagen. 

Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 25.04.2017 (Bh. Nr. 16/17). 

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

11.03.19 (bh. Nr. 20/19), hvor det ble vedtatt å sende planforslaget på høring og 

offentlig ettersyn. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen sin innstilling ble 

vedtatt mot 3 stemmer i Strategi og plan 20.03.2019 (Bh. nr. 10/19).   

 Vedtak i Strategi og plan:  

1. Forslag til detaljregulering for Nedre Klekkenhagen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Før 2. gangsbehandling skal det utarbeides en støyrapport, og eventuelle krav om tiltak 

som kreves for å oppfylle gjeldende støykrav skal innarbeides i planen.  

 

Det ble 25.04.2019 utarbeidet en støyrapport, se vedlegg 10. Rapporten konkluderer med at 

det er tilfredsstillende støynivå på tilstrekkelig uteoppholdsareal og mot fasade. Det er derfor 

ikke satt av ekstra arealer til støyskjerming i reguleringsplanen. Støyretningslinje T-1442/2016 

er gjort gjeldene for planen, jf. fellesbestemmelse § 2.3. Videre er det satt krav om 

miljøoppfølgingsplan som skal redegjøre for hvordan støy og støv plager kan forebygges i 

anleggsperioden, jf. rekkefølgebestemmelse § 1.1 punkt 7.  

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger 

Forslagstiller   Boligparner AS på vegne av Sandvold boliger AS 

Fagkyndig   Mjøsplan v/Line Irene Danielsen 

Eieropplysninger            1. Gnr/bnr: 102/101 og del av 102/55 – Utbyggingsområdet  

2. Del av Gnr/bnr: 102/2, 102/47, 102/55 og 2163/1 – Arealer til 

vei og gang-/sykkelveg 

Arealstørrelse             9,2 dekar  

Arealformål             Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 

Lekeplass (BLK) 

Renovasjonsanlegg (BRE) 

Kjøreveg (SKV) 

Gang- og sykkelveg (SGS) 

Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 
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Parkeringsplass (SPA) 

kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur (SKF) 

Grønnstruktur (G) 

Overordnet plan            Kommuneplanens arealdel 2019- 2030 

Gjeldene reguleringsplaner  Området er uregulert, planområdet grenser delvis til 

reguleringsplan «390 Klekkenhagen boligområde», vedtatt 

26.5.2016. 

Plantype              Privat detaljregulering  

Planforslaget  Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. 

gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringene etter 1.gangsbehandling i plankartet:  

 Det er regulert inn frisiktsone på 3x20m i krysset mellom fv. 163 og Nedre Klekkenvei. 

Stigningstallet er redusert til å være maksimalt 3% de siste 12 m på Nedre Klekkenvei 

inn mot fv. 163. 

 Frisiktsonen i krysset mellom Borgergata og fv. 163 er regulert inn med minimum 

8x20m.   

 Regulert inn kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur (o_SKF1-3) 

langs fv. 163. Dette for å ivareta sikkerheten til myke trafikanter i strekninger med 

begrensede muligheter mot naboeiendommene. o_SKF1-3 skal bidra til noe fleksibilitet 

i valg av løsning for gangforbindelse og sideareal på disse strekningene. Løsningene 

skal godkjennes av Statens vegvesen. o_SKF1-3 er knyttet opp til bestemmelse § 4.5.  

 

De viktigste endringene etter 1. gangsbehandling i planbestemmelsene:  

 § 1.2 (Før brukstillatelse) punkt 6, ferdigattest er blitt erstattet med brukstillatelse.  

 § 1.2 (Før brukstillatelse) punkt 5, hindre gjennomkjøring benevnt SKV10 i plankartet: 

«Før brukstillatelse kan gis, skal det skiltes med gjennomkjøringsforbud ved 

avkjøringen benevnt SKV10 i plankartet. Dette skal hindre gjennomkjøringstrafikk 

langs del av Nedre Klekken vei mot Borgergata. Skilting skal skje i samarbeid med 

ansvarlig veimyndighet». 

 § 2.4 (Kulturminner) er presisert etter innspill fra Buskerud fylkeskommune: «Før 

iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av 

de berørte automatiskfredete kulturminnelokalitetene, id 236333 (kokegroper) og 

236336 (fossilt dyrkingslag), som er markert som bestemmelsesområde #2 og #1 i 

plankartet. 

Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 

gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes..  

Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme andre automatisk fredete 

kulturminner enn de som er nevnt over, gjelder varslingsplikten jf. kulturminnelovens 

§ 8, 2. ledd. 
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 For å sikre at matjorda blir gjenbrukt i form av nydyrkning er følgende bestemmelse 

inkludert, er § 2.9 (Massehåndtering) pressisert: «Det skal ved utbygging sørges for 

at eventuell matjord utnyttes på beste måte. Det skal ved byggesøknaden følge en 

konkret beskrivelse for hvordan overskudd av matjordlaget, som må fjernes som følge 

av tiltak, skal bevares og tilbakeføres til dyrka mark. Det må beskrives hvordan 

matjordlaget skal fjernes, hvor matjorda skal gjenbrukes og hvordan». 

 § 6 Hensynssone (frisikt, H140), frisikt mellom GSV2 og Borgergata er inkludert: 

«Frisikt mellom GSV2 og Borgergata skal være 8x20m».  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 10.04.19 – 29.05.19. I samme periode ble 

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

uttalelse. Det kom inn totalt 12 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For nærmere 

informasjon om innsigelsen, se brev til Statens vegvesen (vedlegg 7) og oppsummering av og 

kommentarer til høringsuttalelsene (vedlegg 5). Etter dialog pr. telefon med Statens vegvesen 

29.05.19 har det blitt forstått at innsigelsen trekkes. Kort oppsummert har planforslaget blitt 

justert med følgende: 

 Frisiktlinjer i krysset fv. 163/Nedre Klekken vei og fv. 163/ Borgergata.  

 Stigningen de 12 siste meterne inn mot krysset fv. 163 og Nedre Klekkenvei er redusert 

til å maksimalt være 3 %. 

 De siste 50 meterne av gang- og sykkelstien (SKF1-3) mot Borgergata har fått 

arealformålet «kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur». SKF1 har 

en bredde fra 4 m til 3,2 m på det smaleste. 

 

Med bakgrunn i Statens vegvesen sin innsigelse, har planavgrensningen blitt justert for å 

inkludere krysset mellom fv. 163 og Borgergata. Planavgrensningen er fremdeles innenfor 

varslingsgrensen som ble satt ved oppstart og varsel om utvidet planområde, se svart stiplet 

linje bilde 1.  

 

 



- 

 
Bilde 1: Bildet viser plangrensen som ble varslet ved oppstart av planarbeid markert med grønt. Den svarte 

plangrensen er den utvidete plangrensen som ble sendt på begrenset varsling. Den røde plangrensen er den 

som brukes i dette planforslaget og foreslås å legges ut på høring. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslått utbygging i planområdet vil bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud med 

variasjon i boligtype, størrelse, beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje på et fortetningsareal i 

et av de sju prioriterte lokalsamfunna i kommunen. Dette er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål. Deler av det som er avsatt til trafikkareal i planen ligger i LNF område. 

Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, pga. at avgrensningen strekker seg 

inn i LNF område (1.5 dekar).  

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 er anvendt i planmaterialet. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert og 

det er funnet at det ikke er registrert naturtyper eller arter som er verdt å ivareta i området. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 3 dekar og dyrkbart areal på ca. 

1,5 dekar.  
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De ca. 3 dekar med dyrket mark er omdisponert til boligformål gjennom kommuneplanen. De 

ca. 1,5 dekar med dyrkbar mark består av areal inntil vei og er nødvendig å omdisponere for å 

kunne anlegge tilfredsstillende infrastruktur for myke trafikanter og for en bedring av standard 

på bilvei i forbindelse med økt trafikk knytta til foreslått utbygging. For å få denne planen, og 

«390 Klekkenhagen boligområde», realisert må det tilrettelegges for en god og sikker skolevei 

som krever det en omdisponering av dykbar jord.  

 

Det omdisponerte arealet vil ikke kunne tilbakeføres og brukes til ny jordbruksproduksjon så 

lenge arealet benyttes som gang- og sykkelvei.  

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av uttalelser til høring og offentlig ettersyn fremgår fra vedlegg 5.  

 

Flere av uttalelsene omhandler veirett. Veirett er et privatrettslig forhold, og vil ikke bli avklart 

i reguleringsplanen. Dette løses via eget regelverk som ivaretas i byggesøknaden. Ettersom 

veg/adkomst må være på plass for å brukstillatelse er det ikke nødvendig for planprosessen at 

dette er på plass nå. Forholdet vil derfor ikke være relevant ved sluttbehandling av planen. 

 

Det har også vært bekymring for økt gjennomkjøring på veistrekningen mellom nedre del av 

Nedre Klekkenvei og Borgergata. Dette er ivaretatt med rekkefølgebestemmelse § 1.2, punkt 

5, som stiller krav om skilting med gjennomkjøring forbudt ved avkjøringen benevnt SKV10 i 

plankartet.   

 

Infrastruktur 

Trygg skolevei og sikkerhet for myke trafikanter blir ivaretatt i planforslaget med en gang- og 

sykkelvei langs fylkesvei 163 fra Nedre Klekkenvei til Borgergata som skilles fra fylkesveien 

med grøft. De siste 50 meterne til Borgergata har fått arealformål «kombinert 

samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur» (SKF). Ettersom det ikke er plass til å 

anlegge grøft skal sikkerheten ivaretas med et fysisk skille (rekkverk).  

 

Rådmannen vil vektlegge at foreslått tiltak er en vesentlig forbedring fra dagens situasjon. I 

utgangspunktet er trase for gang- og sykkelveg forbi eiendom 102/130 (siste 50 m mot 

Borgergata) regulert som en midlertidig fleksibel løsning. Det er tidligere avklart viktigheten av 

at planen vedtas slik at det gir mulighet for bygging av gang og sykkelvei til skolestart. Denne 

strekningen vil ved et senere tidspunkt inngå i planleggingen som en helhet i gang og 

sykkelveinettet mellom Haugsbygd og Hønefoss. Ringerike har i forbindelse med handlingsplan 

hatt denne strekningen som en av de prioriterte gang og sykkelveiene. Da vil man kunne 

optimalisere løsningen. 

 

 

 

Samlet vurdering 
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Planforslaget er godt bearbeidet og utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til 

utviklingsplanene i planområdet.  

 

Planforslaget legger til rette for varierte boliger i Haugsbygd, som er et av seks prioriterte 

lokalsamfunn som kommunen ønsker utvikling i, samt forbedring av infrastruktur og 

tilrettelegging for trygg skolevei.  

 

Rådmannen mener at planforslaget legger opp til riktig bruk av arealene innenfor planområdet. 

Størrelse og volum på bebyggelsen i planforslaget anses ikke å ha negativ påvirkning på 

eksisterende bebyggelse, og vil heller ikke påvirke den landlige karakteren i området i særlig 

grad. Selv om boligbyggene bygges som flermannsboliger har de en utforming og materialbruk 

som harmonerer godt med omkringliggende bebyggelse. 

 

 
Bilde 2: Illustrasjon viser tenkt bebyggelse, hentet fra planbeskrivelsen s. 19. 

 

Rådmannen mener at en omdisponering av LNF areal ikke bør være et hinder for å kunne legge 

til rette for boligutbygging i området, da omdisponeringen foreslås som følge av utbedring av 

veikryss og adkomstvei, samt etablering av fortau/gang- og sykkelvei. Dette vil føre til en 

forbedring av infrastruktur for flere beboere i området og ha virkning også for plan «390 

Klekken boligområde» mtp. rekkefølgebestemmelser som ennå ikke er oppfylt i den planen, og 

en etablering av trygg skolevei ses som en viktig faktor som kan veie opp for tap av noe LNF-

areal. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
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1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

b. Buskerud fylkeskommune 

c. Direktoratet for mineralforvaltning 

d. Statens Vegvesen 

e. Ringerike kommune – Byggesak 

f. Miljøretta helsevern – Kommuneoverlegen 

g. NVE 

h. DSB 

i. Aage Skov Clousen 

j. Eivind Stillingen 

k. Eli Strande 

l. Brakar v/Johan Sigander 

7. Brev til Statens vegvesen – Forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse 

8. Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget 

9. Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget 

10. Støyrapport  

11. Lengdeprofil - SKV2 
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1 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 11.03.2019 , sak 20/19.
1. gangsbehandling i Formannskapet 20.03.2019 , sak 10/19
Høring og offentlig ettersyn 10.04.2019 – 29.05.2019.
2. gangsbehandling i formannskapet 2 DATO , sak BHNR
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Endringsliste:
Nr. E ndring D ato S ign .
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg Feltnavn

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BFS1 - 3

- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS1 - 2

- Renovasjonsanlegg BRE1 - 2

- Lekeplass BLK1 - 2

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg SKV1 - 1 1

- Gang - og sykkelveg SGS 1 - 2

- Parkering SPA1 - 4

- Annen veggrunn – tekniske SVT1 - 1 5

- Kombinert gang - og sykkelveg og annen veggrunn - tekniske anlegg SKF1 - 3

3. Grønnstruktur

- Grønnstruktur G1 - 3

Eierform:

o_ = offentlig

f_ = felles
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Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 1 Rekkefølgebestemmelser

§ 1.1 Før igangsettingstillatelse
1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse
for disse anleggene.

2. Fø r det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsledninger og
annen teknisk infrastruktur skal teknisk plan for disse godkjennes av kommunen. Se § 5
for innhold. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder ista ndsettes og
terrenginngrep tilsås/tilplantes.

3. Før det gis igangsettingstillatelse for områdene BFS1 - 2 og BKS 1 - 2 skal det
dokumenteres at brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

4. Før det gis igangsettingstillatelse for boliger skal k rys set o_SKV1(fv.)/ SKV2 være
opparbeidet iht. statens vegvesens vegnormaler.

5. Før det gis igangsettingstillatelse til gang - og sykkelveg langs fylkesvei 163 skal det
foreligge byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal være inngått
gjennomføringsavtale med Statens vegvesen.

6. Før det gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger skal gjennomføringsavtale med
Statens vegvesen for bygging av gang - og sykkelvei langs fylkesvei 163 være inngått.

7. Før det gis igangsettingstillatelse ska l miljøoppfølgingsplan leveres til , og godkjennes av ,
kommunen. Denne skal bla. redegjøre for følgende:

- aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av trafikksikkerhetstiltak.

- forebygging av støy og støvplager i anleggsperioden

- hånd tering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i anleg gsperioden

Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi informasjon om
byggeforløp og avklare eventuelle klager.

8. Før det gis igangsettingstillatelse, og i forbindelse m ed søknad om tiltak, skal det
redegjøres for hvordan overskuddsmasser håndteres og hvor de eventuelt blir levert.

9. Før det gis igangsettingstillatelse, og sammen med søknad om tillatelse til tiltak, skal det
sendes inn en utomhusplan. Planen skal vise føl gende:

- Dokumentasjon på at krav til minste uteoppholdsareal, lekeareal og parkering er
oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt

- Bebyggelsens plassering, etasjetall, høyde, takform, samt en estetisk redegjørelse for
bebyggelsen som beskriver materialbruk og fargevalg. Høyde skal være målsatt ved
inngangspartier

- Adkomst, sykkel - og biloppstillingsplass(er) og garasje/carport med angivelse av
høyde og adkomst til bolig

- Gangforbindelse mellom feltene og fram til felles lekeplass BLK1 - 2
- Nye terrenghøyder som viser arrondering av tomta og forholdet til nabotomter, gjerder,

forstøtningsmurer og eventuell støyskjerming
- Profiler og snitt som viser eksisterende terreng og nytt terreng
- Renovasjonspunkt og snuplass for renovatør
- Leke - og uteoppholdsarealer med plasse ring av lekeapparater og sittebenker
- Plan for nyplanting og bevaring av eksisterende vegetasjon, hvor spesielt randsonene

er i fokus av hensyn til reduksjon av støv fra vei, landbruk og anleggsarbeid
- Eventuell plassering av nettstasjon
- Overvannshåndtering
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§ 1.2 Før brukstillatelse
1. Før det gis brukstillatelse for boliger skal g ang - og sykkelveg adskilt fra fv. 163 med

minimum 1,5 meter på strekningen Nedre Klek kenvei – Borgergata være opparbeidet iht.
statens vegvesens vegnormaler. På de deler av strekningen der s killet mellom fylkesvei og
gang - og sykkelvei er mindre enn 1,5 meter skal det være et fysisk skille i form av
rekkverk. Før tiltaket med gang - og sykkelveg kan igangsettes skal det foreligge
byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal være inngått gjennomføringsavtale
med Statens vegvesen.

2. SPA1 - 4 skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse innenfor tilhørende delfelt.

3. Før brukstillatelse kan gis skal veistandard som beskrevet i § 2.1 være utbedret.

4. Før brukstillatelse kan gis skal tilretteleggin g i form veistandard og snuhammer for
renovasjonsbiler være etablert i henhold til dokumentert godkjent løsning fra renovatør
( HRA ) .

5. Før brukstillatelse kan gis, skal det skiltes med gjennomkjøringsforbud ved avkjøringen
benevnt SKV10 i plankartet. Dette s kal hindre gjennomkjøringstrafikk langs del av Nedre
Klekken vei mot Borgergata. Skilting skal skje i samarbeid med ansvarlig veimyndighet

6. Før brukstillatelse kan gis for første bolig, skal lekearealene BLK1 - 2 ferdigstilles i henhold
til planen og lekearea let benevnt BLK2 i tilstøtende reguleringsplan, skal sikres med gjerde
eller tilsvarende mot vei SKV2, for å hindre barn i å løpe ut i vegen. Dersom det blir søkt
om brukstillatelse på vinteren, kan det tillates midlertidig brukstillatelse og lekeareal og
sikring tillates ferdigstilt senest innen uke 28 påfølgende sommer.

Formålsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 2.1 Utforming av bygninger og anlegg
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming og tilpasses
omgivelsene. Bygninger/anlegg skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk
utf orming innenfor hvert delfelt.

§ 2.2 Universell utforming
Ved planlegging og gjennomføring av tiltak skal uteoppholdsarealer sikres god tilgjengelighet
for alle ved vektlegging av prinsippene om universell utforming, jf. pbl § 12 - 7 nr.4. For
bebyggelsen legges gjeldende teknisk forskrift til grunn for eventuelt krav om tilgjenge lig bolig.

§ 2.3 Støy
Grenseverdiene i tabell 3 i Klima - og miljødepartementets retningslinje T - 1442/2016 gjøres
gjeldende for planen. Støy fra bygge - og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene
i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy.

§ 2.4 Kultur minner
Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de
berørte automatiskfredete kulturminnelokalitetene, id 236333 (kokegroper) og 236336 (fossilt
dyrkingslag), som er markert som bestemmelsesområde #2 og #1 i plankartet.

Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik
at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes..

Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme andre automatisk fredete kulturminne r
enn de som er nevnt over, gjelder varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.
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§ 2.5 Overvann
Overvann og drensvann skal i infiltreres eller fordrøyes lokalt for å sikre vannbalansen i
området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.

§ 2.6 Energi
Nettilk nytning og eventuell omlegging av høyspent - /lavspenningskabler skal skje i samarbeid
med netteier. Det er tillatt å oppføre mindre bygninger for leveranse av strøm til
boligområdene , som transformatorkiosker .

§ 2.7 Tekniske anlegg
Tekniske anlegg tillates utover byggegre nser men innenfor maksimalhøyde

§ 2.8 Grunnforhold
Grave - og fundamenteringsforhold skal utfør es i samråd med geoteknisk sakkyndig.

§ 2.9 Massehåndtering
Det skal ved utbygging sørges for at eventuell matjord utnyttes på beste måte. Det skal ved
byggesøknad en følge en konkret beskrivelse for hvordan overskudd av matjordlaget, som
må fjernes som følge av tiltak, skal bevares og tilbakeføres til dyrka mark. Det må beskrives
hvordan matjordlaget skal fjernes, hvor matjorda skal gjenbrukes og hvordan.

§ 2.1 0 Rød - og svartelistede arter
Hvis det innen planområdet ved igangsetting av tiltak, oppdages arter som står på rød - eller
svart liste skal miljøvernledelsen hos fylkesmannen og i kommunen varsles omgående og
arbeid som kan berøre artene stanses inntil videre arbeid er klarert. Nyplanting av giftige
planter og pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal unngås.

§ 2.1 1 Forurensningsloven
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet
varsles, jfr. Forurensningslo ven § 7.

§ 3 Bebyggelse og anlegg

§ 3.1 Boligbebyggelse, BFS1 - 2 og BKS1 - 2

§ 3.1.1 Bebyggelse og anlegg – Frittliggende småhusbebyggelse BF S1 - 2
Feltene BF S 1 - 2 skal utvikles med frittliggende småhusbebyggelse i inntil to etasjer og i
form av eneboliger eller to - mannsboliger.

Innenfor BF S 1 tillates det oppført inntil 2 boenheter .
Innenfor BF S2 tillates det oppført inntil 2 boenheter.

Parkering skal skje på felles parkeringsareal tilknyttet feltet og i henhold til kommunens
gjeldende parkeringsforskrift.

Bebyggelsen skal plass eres innenfor angitte byggegrenser i plankartet. Der byggegrensen
ikke vises i plankartet samsvarer byggegrensen med formålsgrensen.

BFS3 er del av eksisterende bolig eiendom med frittliggende småhusbebyggelse. Arealet
skal inngå i frisiktsone mot vei og ga ng - og sykkelvei.

§ 3.1.2 Bebyggelse og anlegg – Konsentrert småhusbebyggelse BKS1 - 2
Feltene BKS1 - 2 skal utvikles med konsentrert småhusbebyggelse i inntil to etasjer og i
form av to - mannsboliger eller firemannsboliger.

Innenfor BKS1 tillates det oppført inntil 4 boenheter.
Innenfor BKS2 tillates det oppført inntil 4 boenheter.
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Parkering skal skje på felles parkeringsareal tilknyttet feltet og i henhold til kommunens
gjeldende parkeringsforskrift.

Bebyggelsen skal plasseres innenfor angi tte byggegrenser i plankar tet.
Der byggegrensen ikke vises i plankartet samsvarer byggegrensen med formålsgrensen.

§ 3.1.3 Utnyttingsgrad
Maksimal utnyttelse i prosent bebygd areal (% BYA) beregnes ut fra hvert delfelt for bolig
med tilhørende parkeringsplass.

Maks tillatt prosent bebygd areal:

% BYA samlet for BFS1+SPA1 = % BYA=40
% BYA samlet for BFS2+SPA2 = % BYA=40
% BYA samlet for BKS1+SPA3 = % BYA=45
% BYA samlet for BKS2+SPA4 = % BYA=50

§ 3.1.4 Bygningshøyde og takform
Innenfor feltene BKS1 - 4 tillates det oppført bebyggelse i inntil 2 etasjer inkl. eventuell
sokkel. Tillatt takform er pulttak, saltak eller valmtak med takvinkel mellom 5 - 35 grader.

Tillatte høyder:

For BFS1 er maks tillatte byggehøyde kote + 209,0.
For BFS2 er maks tillatte byggehøyde kote + 208,0.
For BKS1 er maks tillatte byggehøyde kote + 201,0.
For BKS2 er maks tillatte byggehøyde kote + 199,0.

Maks mønehøyde: 9m over gjennomsnittlig planert terreng.
Maks gesimshøyde: 7m over gjennomsnittlig plan ert terreng.
Ark med bredde under 1/3 av hovedtaket regnes ikke med ved fastsetting av
gesimshøyde.
For underordnede bygninger er maks gesimshøyde 3,5m og maks mønehøyde 5,5m.

Ved ensidig pulttak skal høyeste gesims betraktes som mønehøyde.

§ 3.1.5 Terrengtilpasn ing
Bebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng der dette er mulig. Det skal legges vekt på
prinsippet om universell utforming for adkomst til boliger og utearealer i størst mulig grad.

Fyllinger/skjæringer inntil 1,5 meter tillates der det er hensiktsm essig. Ved oppføring av
støttemur høyere enn 1,2 meter skal det legges opp til en trappet løsning.

§ 3.1.6 Universell utforming
Nye boliger skal ha alle hovedfunksjoner (inngang, bad, toalett, k jøkken, oppholdsrom og
soverom/ - mulighet) på inngangsplanet. Disse ska l være tilgjengelig med rullestol ved
normal møblering. Boliger med inngang fra bakkeplanet og boliger med krav om heis, skal
ha trinnfri atkomst til inngangsplanet og til terrasse/privat uteplass. Disse kravene gje lder
også ved hovedombygginger/ restaureri ng dersom det ikke medfører uforholdsmessige
kostnader.

§ 3.2 Renovasjon, BRE1 - 2
Renovasjon skal løses på felles oppstillingsplass og i tilknytning til SKV2 eller SKV3. Det
tillates oppføring av takoverbygg over søppelbeholdere.

- BRE1 skal være felles renovasj onsareal for delfelt BFS1 - 2
- BRE2 skal være felles renovasjonsareal for delfelt BKS1 - 2
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§ 3.3 Lekeplass, BLK1 - 2
BLK1 er felles leke - og oppholdsareal for alle beboere innenfor planområdet.
Arealet skal som et minimum inneholde sandkasse, huskestativ og en fastmo ntert sittebenk.
Lekearealet skal tilrettelegges etter prinsippene om universell utforming for å sikre
tilgjengelighet for alle. Lekearealet skal sikres med støttemur/gjerde mot tilgrensende
adkomstvei i sør.

BLK2 er felles sandlekeplass for alle beboere innenfor planområdet og skal inneholde minst en
sandlekeplass og en fastmontert sittebenk.

Det tillates anlagt fordrøyningsmagasin i grunnen.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal
godkjennes av kommunen. Den skal vise:

- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.

- Løsning for vann og avløp

- Løsning for veiarea l, fortau og snuhammer

- Løsninger for strømforsyning

- Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.

- Belysningsplan

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

§ 4.1 Veg, SKV1 - 1 1
- Veg SKV1 er off entlig og del av eksisterende fylkesvei 163.

- Veg SKV2 er atkomstveg for alle beboere innenfor plano mrådet samt følgende eiendommer:
102/129, 102/138, 102/210, 102/132 og 102/95, 102/135, 102/146, 102/133, 102/157,
102/216, 10/47, 102/168, 102/166, 102/165, 102/173, 102/233 og 102/2

- Veg SKV3 er adkomstveg for alle beboere innenfor plano mrådet samt følgende
eiendommer: 102/95, 102/135, 102/146, 102/133, 102/157 og 102/216.

- SKV4 - 1 1 er private avkjørsler /veier til tilstøtende eiendommer.

For S KV2 skal total v eibredde være 8 meter inkl. grusskulder og grøfteareal. Veien skal ha
asfaltert bredde på 4 m eter . Kravet gjelder fra og med SKV1 og frem til og med innkjøring til
SPA1.

For S KV3 skal total veibredde være 7 meter inkl. grusskulder og grøfteareal. Veien skal ha
asfaltert bredde på 4 m eter .

§ 4.2 Gang - og sykkelveg, SGS1 - 2
Det skal etableres en offentlig gang - og sykkelvei langs fv . 163 som vist på plankart. Gangveg
SGS1 reguleres med bredde minimum 3 meter . Det tillates tilpassinger/optimaliseringer av
gangvegen innenfor SKF2 - 3.
Gangveg SGS2 reguleres med bredde 3.5 meter.

§ 4.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT1 - 1 5
Arealene SVT1 - 1 5 omfatter vegens vedlikeholdssoner som bl.a. skråninger, grøfter,
snøopplag og tekniske installasjoner. Arealene skal opparbeides pent og tilsås der det ikke
kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold.
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- SVT1 - 2 er offentlige sidearealer til SKV1 (fv. 163) og SGS 2.
- SVT3 - 1 5 er sidearealer til kjøreveg SKV2 - 3 og SKV11 .

§ 4.4 Parkering
Arealene SPA1 - 4 er felles parkeringsplasser og skal omfatte garasjer/carporter, utvendig
parkering og manøvreringsareal. Hver boenhet sk al ha minst én parkeringsplass i garasje eller
carport.

- SPA1 er felles for beboere på delfelt BFS1.
- SPA2 er felles for beboere på delfelt BFS2.
- SPA3 er felles for beboere på delfelt BKS1.
- SPA4 er felles for beboere på delfelt BKS2.

Adkomsten/man øvreringsarealet til parkeringsplass SPA4, skal også benyttes som snuplass
for renovatør.

Garasjer/boder skal plasseres innenfor angitte byggegrenser i plankartet.
Der byggegrensen ikke vises i plankartet samsvarer byggegrensen med formålsgrensen.

§ 4.5 Kombi nert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtrasseer
Arealet SKF1 - 3 reguleres til offentlig kombinert formål for gang - og sykkelveg og annen
veggrunn – tekniske anlegg.

Innenfor SKF1 skal det anlegges gang - og sykkelveg og avsettes areal til grø fter, snøopplag,
skilting, rekkverk o.l. L øsning skal godkjennes av Statens vegvesen.

Innenfor SKF2 - 3 skal det avsettes areal til grøfter, snøopplag, skilting , rekkverk o.l. Det tillates
forskyving er og optimalisering av SGS 1 innenfor disse arealene. Løsning skal godkjennes av
Statens vegvesen.

§ 5 Grønnstruktur

§ 5.1 Grønnstruktur, G1 - 3
Arealene G1 - 3 er avsatt til felles grønnstruktur og skal benyttes som tursti/gangforbindelse til
felles lekearealer. Arealet tillates beplantet og eventuelt opparbeidet med fas t dekke.

§ 6 Hensynssoner

§ 6.1 Frisiktsoner
H140_1 - 8 omfatter frisiktsoner. Innenfor frisiktlinjene vist i plankartet, skal det være fri sikt i
en høyde av min. 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. Enkeltstående trær og stolper
kan stå innenfor så lenge de ikke er til fare for trafikken.

- Frisikt mot offentlig kjøreveg SKV1 skal være 6x84m
- Frisikt mot adkomstvei SKV2 skal være 4x20m.
- Frisikt mellom SKV2 og GSV1 - 2 skal være 3x20m
- Frisikt mellom GSV2 og Borgergata skal være 8x20m

§ 7 Andre bestemmelsesomr åder
Innenfor bestemmelsesområde #1 og #2 skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte
automatiskfredete kulturminnelokalitetene, id 236333 (kokegroper) og 236336 (fossilt
dyrkingslag). Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.
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1. Sammendrag
Planforslaget legger til rette for oppføring av konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse
med tilhørende uteområder. Totalt 12 boenheter. Illustrasjonsplanen skisserer mulig løsning
hvor b oligene søkes vend t mot vest hvor utsikten og solforholdene er best . Hovedl ekeplassen
er lokalisert mot søndre del av planen da det er her man kan oppnå best kvalitet på are alet med
tanke på solforhold, utforming og variert lek. Dette arealet danne r også en fin overgang til det
inntilliggende jordet. I tillegg er det avsatt en sandlekeplass nær BFS1 - 2 samt en
grønnstruktur som kan benyttes som intern gangforbindelse mellom feltene. Det er tatt
utgangspunkt i eksisterende vegarealer til adkomsten, men utbedringer av vegene og
kryssløsning mot fylkesveien er nødvendig ved tilføring av 12 nye boenheter . Det er også
foretatt en begrenset varsling om utvidelse av planområdet langs fylkesveien i ettertid for å
kunne innlemme gang - /sykkelforbindelse frem til Borgergata . Det er for sø kt å ta hensyn til de
omkring liggende interesser på best mulig måte .

2. Bakgrunn

2.1 Bakgrunn/ h ensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert og frittliggende
småhusbebyggelse , hvor det planlegges oppfør ing av to fire mannsboliger og to
to mannsboliger på tomt 102/101 og 102/55 .

De aktuelle boligtypene varierer noe i størrelse. Størrelsen er ikke endelig fastsatt, da byggets
BRA må tilpasses i forhold til krav om antall parkeringsplasser . Det er avsatt
pa rkeringsarealer som dekker minst 1 biloppstillingsplass pr boenhet for firemannsboligene og
2 biloppstillingsplasser for to - mannsboligene. I tillegg er det satt av noe ekstra plass for å
dekke eventuelle ekstra parkeringsbehov .

Illustrasjon av mulig hu stype - tomannsbolig

Illustrasjon av mulig hustype - firemannsbolig
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2.2 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold

Planforslaget fremmes av BoligPartner AS på vegne av Sandvold boliger AS.

Eiendommer berørt av planområdet:
1. Gnr/bnr: 1 02 / 101 og del av 102/55 - Utbyggingsområde t
2. Del av Gnr/bnr: 102/2 , 102/47, 102/55 og 2163/1 – Arealer til vei og gang - /sykkelveg
3. Del av Gnr/bnr: 102/130 - frisiktsone mot Borgergata.

2. 3 Tidligere vedtak i saken

Arealet er ikke regulert og overlapper heller i ngen gjeldende planer.
Planen h ar blitt behandlet som oppstart sak i Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning,
Sak: 26/17. Rådmannens forslag t il vedtak ble enstemmig vedtatt.

2. 4 Utbyggingsavtaler

Det er ikke varslet eller inngått noen utbyggingsavtale r , men på grunn av utvidelse n av
plangrense n i ettertid som følge av krav til innlemmelse av gang - og sykkelvei langs
fylkesveien , så vil det være behov for å avklare kostnadsfordeling en med de aktuelle partene i
saken. Utbyggingsavtale må således avtales nærmere i etterkant .

2. 5 Krav om konsekvensutredning (P bl §§ 4 - 1 og 4 - 2)

J.fr. forskrift om konsekvensutredning, §4, skal forslagsstiller vurdere om planen eller tiltaket
omfattes av §6, §7 eller §8. Tiltaket det skal planlegges for faller ikke inn unde r forskriftens §
6 – jfr. vedlegg I, som omfatter tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Det faller heller ikke
inn under forskriftens § 7 eller § 8. Det er således konkludert med at planarbeidet ikke er
omfattet av forskriften .

2.6 Kart, bilder, ortof oto, illustrasjoner

Ortofoto hvor planområdet vises med gule linjer . Kilde : Norge i bilder.
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Adkomstveg, Nedre Klekkenveg

Adkomstveg, Heggestubben

Planområdet sett fra østre ende og vestover

Veg langs søndre plangrense
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3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. p lanprogram .

Det ble avholdt oppstartsmøte med Ringerike kommune 01.12.16 . Plangrense n berører noe
LNF - areal i øst pga adkomstvei, og med bakgrunn i dette har prosjektet blitt behandlet som
oppstart sak i Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning, Sak: 26/17. Rådmannens forslag til
vedtak ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets innstill ing til formannskapet.

Varsel om oppstart av plana rbeid ble kunngjort av Ringerike kommune i Ring blad 20.05 .17
og i brevform datert 15 .0 5 .17 .
Frist for merknader ble satt til 19 .0 6 .1 7 . Begrenset varsel om utvidelse av plangrense ble
varslet i brevform t il berørte parter 21.06.2018. Frist for merknader ble satt til 01.08.2018.
Innkomne merknader er referert og kommentert i egne vedlegg.

Medvirkning i forhold til planprosessen skjer gjennom vanlige rutiner ved oppstartsvarsel og
offentlig høring, hvor all e har mulighet til å komme med innspill til det som fremlegges.

4. P lanstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

Kommuneplanens arealdel gjelder
forvaltning av arealer og andre
naturressurser. Den omfatter alt areal i
kommunen, både land - og vannareal.
Arealdelen består av plankart,
bestemmelser og retningslinjer.
Plankartet viser den arealbruk som
planen fastlegger. Bestemmelsene
utfyller og utdyper arealbruken. I
vedtatt plan er plankart og
bestemmelser juridisk bindende slik at
arealbruk og tiltak som er i strid med
planen ikke er tillatt. Retningslinjene
gir veiledning om planens intensjoner
og holdepunkter for hvordan den skal
praktiseres.

Kommuneplanens arealdel Ringerike 2007 - 2019 , ble vedtatt 30.08.2007 og viser at
planområdet er av satt til bolig formål samt noe LNF - areal langs vei . LNF - arealet har vært
benyttet t il bl.a. gartnerdrift av Klekken Gartneri og Hagesenter .

Kommunedelplanen for gående og syklende:
Kommunedelplan for gående - og syklende vedtatt 29.06.1995, viser forslag til fysisk
tilrettelegging for myke trafikanter i Hønefoss.
Planområdet tilhører ruten benevnt 10.5 , som strekker seg fra Fløytningen til Hvalsveien.

Utsnitt over viser plangrensen med utsnitt av
kommuneplanens arealdel.
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Strekningen forbi avkjøringen til planområdet er ikke opparbeidet for gående og syklende, og
kommunedelpla nen antyder at det er stor trafikkbelastning her. Forslag til tiltak på den
aktuelle strekningen er gang - og sykkelveg. Rekkefølgebestemmelsene til gjeldende plan for
«390 – Klekkenhagen boligområde» skal sikre opparbeidelse av gangveg på strekninge n
Nedr e Klekkenvei – Borgergata.

4.2 G jeldende og tilgrensende planer

Planen grenser delvis til « 390 - Klekkenhagen boligområde » (ved lekearealet BLK2) .

Utsnitt et over viser plangrensen og tilstøtende plan (Kilde: Kommunens kart løsning på nett ) .

Utsnitt over er hentet fra Del 2 i kommunedelplanen for gående og syklende som tar for seg de ulike
strekningenes nåværende situasjon og forslag til tiltak.
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4.3 Temaplaner m.m.

Energi - og klimaplan for Ringerike har fokus på følgende hovedmål.

A Det skal stimuleres til økt bruk av fornybare energikilder (spesielt bioenergi) og
energibærere i Ringerike generelt. Oljefyring skal fases ut.

B Ringerike kommune skal bidra og legge til rette for at klimautslipp fra transport skal
reduseres gjennom satsning på kollektivtrafikk, sykling og fokus på utslipp fra kjøretøyer.

C Kommunale bygg og anlegg i Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. Dette
innebærer blant annet satsning på både effektiv energibruk og nye fornybare energikilder.

D Ko mmunen skal utnytte sin rolle som pådriver og kunnskapsformidler for å gjøre
Ringerike mer energi og klimavennlig.

Konsesjonsgrense for fjernvarme er regulert av kommuneplanens konsesjonsområde, hvor
planområdet ligger utenfor.

Kommunens folkehelsemeldin g tar opp at flere bør sykle og gå, samt at det er fokus på
uni versell utforming . Samfunnet skal utvikles slik at det blir enkelt å være fysisk aktiv i
hverdagen. Utvikling av Hønefoss som sykkelby og universelt utformet lokalsamfunn skal
prioriteres. Area l og relevant tilretteleggelse i skole, barnehager og bolignære områder er
viktige vilkår for barn og unges mulighet for å drive fysisk aktivitet og gjennomføre
utdannelse.

Grønn Plakat:
Hovedmål: Bevare hovedtrekkene i nåværende grønnstruktur og unngå videre oppdeling og

splittelse av områdene.
Delmål: 1. Bevare sammenhengende grønnstrukturer som knytter Hønefoss til større

frilufts - og naturområder.
2. Bevare og knytte sammen grønne korridorer som binder grøntområdene og
“bydelene” i Hønefoss sammen.
3. Sikre tilstrekkelig med gode grøntområder for den befolkning som bor i byen
i dag, og for de nye innbyggerne som det er ønskelig at bosetter seg i byen.
4. Reparere mangler og utvide strukturen.

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer

4.4.1 Rikspolitiske retningslinjer (RPR)
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (RPR)

§2.1 Nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø
Viktige nasjonale mål er å:
- Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykis ke
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i
samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov.

- Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan
gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell
bakgrunn.
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4.4.2 Meld. St. 33 (2016 – 2017) Melding til Stortinget - Nasjonal transportplan 2018 –
2029

Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide
i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er:

« Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet. »

Dette målet peker ut retningen fo r utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir
rammen for innsatsen i transportplanen.

Regjeringen har lagt vekt på en balansert måloppnåelse. Dette innebærer å gjøre prioriteringer
slik at ressursbruken bidrar i retning av de tre hovedmålene:
- B edre framkommelighet for personer og gods i hele landet
- Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
- Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og
redusere andre negative miljøkonsekvenser .

Barn og unges transp ortplan – utdrag fra kap. 7 i NTP:
Spesifikke behov i barnas transporthverdag omfatter i hovedsak trygg skoleveg og sikre
soner, sikker transport, sikre holdeplasser, forebygging og systematisk trafikkopplæring.
Disse forholdene omfatter ikke kun transport sikkerhet; tiltakene påvirker og påvirkes av
planlegging, arealbruk og universell utforming i byer og tettsteder. På dette viset er barn og
unges transportbehov integrert i transportplanen og ivaretas innenfor det langsiktige og
overordnede målet om et tra nsportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til
omstilling til lavutslippssamfunnet.

Regjeringen vil:
– Legge til rette for at åtte av ti barn og unge skal
velge å gå eller sykle til skolen
– Styrke trafikksikkerheten for barn og unge
– Le gge vekt på barn og unges behov i planleggingen
og utviklingen av transportsystemet
– At det skal legges vekt på hensynet til barn og
unge i lokal og regional planlegging
– Følge opp transportetatene og Avinor når det
gjelder hensynet til barn og unge i ut viklingen
av transportinfrastrukturen
– Styrke kompetansen om trafikksikkerhet i
barnehage og skole
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4.4.3 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging , v edtatt ved
kongelig resolusjon 12. juni 2015 .
For å fremme en bærekraftig utvikl ing skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan - og
bygningsloven § 6 - 1.

Forventningene er delt inn i tre hoveddeler med tilhørende forventninger:

Første del omhandler g o de og effektive planprosesser. Utdraget under viser noen av
forventningene som er omtalt i første del.
- Kommunene tar i bruk mulighetene som ligger i plan - og bygningsloven for prioriteringer og forenklinger.
Kommunene oppdaterer overordnede planer, unngår flere plannivåer enn nødvendig, sørger for hensiktsmessig
detaljering og tar i bruk mulighetene for parallell plan - og byggesaksbehandling.
- Kommunene sikrer effektiv behandling av private planforslag, og bidrar til god plankvalitet ved å gi tidlige,
tyd elige og relevante krav til utredninger og dokumentasjon.
- Fylkeskommunene og kommunene sikrer enkel tilgang til digitale plandata gjennom bruk av digitalt
planregister, og tar i bruk verktøy for digital plandialog og plan - og byggesaksbehandling.

Andre del omhandler planlegging for bærekraftig areal - og samfunnsutvikling generelt.
Utdraget under viser noen av forventningene som er omtalt i andre del.
- Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin samfunns - og
are alplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides risiko - og sårbarhetsanalyser
for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere aktuelle risiko - og
sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til natu rfarer og eksisterende og fremtidige klimaendringer.
- Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv,
kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale planer. Tilgjengelig kunns kap tas
aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til.
- Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder, og legger til rette for nye og grønne
næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, mat med lokal identitet og utnyttelse av
bioenergi.

Tredje del omhandler planlegging for attraktive og klimavennlige by - og tettstedsområder
spesielt. Utdraget under viser noen av forventningene som er omtalt i tredje del.
- Den regionale og kommunale planlegging en legger til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert
ut fra hensynet til samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging.
- Kommunene sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger for økt bruk av sykkel og gange i
dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang - og sykkelforbindelser av høy kvalitet. Potensialet for fortetting og
transformasjon utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.
- Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo - og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning.
- Kommunene tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen ved
å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekr easjon
og nærfriluftsliv.
- Kommunene legger prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i planlegging av
omgivelser og bebyggelse.
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5. Beskrivelse av pl anområdet, eksisterende forhold

5.1 Dagens situasjon i planområdet

Pl ano mrådet har et areal på ca 9 daa og l igger langs Klekkenveien/Fv 163. Tomten e som skal
bygges ut med boliger ligger langs Nedre Klekken vei / Heggestubben og i enden av et
landbruksareal som en liten avstikker. Primært er arealet benyttet til landbruksformå l men er
avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen. Nærmeste nabobebyggelse i nord, består av
f rittliggende eneboligbebyggelse. Denne bebyggelsen grenser igjen til et nyere felt som er
under utbygging, « Klekkenhagen boligområde » .

5.2 Landskap

Topografi
Områdets topografi fremstår som forholdsvis flatt , men har en svak hel l ing mot vest , samt noe
stigning langs plangrensen mot veien i sør hvor n aboeiendommen 102/168 har en høyde opp
mot ca 209moh.
Utbyggingsområdet starter på ca 2 04 moh i sør - øst re hjørne , og heller gradvis til ca 197moh i
vest . Adkomstveien Nedre Klekken vei, ligger langs med kotene på høyden 203 - 204moh, med
en liten stigning til 205moh ved krysset mot fylkesveien.

Solforhold
Det er forholdsvis gode solforhold i området . Trærne som står l angs søndre grense kan
imidlertid , ifølge ortofoto , kaste skygge forholdsvis langt inn på planomr ådet, men dette vil
va riere både i forhold til årstid og tid på døgnet. Tid og dato for ortofoto er ikke kjent, men
vedlagte sol - og skyg geanalyse viser den pl anlagte situasjonen ved ulike årstider og tider på
døgnet .

Lokalklima
I følge Norsk Klimaservicese nters klimaprofil for Buskerud så kan det sommerstid bli over
30 °C både ved kysten og i indre dalstrøk. Således er den høyeste temperaturen i Norge på
3 5,6 °C målt på Nesbyen 20. juni 1970. Årsnedbøren er lavere enn 700 mm både på Ringerike
og i enkelte indre dalstrøk, mens den i fjellstrøkene i nordvest er på over 1500 mm. Det
forventes ikke at det storstilte temperatur og nedbør s mønsteret vil endre seg vesentlig.
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Det beregnes at årstemperaturen i Buskerud fra 1971 - 2000 til 2071 - 2100 vil øke med ca. 4 °C;
med størst økning om vinteren og minst om sommeren. Årsnedbøren er beregnet å øke med
ca. 15 %. Dager med mye nedbør kommer litt hyppigere, og med økt nedbørintensitet. For
vind viser beregningene små endringer, men usikkerheten er stor .

5.3 Kulturminner og kulturmiljø

O ffentlig tilgjengelige kartbaser på miljødirektoratet sin nettside (miljodirektoratet.no –
naturbase) vis te ved oppstarten av planarbeid et at det ikke forel å noen registreringer i n n enfor
planområdet.

Buskerud fylkeskommune
ønsket i sin merknad til
oppstartsvarslingen at det
skulle gjennomføres en
arkeologisk registrering av
området , da de anså
potensialet for å finne
automatisk fredete
kulturm inner i d yrka mark
som høyt. De informerte
om at det er registrert flere
gravminner på Klekken og
at det er registrert bosetningsspor i form av
kokegroper lenger nord.

Med bakgrunn i dette, ble det foretatt en
arkeologisk registrering hvor det bl e gjort funn
av ti automatisk freda kulturminner. E t
dyrkingslag ID 236336, og ni kokegroper ID
23633 - 1 - 9. Automatisk freda kulturminner har
en sikringssone på 5 meter. Utsnittet til høyre er
mottatt fra fylkeskommunen og
viser lokasjonen.

Arealet som omf attes av
kulturminnene er avmerket i
plankartet som
bestemmelsesområde #1 og #2.
A vgrensingen er hentet fra
Askeladden. D et er ønske om å
søke dispensasjon fra
kulturminneloven §3 , da kulturminnene legger beslag på det meste av byggbart areal .
Fylkeskommun en har antydet at de stiller seg positive til en slik dispensasjon i dette tilfellet
og at de i høringsperioden sender søknad til Riksantikvaren som gjør sitt vedtak i
dispensasjonsspørsmålet. Vedtaket vil gjelde bestemmelser som skal knyttes til
bestemmel sesområdene.
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5.4 Naturverdier /Biologisk mangfold

I følge miljødirektoratets naturbasekart er det ingen naturverdier av betydning innenfor
planområdet. Selve tomten hvor det skal oppføres boliger er registrert med fulldyrket mark og
uproduktiv skog.
Landbr ukskontoret mener imidlertid i sin merknad til oppstartsvarselet at naturverdier må
anses som viktig tema å utrede. De mener det er en del viktige naturtyper og artsobservasjoner
i området, og at potensialet for naturverdier er over gjennomsnittet. I denne sammenheng
nevnes det dragehode. Selv om det ikke er registrert forekomster i umiddelbar nærhet til
planområdet, er det likevel viktig å være klar over at arten finnes i Haug og Haugsbygd, og at
den er beskyttet gjennom forskrift.

5.5 Rekreasjonsverdi/ re kreasjonsbruk, uteområder

Planområdet kan ikke defineres som et rek reasjonsområde, da arealet opprinnelig har blitt
benyttet til landbruksformål.

5.6 Landbruk

Tomten som skal bygges ut , ligger som en liten avstikker inn mell om eksisterende
boligbebyggel se i enden av et større sammenhengende lan d bruksområde . Arealet er primært
registrert med dyrkbar mark samt noe uproduktiv skog i randsonen .

5.7 Trafikkforhold

Trafikkforholdene inn mot planområdet vurderes so m gode. Fylkesveien er forholdsvis
trafikkert, mens selve adkomstveien Nedre Klekken vei , i dag betjener et sted fra 11 til 20
eiendommer, alt etter hvilken adkomst boligene som li gger langs avstikkeren som leder frem
til Borgergata bruker.

Fartsgrensene og eventuell ÅDT er:
Fylkesvei 163: 6 0 km/t v est for avkjøring og 40 km/t øst for avkjøring - ÅDT 4800  (Kilde:
vegvesenets strekningsdata)
Nedre Klekken vei og Heggestubben: 40 km/t

Terrengarrondering :
Det er ikke behov for store terrenginngre p , men noe bearbeiding vil være nødvendig.
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5.8 Barns inte resser

I følge kommunens web - side har kommunen ulike fritidstilbud for barn og unge, både i
sentrum og nærområdene. Den største aktiviteten er i regi av frivillige organisasjoner inne n
kultur - og idrettsaktiviteter.

Funkisidrett: «Idrett og fysisk aktivit et for funksjonshemmede i Ringeriksregionen" er et
samarbeid mellom kommunene, idrettsrådene, og idrettsklubber i Ringerike, Jevnaker, og
Hole. Målet er å øke aktivitetstilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser gjennom
klubber i Ringeriksregionen. M ålgruppen er primært personer i alderen 7 - 18 år.

5.9 Sosial infrastruktur
Skole:
Barn fra Nedre Klekkenhagen vil tilhøre Vang skolekrets.
Ifølge «SKOLEBRUKSPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE 2011 – 2019» er kapasiteten
for Vang skole på ca 340 elever. På kommun ens nettside informeres det om at skolen har ca
300 elever og det vil således være noe ledig kapasitet til å ta imot flere barn .

Barnehage :
I følge handlingsprogrammet 2017 - 2020 for Ringerike kommune så er b arnehagekapasiteten
forholdsvis god og 91% av b arna i Hønefoss har barnehageplass . Ringerike kommune har pr i
dag et tilbud til alle med lovmessig rett til plass, og har i tillegg gitt tilbud til flere barn som
fyller ett år i løpet av året. Målet er å tilby barnehageplass på 1 - årsdagen.
Det imidlert id bestemt at barnehagekapasiteten som helhet skal økes.

Utsnittet over viser noen av skolene og barnehagene som kan være aktuelle for barn og unge
på Klekkenhagen. ( Kilde: kommunens kartside på nett ) .  Vang skole og Haugsbygd
ungdomsskole blir således et naturlig skolevalg.

Øvrige:
I Haugsbygd og/eller Hønefoss er det tilgang til det meste av fasiliteter som lege, alders - og
sykehjem, kirke/gravlund, post m.m.
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Avstanden fra planområdet til Hønefoss er på ca 3 - 5km og Haugsbygd 1 - 3km og det er mulig
å ta buss .

5.10 Universell tilgjengelighet

Planen underkastes PBL §20 - 1 for søknadspliktige tiltak. Gjeldende teknisk forskrift danner
grunnlaget for alle søknadspliktige tiltak innen planområdet. I dette gjelder da regler for
tilgjengelig - og brukbar  bolig.

5. 11 T eknisk infrastruktur

5.11.1 Vann og avløp .
Kommunens ledningskart viser følgende eksisterende VA - ledninger i området:

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, skal utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen fo religge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene.

5.11.2 Trafo/ Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m .
Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegg. Det anses heller ikke
som økonomisk forsvarlig å knytte planområdet til fjernvarmeanlegget. Boligene vil ha
tilgang til elektrisk oppvarming. I tillegg vil alle boenheter ha tilgang på skorstein, noe som
gir mulighet for bruk av bioenergi.

Nettstasjon vurderes sammen med kraftleverandør ved byggesøknad.

5.12 Grunnforhold

Planområdet består primært av dyrket mark o g veiarealer. Etter en gjennomgang av offentlig
tilgjengelig informasjon i NGU sin kartbase – Arealinformasjon, er det lite som tyder på at
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grunnforholdene medfører noen nevneverdig fare i forbindelse med utbygging av området. De
viktigste registreringene er omtalt nedenfor.

Marin grense: Planområdet ligger ifølge NGU sin kartside, Arealinformasjon, delvis innenfor
og delvis utenfor marin grense. Vestre del ligger under marin grense.

Lø smasse r : Grunnen består i følge NGU av forvitringsmateriale.  (Løsmasser dannet på stedet
ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Tykkelsen er mer enn 0,5 m.)

Radon: I følge NGU ligger planområdet innenfor en sone som er definert som «usikker». Den
usikre sonen ligger mellom arealer som er vurdert med «særlig høy aktsomhetsgra d » mot
Hønefoss sentrum og spesielt mot sør ligger det
soner som er vurdert med «moderat til lav»
aktsomhetsgrad. Da radon kan forekomme stort
sett over alt , ska l alle boliger være forberedt for
evakuering av Radon - gass. Løsninger legges til
grunn iht PBL og gjeldende teknisk forskrift og
anbefalinger fra Statens Strålevern.

Ledninger :
Det ligger VA - ledninger i veien langs Nedre Klekken vei .
Se forøvrig punkt 5. 11 – Teknisk infrastruktur.
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5.13 Støyforhold

Den nye bebyggelsen vil ligge i overkant av 150m
fra fylkesveien og det ansees som unødvendig med
egne støyberegninger i forbindelse med
utbyggingen. Ny bebyggelse vil også ligge noe
skjermet til bak eksist erende bebyggelse.
K ommunens kartinnsynsløsning viser støysoner
langs fylkesveien og tomten som skal bygges ut med
boliger berøres ikke av disse. Støysonedataene er
datert 14/11 - 2010 og beregningsåret er satt til 2025.
I og med at tiltaket vil medføre noe økt trafik k langs
Nedre Klekkenvei og at naboe r har uttrykt
bekymring for økt støy som følge av dette , så
innlemmes det et krav til støyvur dering i
bestemmelsene for å avklare støybelastningen og
behovet for eventuelle avbøtende tiltak på de
tilstøtende e iendommene.

5.14 Luftforurensing

Det er ingen kjent luftforurensing i området .

5.15 Risiko - og sårbarhet (eksisterende situasjon)

Se vedlagt ROS - analyse.

Følgende utredninger er gjennomført:
Geoteknisk vurdering av områdestabilitet – GrunnTeknikk AS
Ark eologisk regist r ering – Buskerud fylkeskommune

Støyvurdering ble gjennomfør etter offentlig høring og er datert 25.04.2019 .
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6. Beskrivelse av planforslaget
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6.1 Planlagt arealbruk

Hensikten med plan forslaget er å legge til rette for oppføring av konsentrert - og frittliggende
småhus b eb yggelse . D et planlegges for oppføring av to tomannsboliger på B F S1 - 2 og to
firemannsboliger på BKS1 - 2 ( se illustrasjon av mulig bebyggelse under punkt 2.1) .
Adkomstveien , Nedre Klekken vei , bør oppgraderes og planforslaget har tatt hensyn til dette.
Parkering skal skje på felles parkering splass er tilhørende hvert enkelt delfelt og avkjøring en
til disse vil bli fra Heggevegen for parkeringsplassene SPA2 - 4 og fra Nedre Klek ken vei for
SPA1.
Felles lekeareal er plassert mot vest og skal innby til lek og fysisk aktivitet for barna, samt
fungere som et samlingspunkt for alle på tvers av delfeltene. Det er også avsatt et mindre areal
til en liten sandlekeplass litt nærmere BFS1 - 2. Denne er lokalisert inntil
grønnstrukturen/turveien som skal lede frem til BLKI.

6.1.1 Reguleringsformål .
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF S)
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
- Lekeplass ( B LK )
- Renovasjonsanl egg ( BRE )
- Kjøreveg ( S KV)
- Gang - og sykkelveg ( SGS )
- Annen veggrunn – tekniske anlegg ( SV T)
- Parkeringsplass ( S P A )
- Kombinert gang - og sykkelveg og annen veggrunn - tekniske anlegg. (SKF)
- Grønnstruktur (G)
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6.1.2 Arealregnskap

Arealrapport - Nedre Klekkenhagen 31.05.2019
FELTNAVN RPAREALFORMÅL AREAL i m2
BFS1 1111 497,723
BFS2 1111 376,108
BFS3 1111 35,042

1111 Totalt 908,873
BKS1 1112 573,09
BKS2 1112 427,832

1112 Totalt 1000,922
f_BRE1 1550 34,549
f_BRE2 1550 48,449

1550 Totalt 82,998
f_BLK1 1610 502,371
f_BLK2 1610 54,771

1610 Totalt 557,142
o_SKV1 2011 1061,482
SKV10 2011 11,985
SKV11 2011 190,415
SKV2 2011 997,027
SKV3 2011 627,789
SKV4 2011 4,286
SKV5 2011 8,404
SKV6 2011 8,326
SKV7 2011 14,796
SKV8 2011 14,539
SKV9 2011 14,328

2011 Totalt 2953,377
o_SGS1 2015 116,218
o_SGS2 2015 594,516

2015 Totalt 710,734
o_SVT1 2018 282,557
o_SVT2 2018 260,127
SVT10 2018 38,956
SVT11 2018 39,745
SVT12 2018 20,057
SVT13 2018 33,377
SVT14 2018 27,349
SVT15 2018 3,29
SVT3 2018 49,653
SVT4 2018 186,477
SVT5 2018 66,545
SVT6 2018 22,191
SVT7 2018 77,5
SVT8 2018 141,087
SVT9 2018 162,066

2018 Totalt 1410,977
f_SPA1 2080 163,694
f_SPA2 2080 213,356
f_SPA3 2080 270,256
f_SPA4 2080 401,383

2080 Totalt 1048,689
o_SKF1 2800 199,333
o_SKF2 2800 26,042
o_SKF3 2800 76,236

2800 Totalt 301,611
f_G1 3001 54,405
f_G2 3001 57,631
f_G3 3001 98,817

3001 Totalt 210,853
Totalsum 9186,176
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6.2 Gjennomgang av aktu elle reguleringsformål

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF S)
Innenfor boligformålet frittliggende småhusbebyggelse ( BFS1 - 2 ) , kan det oppføres eneboliger
eller tomannsboliger i inntil to etasjer . Bebyggelsen skal tilpasse seg øvrig bebyg gelse i
nabolaget.

Illustrasjonsplanen som følger planmateriale illustrerer mulig utforming av planområdet, og
viser en vertikaldelt tomannsbolig over to etasjer på hvert av feltene .

BFS3 er del av eksisterende boligeiendom med frittliggende småhusbebyg gelse. Arealet skal
inngå i frisiktsone mot vei og gang - og sykkelvei.

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
Innenfor boligformålet konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 - 2) , kan det oppføres konsentrert
småhusbebyggelse i inntil to etasjer og i form av to - mannsboliger og/eller fire mannsboliger .
Bebyggelsen skal tilpasse seg øvrig bebyggelse i nabolaget.

Illustrasjonsplanene som følger planmateriale illustrerer mulig utforming av planområdet, og
viser en firemannsbolig på hvert av feltene .

L ekeplass ( B L K )
Felles lekeareal for beboere innfor felt BKS1 - 2 og BFS1 - 2 , utgjør ca 55 7 m2 totalt.
f_ BLK1 skal utformes med grønne universe lt utformede overflater og inneholde bl.a
lekeapparater som huskestativ, sandkasse og fastmontert sittebenk . Ved valg av lekeapparater
skal det legges vekt på at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i leken, men også
at de kan gi utfordringer til alle. Lekeplassen skal sikres med støttemur/gjerde mot
tilgrensende adkomstvei i sør.
f_ BLK2 skal inneholde minst e n sandlekeplass og en fastmontert sittebenk.
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Lekearealene skal ferdigstilles før første brukstillatelse kan gis innen planområdet, eller innen
uke 28 påfølgende som mer.

Lekearealet f_ BLK1 plasseres delvis mot sør - vestre hjørne av hensyn til både trafik ksikkerhet,
solfo rhold og tilgjengelighet . Interne gang forbindelse r skal sikre ad komsten . Lengste avstand
blir fra delfelt B F S1 på ca 75 m og det legges således til rette for en mindre sandlekeplass noe
nærmere feltene BFS1 - 2. Denne er tiltenkt de aller min ste barna.

R enovasjonsanlegg (BRE)  Det er avsatt to felles areal er til renovasjon (og evnt. post) .
Arealene ligger nær vegen og er således lett tilgjengelige for renovatør . f_BRE1 skal være
felles renovasjonsar eal for beboere innenfor felt BF S1 - 2 og f_BRE2 for beboere innenfo r felt
BKS1 - 2 . Adkomsten/manøvreringsarealet til parkeringsplass SPA4, skal også kunne benyttes
som snuplass for renova tør .

Kjøreveg ( S KV)
o_SKV1 er offentlig veg, f ylkesvei 163.
SKV2 - 11 er avkjørsler og veger til nytt felt og eksist erende eiendommer .

Gang - og sykkelveg ( SGS )
o_ SGS 1 - 2 er offentlig gang - og sykkelveg.
SGS1 skal bygges med en bredde på minimum 3m og SGS2 3,5m .

Annen veggrunn – Tekniske anlegg ( SV T )
SV T1 - 1 5 omfatter veggrunn som er nødvendig for å ivareta vegen e s funksjon, utenom selve
trafikkarealet, og hvor trær og busker vil bli holdt nede. Dette omfatter vegens
vedlikeholdssoner med bl.a. skråninger , grøfter, snøopplag og tekniske installasjoner.
o_ SV T1 - 2 er offentlig e arealer tilknyttet fylkesvei/gang - og syk kelveg.

Parkering ( S P A )
Det legge s opp til felles parkeringsplass er for
beboerne innenfor planområdet. Arealene kan bestå av
garasjer, boder og biloppstillingsplasser ute på
terreng.
f_ SPA 1 skal være felles parkeringsar eal for beboere
innenfor felt BF S 1 , f_SPA2 for beboere innenfor
BF S2, f_SPA3 for beboere innenfor BKS1 og f_SPA4
for beboere innenfor BKS2 .
Adkomsten/manøvreringsarealet på SPA4 skal også
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beny ttes som snuplass for renovatør. A realet tilfredsstiller således mål på vendehammer
mottatt av re novatør.

Kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtrasseer
På grunn av bl.a. begrensede muligheter mot naboeiendomme ne, skal SKF1 - 3 bidra til noe
fleksibilitet i forhold til valg av løsninger for gangforbindelser og sidearealer på disse
s trekningene.
Innenfor SKF1 skal det anlegges gang - og sykkelveg og avsettes areal til grøfter, snøopplag,
skilting, rekkverk o.l. Løsning skal godkjennes av Statens vegvesen.

Innenfor SKF2 - 3 skal det avsettes areal til grøfter, snøopplag, skilting, rekkv erk o.l. Det
tillates forskyvinger og optimalisering av SGS1 innenfor disse arealene. Løsning skal
godkjennes av Statens vegvesen.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Boligb ebyggelsen søkes vendt mot vest da dette medfører både best sikt, solfor hold o g rom
mellom bebyggelsen.

6.3.1 Bebyggelsens høyde .
- Maks mønehøyde: 9 m over gjennomsnittlig planert terreng.
- Maks gesimshøyde: 7 m over gjennomsnittlig planert terreng.
- Ark med bredde under 1/3 av hovedtaket regnes ikke med ved fastsetting av gesimshøyd e.
- For underordnede bygninger er maks gesimshøyde 3,0m og maks mønehøyde 5 ,5m.
I tillegg er det innlemmet bestemmelser som begrenser byggehøyden pr delfelt ved angivelse
av maks kotehøyde for møne .

Boligbebyggelsen i nærområdet ellers, er primært oppført med 1 - 2 etasjer, noen med saltak,
noen valmtak og også noen med takopplett. Det tillates således bruk av ulike takformer
innenfor planområdet , for lettere å kunne tilpasse seg den eksisterende bebyggelsen. Det er pr
i dag ingen pulttak i nærområdet, men b ruk av denne taktypen vil kunne virke dempende på
høyden.

6.3.2 Grad av utnytting .
%BYA skal regnes ut fra samlet areal pr delfelt inkl. tilhørende parkeringsareal. Eks. areal
BKS1 + areal SPA3. Det legges således opp til en forholdsvis høy utnyttelse pr del felt isolert
sett med %BYA= 40 - 50% inkl.
parkeringsareal . Dette frigjør areal til bl.a.
lek, g angforbindelse/grønnstruktur,
renovasjon og parkering. Med
utgangspunkt i illustrasjonsplanen vil d en
totale utn yttelsen samlet for hele eiendom
102/101 (ekskl. veiareal) + vestre de l av
102/55 imidlertid ligge på ca 30 %
(inklusive garasjer/biloppstilling ) .

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling .
Totalt innenfor planområdet legges det til rette for oppføring av 12 nye boenheter fordelt på to
to mannsboliger o g to firemannsboliger.
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6.3.4 Byggegrenser
Innenfor arealene avsatt til boligformål (BKS/BFS) og parkering (SPA) skal bebyggelsen
plasseres innenfor angitte byggegrenser i plankartet. Der byggegrensen ikke vises i plankartet
samsvarer byggegrensen med for målsgrensen. Dette gjelder primært mellom boligformål og
parkeringsformål.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet .

Variasjon i både størrelse og innhold på boenhetene vil kunne appellere til mennesker i ulike
livsfaser, både eldre, barnefamilier, par og nyetablerere. F leksible planløsninger k an tilpasses
den enkeltes behov. Det legge s til rette for et inkluderende bo miljø med interne
gangforbindelser som leder frem til bl.a. felles lekeareal er og renovasjonspunkter .

6.5 Parkering

Det er avsatt ca 104 8 m2 totalt til fel les parkering sareal . I følge kommunens
parkeringsforskrift skal hver boenhet med et BRA t.o.m. 80m2 ha minst en
bil oppstillingsplass . For boenheter over 80m2 skal det avsettes to biloppstillingsplasser.

SPA1 dekker inntil 4 biloppstillingsplasser
SPA2 dek ker inntil 4 biloppstillingsplasser
SPA3 dekker inntil 6 biloppstillingsplasser
SPA4 dekker inntil 8 biloppstillingsplasser

Det skal i tillegg avsettes plass til 2 sykler pr boenhet.

6.6 Tilknytning til infrastruktur

VA:
K ommunal vannledning ligger nær
planområdet s østre grense , langs
Nedre Klekken vei , og det er naturlig
å tenke tilknytning til denne
ledningen .

Det er videre registrert slamavskillere
på samtlige av de omkringliggende
eiendommene.

Utbygging av planområdet vil
medføre en økning av tett e flater.
Dette kan medføre konsekvenser
både innad i feltet og for nedenforliggende eiendommer om nødvendige tiltak ikke
gjennomføres i forbindelse med utbyggingen . I verste fall kan flom m edføre fare for både liv
og helse samt påføre eiendommer, boliger og infrastruktur store skader.

Tiltak i hht TEK17 §15 - 8: 1) Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller
på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning
på avløpsanleggene.

2)Bortledning av o vervann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller
andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.
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Med bakgrunn i ovennevnte skal overvann og takvann fordrøyes på egen tomt eller tilfør es
overvannsledning. Kummer og evnt. brannk um kan legges til parkeringsfeltene og ved behov
kan det anlegge s fordrøyningsmagasin i grunnen på lekearealene.
Naturlig avløpsretning er mot eksisterende bekk som ligger utenfor planområdet i vest.
Teknisk plan for vann og avløp , inkl. løsning for overv annshåndtering, skal fremlegges
kommunen for godkjenning før igangsettingstillatelse kan gis.

EL
Ringeriks - Kraft har laget et forslag til kabelplan løsning for boligene. Det er ifølge dem nylig
montert ny nettstasjon i område i forbindelse med Block Watne AS sitt nye boligfelt som er
under bygging. Samme nettstasjon kan benyttes til denne utbygging en . K apasiteten må utvides
med å bytte transformatoren fra 315KVA til 500kVA 22kV / 400V.

Prinsippskisse:

6.7 Trafikkløsning

6.7.1 Kjøreatkomst .
Fra fylkesvei 1 63 vil adkomsten til ny boligbebyggelse gå via Nedre Klekken vei og
Heggestubben . Parkering vil skje i tilknytning til hvert delfelt.
For renovatør legges det opp til felles renovasjonspunkter nær adkomstvei . Bestemmelser og
plankart skal sikre snumulig het innenfor parkeringsarealet SPA4, noe renovatør mente var en
mulighet så sant arealet ikke ble benyttet til biloppstilling og snuplassen hadde
tilfredsstillende mål.
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6.7.2 Utforming av veger .
Planområdet fremstår som forholdsvis flatt , men med en sv ak helling mot vest . Adkomstveien
(Håndbok N100 – Veitype A1, fig.C.21 )  er tiltenkt en veibredde på 5m inkl. skulder +
sidearealer . Det er plass til noe mindre grøfteareal langs Heggestubben enn langs Nedre
Klekken vei, og total veibredde er således 8m lan gs Nedre Klekken vei mot 7m for
Heggestubben.

Fylkesveien har ifølge vegkartet til statens vegvesen en dekkebredde på 6.5m og en ÅDT på
4800 (2017) samt fartsgrense på 60km/t ved kryss, men som går over til 40km/t like øst for
krysset. Med bakgrunn i dis se opplysningene og det man kan se ut fra ortofoto og nærliggende
reguleringsplaner, er det tatt utgangspunkt i veityp e H1, figur C1 i håndbok N100 ved
regulering. Fr i sikt er satt til 6x84 .
Se for øvrig vedlagte lengdeprofiler og tverrprofiler for veg .

6 .7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende .
I dag benyttes vegskulder som gangforbindelse fra avkjøring til Klekkenhagen og frem til
Borgergata. J.fr. rekkefølgebestemmelser i tilstøtende plan og merknader fra bl.a. SVV så skal
skoleveien trygges frem til Borgergata. Disse rekkefølgebestemmelsene skal også gjelde for
denne planen. J.fr. håndbok N100 og håndbok V122 legges det således opp til en løsning med
gang - /sykkelforbindelse på 3 - 3 ,5 m inkl skulder for å imøtekomme kravet om trygg skolevei.
Mellom vei og GS - vei er det primært satt av 1,5m til grøft/trafikkdeler . Mot vest er det
imidlertid satt av minimum 0,5m samtidig som kominertarealet skal kunne bidra til noe
fleksibilitet for å kunne oppnå en optimal løsning . I følge håndbok V122 er det ved fartsgre nse
30 og 40 km/t primært ikke stilt krav til trafikkdeler mellom veg og gang - og sykkelveg , men
dette har vært ønsket regulert inn fra både SVV og kommunen .
Det er begrenset med areal å ta av forbi gnr/bnr 102/130. Grunneier har her kommentert at de
har l ite areal å avse. Det er således valgt en løsning som tar mi n st mulig areal og hvor gang -
og sykkelveien innsnevres og holdes utenfor denne eiendommen. Areale t som skal o mfatte
gang - og sykke l veg med si deareaer er her regulert til kombinert formål for å gi f leksibilitet i
forhold til endelig løsning som skal god kjennes av SVV. I forbindelse med offentlig høring,
ble det e tter innsigelse fra SVV regulert inn frisiktsone r i krysset som berører hjørnet på
boligeiendommen. Arealet som omfattes av frisiktsonene er regulert til boligformål.
Dagens løsning forbedres uansett betraktelig totalt sett.

6.7.4 Felles atkomstveger, eiendomsforhold .
Planområdet vil få ad komstvei sammen med øvr ige tilknyttede boliger i området . Inntil videre
be holdes veien privat og har således ikke fått status som «felles» i plankart og bestemmelser.
Eksisterende veiretter for eksisterende tilknyttede eiendommer videreføres som i dag.

6.8 Universell utforming

Planen underkastes PBL §20 - 1 for søknadspliktige tiltak. T eknisk forskrift danner grunnlaget
for alle søknadspliktige tiltak innen planområdet. I dette gjelder da også regler for tilgjengelig -
og brukbar bolig.

6.9 Uteoppholdsareal

Inn en planområdet er det avsatt arealer til felles lek og opphold på ca 557 m2 ( f_B L K 1 - 2 ).
Lekearealet BLK1 defineres som hovedlekeplassen/nærlekeplassen og ligge r skjermet til med
gode solforhold. Arealet skal utformes med grønne universelt utformede overflater og skal
innehold e bl.a lekeapparater som huskestativ, sandkasse og sittebenker. Ved valg av
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lekeapparater skal det legges vekt på at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i
leken, men også at de kan gi utfordringer til alle.
BLK2 er en mindre sandlekeplass , ca 55 m2, tiltenkt de aller minste barna. Lekeplassen er
lokalisert inntil grønnstrukturen/stien og noe nærmere BFS1 - 2 for å ivareta avstandskrav til de
boligene som ligger lengst unna BLK1.
Lekeare alene skal ferdigstilles før første brukstillatelse kan gis, eller innen uke 28 påfølgende
sommer.

Grønn plakat:
I forhold til normer omtalt i « Grønn Plakat » , dekker planområdet en n ærlekeplass på 25 m² pr
boenhet for k onsentrert bebyggelse , evnt. også med 50m2 for den frittliggende
småhusbebyggelsen . (Totalt 8x25m2 + 4x50m2 = 400m2). Videre er det ikke rom for
grendelekeplass innenfor dette planområdet, men i naboplanen er det avsatt areal som kan
romme bl.a. en ballbinge. Det er naturlig å se for seg at alle barn a i nær området vil komme til
å benytte seg av de uli ke lekeplassene som finnes , uavhenging av både boligfelt og
opprinnelig tilhørighet.

Det er turmuligheter i nærområdet. Noe n ligger noe lenger unna enn 500m, men likevel innen
en rimelig avstand. Merket fotløype ligger ca 450m unna, grovt målt i kart - luftlinje.
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6.10 Kollektivtilbud

Det er kort vei fra planområdet til busstopp ene « Freitag » . Ca 400m / 4min gange (kilde :
Googlemaps.com )

6.11 Kulturminner

Det er registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
Buskerud fylk eskommune har gjennomført en ar keologisk registrering av området, og det ble
funnet ni kokegrop er og ett dyrkningslag. Med bakgrunn i dette er kulturminnene innlemmet
som bestemmelsesområde #1 og #2 i plankartet og med ønske om å få dispensasjon fra
kultur minneloven §3 .

Bestemmelsen knyttet til
bestemmelsesområdene er
midlertidige og vil fastsettes i
henhold til Riksantikvarens krav til
bestemmelser etter at søknad om
dispensasjon er godkjent.

Det innlemmes bestemmelser som
skal sikre varsling ved eventu elle
andre funn.

6.12 Sosial infrastruktur

Sosial infrastruktur, skoler og barnehager, er omtalt under punkt. 5.9.
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6.13 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til offentlig nett

Før opparbeidelsen av feltet starter, skal det fremlegges en VA - plan som Ringerike kommune
skal godkjenne. Planen skal vise VA - trasèer og håndtering av overvann. Overvann skal så
langt det er mulig fordrøyes innen planomr ådet. Det forutsettes påkobling til eksisterende
kommunal vannledning som ligger langs Nedre Klekken vei. Se også punkt 6.6.

6.14 Plan for avfallshenting

HRA har bemerket i en e - post at dette er et boområde med smal vei og manglende snuplass i
enden på veien. Det betyr at renovasjonsbilen med dagens løsning rygger ca 195 meter for å
komme til de innerste husene . Rygging og renovasjonsbiler er ikke bra i forhold til sikkerhet
for myke trafikanter. En renovasjonsbil skal etter renovasjonsforskriften rygge minst mulig og
kun for å snu. De mener at det i dette tilfellet må bygges snuplass for renovasjonsbiler i
områ det rundt det siste huset. At en renovasjonsbil skal komme ryggende er et negativt aspekt
i forhold til sikkerhet for barn når man tenker dødvinkler.
HRA opplyser også at de ved nyetableringer, i saker hvor det fra «gammelt av» har blitt
rygget, alltid sie r nei til nyetableringer hvis det fortsatt legges opp til rygging.

Etter dialog med HRA, legges det opp til felles renovasjonspunkter nær adkomstvei og med
snuplass i enden av planområdet langs Heggestubben . HRA har antydet at en løsning som
kombinerer p arkering og snuplass kan aksepteres så fremt det ikke parkeres på snuarealet og
at krav til størrelse på snuplassen er ivaretatt. Snuplassen er således definert i plankartet med
«regulert kjørefelt» og målsatt i henhold til kravene.

6.15 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS

Støy, støv, lukt - Analyseskjema
Tiltak : Asfaltering og jevnlig rengjøring av adkomstvei eller eventuelt salting av grusvei.
Beholde vegetasjon i randsonene og/eller utarbeide en plan for nyplanting. Dette sikres via
bestemmelser.

Byggherre må sørge for gode rutiner ved utførelse av arbeid som kan gi støv og overholde
anbefalte grenser for bygge - og anleggs - støy (T - 1442). Kommunen som tilsynsmyndighet bør
påse at gjeldende krav og føringer blir overholdt.

Arkeologisk registrering
Tiltak: Ark eologisk registrering er gjennomført og funn blir ivaretatt i planforslaget. Rapport
er vedlagt planmaterialet. Det vil bli søkt om dispensasjon fra kultu r minneloven , da
kulturminnene med sine sikringssoner dekker store deler av eiendommen og begrenser
utb yggingen i svært stor grad . Ytterligere analyser (analyseskjema) i dette tilfellet ansees ikke
som nødvendig.

Ustabile grunnforhold – Analyseskjema
Tiltak: GrunnTeknikk har foretatt en vurdering av områdestabiliteten .
Resultat :  «Ut i fra en helhetsvurder ing er områdestabilitetsforholdene vurdert som
tilfredsstillende. Den aktuelle tomta er ikke del av en faresone.
Grave - og fundamenteringsforhold anbefales utført i samråd med geoteknisk sakkyndig når
mer detaljerte planer foreligger. Det er aktuelt å utfø re grunnundersøkelser som underlag for
vurderinger».
Rapport er vedlagt planmaterialet.
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Flom/urbanflom - Analyseskjema
Tiltak: Rekkefølgebestemmelser som sikrer utarbeidelse av VA - plan samt at planen
inkluderer løsning for overvannshåndtering.

Andre mu lige tiltak:
Grønne tak, infiltrasjon av takvann på grønne arealer, infiltrasjonssone/ - grøft, regnbed,
dammer, kjørbare arealer m/infiltrasjon (grus, åpen betongstein etc).

For veier kan overvannet ledes til infiltrasjonsgrøfter eller infiltrasjonssoner i sidearealene.

SVV og kommune må vurdere om dagens overvannssystem for hovedveiene er gode nok til å
kunne ta unna flomvann om en flom skulle ramme som antydet i NVEs aktsomhetskart.
Eventuelt vurdere nødvendige tiltak for å redusere sannsynligheten for at beboere i dette
området isoleres.

Trafikkulykke - Analyseskjema
Tiltak: Utbedring av kryss og frisiktsoner. Sikres både via plankart og
rekkefølgebestemmelser.

Ulykke som følge av a nleggstrafikk – Analyseskjema
Da Nedre Klekkenvei benyttes som del av skolevei, vil anleggstrafikk i anleggsperioden
kunne medføre økt risiko for ulykke med alvorlige konsekvenser som f.eks. tap av liv eller
annen varig personskade.
Tiltak: Sikkerhet i anleggsfasen skal ivaretas gjennom løpende HMS arbeider i de ulike
pros jekterings - og utførelsesfasene. Kvaliteten på dette arbeidet er ivaretatt i
Byggherreforskriften. Videre skal nødvendige sikringstiltak gjennom hele anleggsfasen være
vurdert og beskrevet i SHA - plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). Det innlemm es
rekkefølgebestemmelse som skal sikre alternativ skolevei i anleggsfasen. Valgt løsning skal
vedlegges byggesøknad.

Kraftforsyning – Analyseskjema
Tiltak:
- Bytte av transformator og tilknytning etter dialog med strømleverandør
- Rekkefølgebestemmelser som sikrer at dette blir utført til rett tid.
- Tilgang på alternative fyringsmuligheter til strøm.

Videre kan hver enkelt beboer selv, med enkle tiltak, sørge for å være forberedt på å klare seg
uten strøm noen dager. Sikkerhverdag.no lister bl.a. opp fø lgende tiltak på sin hjemmeside:
Sørg for å ha drikkevann, tørrmat, radio med batterier, lommelykt, stearinlys, fyrstikker, ved,
førstehjelpsutstyr, kokeapparat som går på gass/rødsprit og kontanter. Er en beboer kritisk
avhengig av strømforsyning kan et n ødaggregat bidra til at man er mindre sårbar for
strømbrudd. For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer også DSB alle til å være
forberedt på å klare seg selv i tre dager. I desember 2018 sendt de ut en brosjyre i posten med
konkrete forslag til hva m an bør ha i hus.

6.16 Rekkefølgebestemmelser , j.fr. § 1 i planbestemmelsene .

§ 1.1 Før igangsettingstillatelse
1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer
mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene.
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2. Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsledninger og
annen teknisk infrastruktur skal teknisk plan for disse godkjennes av kommunen. Se § 5 for innhold. Så s nart
anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.

3. Før det gis igangsettingstillatelse for områdene BFS1 - 2 og BKS 1 - 2 skal det dokumenteres at
brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

4. Før det gis igangsettingstillatelse for boliger skal krysset o_SKV1(fv.)/SKV2 være opparbeidet iht. statens
vegvesens vegnormaler.

5. Før det gis igangsettingstillatelse til gang - og sykkelveg langs fylkesvei 163 skal det foreligge byggeplan
g odkjent av Statens vegvesen, og det skal være inngått gjennomføringsavtale med Statens vegvesen.

6. Før det gis igangsettingstillatelse til bygging av boliger skal gjennomføringsavtale med Statens vegvesen for
bygging av gang - og sykkelvei langs fylkesve i 163 være inngått.

7. Før det gis igangsettingstillatelse skal miljøoppfølgingsplan leveres til, og godkjennes av , kommunen. Denne
skal bla. redegjøre for følgende:

- aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av trafikksikkerhetstiltak .
- forebygging av støy og støvplager i anleggsperioden
- håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i anleggsperioden Det skal utnevnes en fast
kontaktperson på byggeplassen som kan gi informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle k lager.

8. Før det gis igangsettingstillatelse, og i forbindelse med søknad om tiltak, skal det redegjøres for hvordan
overskuddsmasser håndteres og hvor de eventuelt blir levert.
9. Før det gis igangsettingstillatelse, og sammen med søknad om tillatelse til tiltak, skal det
sendes inn en utomhusplan. Planen skal vise følgende:
- Dokumentasjon på at krav til minste uteoppholdsareal, lekeareal og parkering er
oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt .
- Bebyggelsens plassering, etasjetall, høyde, takform, s amt en estetisk redegjørelse for
bebyggelsen som beskriver materialbruk og fargevalg. Høyde skal være målsatt ved
inngangspartier .
- Adkomst, sykkel - og biloppstillingsplass(er) og garasje/carport med angivelse av
høyde og adkomst til bolig .
- Gangforbinde lse mellom feltene og fram til felles lekeplass BLK1 - 2 .
- Nye terrenghøyder som viser arrondering av tomta og forholdet til nabotomter, gjerder,
forstøtningsmurer og eventuell støyskjerming .
- Profiler og snitt som viser eksisterende terreng og nytt terren g .
- Renovasjonspunkt og snuplass for renovatør .
- Leke - og uteoppholdsarealer med plassering av lekeapparater og sittebenker .
- Plan for nyplanting og bevaring av eksisterende vegetasjon, hvor spesielt randsonene
er i fokus av hensyn til reduksjon av støv fra vei, landbruk og anleggsarbeid .
- Eventuell plassering av nettstasjon .
- Overvannshåndtering .

§ 1.2 Før brukstillatelse
1. Før det gis brukstillatelse for boliger skal gang - og sykkelveg adskilt fra fv. 163 med
minimum 1,5 meter på strekningen Nedr e Klekkenvei – Borgergata (o_SGS1 - 2) være
opparbeidet iht. statens vegvesens vegnormaler. På de deler av strekningen der skillet
mellom fylkesvei og gang - og sykkelvei er mindre enn 1,5 meter skal det være et fysisk
skille i form av rekkverk. Før tiltaket med gang - og sykkelveg kan igangsettes skal det
foreligge byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal være inngått
gjennomføringsavtale med Statens vegvesen.

2. SPA1 - 4 skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse innenfor tilhørende delfelt.

3. Før brukstillatelse kan gis skal veistandard som beskrevet i § 2.1 være utbedret.
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4. Før brukstillatelse kan gis skal tilrettelegging i form veistandard og snuhammer for
renovasjonsbiler være etablert i henhold til dokumentert godkjent løsning fra renova tør
(HRA).

5. Før brukstillatelse kan gis, skal det skiltes med gjennomkjøringsforbud ved avkjøringen benevnt SKV10 i
plankartet. Dette skal hindre gjennomkjøringstrafikk langs del av Nedre Klekken vei mot Borgergata. Skilting
skal skje i samarbeid med a nsvarlig veimyndighet.

6. Før brukstillatelse kan gis for første bolig, skal lekearealene BLK1 - 2 ferdigstilles i henhold til planen og
lekearealet benevnt BLK2 i tilstøtende reguleringsplan, skal sikres med gjerde eller tilsvarende mot vei SKV2,
for å hi ndre barn i å løpe ut i vegen.
Dersom det blir søkt om brukstillatelse på vinteren, kan det tillates midlertidig brukstillatelse og lekeareal og
sikring tillates ferdigstilt senest innen uke 28 påfølgende sommer.

7. Konsekvensutredning
Planen faller ikke inn under tiltak som må konsekvensutredes jf. forskrift om
konsekvensutredning. Det er derfor ikke nød vendig å utarbeide planprogram.

8 . Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Det er ingen alvorlige konsekvenser knyttet til foreslått utbygging. Planforsl aget medfører en
fortetting i et allerede etablert bol igområde . Bebyggelsen skal tilpasse seg den øvrige
bebyggelsen til nærliggende boligfelt. Konsekvensene for naboer blir i form av økt trafikk på
felles adkomstveg. Adkomstveiene vil få tilført trafikk f ra inntil 12 nye husstander. Størst
konsekvenser blir det således for beboerne nord for Heggstubben og vest for BKS2 som i
tillegg til trafikkøkningen vil få byttet ut et nærliggende åpnet landbruksareal med flere nye
boliger.

Planforslaget er i h.h.t. k o mmuneplanens samfunnsdel som ønsker bl.a. en boligutvikling som
styrker sentrum, både i Hønefoss by og i de prioriterte lokalsamfunna som bl.a. Haugsbygd .
Planområdet ligger sentralt til mellom både Hønefoss og Haugsbygd. Fortetting i et
eksisterende bolig område er positivt i den forstand at man utvikler de boligfeltene som er og
kan benytte eksisterende infrastruktur samtidig som nye utbygginger gjerne medfører
oppgraderinger av veier, gangforbindelser og lekearealer som alle i nærområdene kan nyte
godt av .

8.1 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfol dloven

De viktigste §§ i Naturmangfoldloven som blir berørt er §§ 8 - 12.

§8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal v idere
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.
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Vurdering:
§ 8 er oppfylt. Offentlig tilgjenge lige baser som Naturbase, Artsdatabanken, NVE atlas, Skog
og landskap m.fl . er benyttet for å sjekke om det foreligger spesielt viktige registreringer i
området. Arekologisk registrering er foretatt av Buskerud fylkeskommune og tiltak i
forbindelse med fun n er innlemmet i planforslaget.

Det er ikke registrert noen forekomster innenfor planområdet . Landbrukskontoret viser
imidlertid til i sin me rknad til oppstartsvarselet at det kan være forekomster av bl.a.
dragehode, da det finnes registreringer av dette i området . Tatt i betraktning at arealet som
skal bygges ut opprinnelig er benyttet i landbrukssammenheng , som således har medført
jevnlige «inngrep» , så anser forslagsstiller det som lite sannsynlig at plan t en vokser her, da
den i følge beskrivelsen har ha tt en tilbakegang nettopp på grunn av bl.a. oppdyrking. Om det
finnes noe her, så vil det da sannsynligvis være langs jordekanten. I følge Direktoratet for
naturforvaltnings handlingsplan for Dragehode så nevnes bl.a. følgende om voksesteder:
Voksestedene i Norge kan grovt grupperes i to typer: Tørr, ekstensivt drev et kulturmark og
brattlendt naturmark som rasmark, bergskrenter og berghyller. Videre nevnes det at
Dragehode er knyttet til habitater med stor lys-innstråling, uten eller med svært glissen
trede kning. Ofte er voksestedet søreksponert og bratt. Jords-monnet er tørt, veldrenert og med
lite humusinnhold. I de fleste tilfeller vokser de n på steder med tynt jorddekke.

Det kan forekomme mangelfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spe sielt
undersøkt mhp naturmangfold, men det antas at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å
avgjøre at tiltaket ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet . For å sikre eventuelle funn
av rød - eller svartlistede arter i anleggsperioden, så innlemme s det bestemmelser som s kal
sikre rett handlingsmønster.

§ 9. (føre - var - prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentli g skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Vurdering:
§ 9 er oppfylt. Kunnskapen om dette området vurderes å være god nok, vedr. de naturverdier
som finnes innenfor plan - og influensområdet.

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er e ller vil bli utsatt for.

Vurdering:
Tiltaket vil ikke medføre noen ekstra belastning på naturtyper eller økosystem. Det er ingen
kjente registreringer innenfor utbyggingsområdet og jorda er opprinnelig benyttet til
landbruksformål og er således bearbeide t. Arealet er også avsatt til boligformål i
kommuneplanen.
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§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ik ke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Vurdering:
Tiltakshaver har det økonomiske ansvar for å ta vare på de naturkvaliteter som finnes i
området, innenfor de rammer som utbyggingen gir.

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de best e
samfunnsmessige resultater.

Vurdering:
Byggeteknikken og byggemetoden vil være i hht dagens standard og vurderes dermed som
miljømessig gode. Alternative driftsmetoder, teknikker og utforming ansees om uaktuelt.

8 .2 Uteområder

Plasseringen av lek og u teoppholdsareal vil ligge fint til mot sør - vest, mellom
boligbebyggelsen og det mer åpne landskapet . A lle beboere vil få god tilgang til fellesarealer
via interne gangforbindelser.

8.3 Trafikkforhold

Da inntil 12 nye husstander skal benytte seg av veiene Nedre Klekken vei og Heggestubben,
vil dette medføre en liten trafikkøkning som følge av planforslaget. På grunn av dette legges
det opp til en utbedring av veiene fra avkjøring fylkesvei og frem til nytt boligfelt. Naboer
som er lokalisert mellom Nedre Kl ekken vei og Borgergata har bedt om skilting med
gjennomkjøringsforbud, for å motvirke økt gjennomkjøringstrafikk som følge av utbyggingen .
Dette er noe utbygger kan bistå med. Videre legges det opp til en gang - og sykkelforbindelse
fra avkjøring Nedre Kle kkenvei til Borgergata.

8.4 Universell tilgjengelighet

Universell tilgjenge lighet reguleres gjennom krav stilt i teknisk forskrift.

8.5 ROS

Funn fra ROS - ana lysen er omtalt under punkt 6.15 hvor også aktuelle tiltak er beskrevet .
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar
1 – Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen bemerke r at de mener det er uheldig
at den foreslåtte omdisponeringen av den dyrka
marka
langs Klekkenveien i forbindelse med opparbeidelse
av gang - og sykkelveg ikke er sikret ivaretatt.
Ved oppstart ba de om at kvaliteten på matjorda ble
vurdert og at dette ble sikret hvis matjorda var
av god kvalitet i form av bestemmelser som sikrer at
matjorda blir gjenbrukt i form av nydyrking,
jordforbedring eller lignende. De viser til nasjonale
og regionale jordvernføringer og ber om at det
gjøres en vurdering av dette før endel ig vedtak.
Utover dette har de ingen spesielle merknader til
planforslaget ut fra nasjonale og viktige regionale
interesser som vi er satt til å ivareta.

Rekkefølgebestemmelse §2.9 . gir i
utgangspunktet føringer for håndtering av
overskuddsmasse r. Bestemmelsen
omformuleres til: « Det skal ved utbygging
sørges for at eventuell matjord utnyttes på
beste måte. Det skal ved
byggesøknaden følge en konkret beskrivelse for
hvordan overskudd av matjordlaget, som
må fjernes som følge av tiltak, skal bevares og
tilbakeføres til dyrka mark. Det må beskrives
hvordan matjordlaget skal fjernes, hvor
matjorda skal gjenbrukes og hvordan. »

I forbindelse med revideringen av
kommuneplanens arealdel , sendte også
Sandvold Boliger inn noen vurderinger vedr.
omdisponer ing av jordet på eiendom 102/2 til
boligformål og hvor bl.a. følgende ble
informert om i forbindelse med
nytteverdien/jordkvaliteten :

« Fremdyrkning av egne planter har tidligere
vært forsøkt i mindre skala på Klekken
Handelsgartneri. Fremdyrkning av egne
vekster er og har vært vanskelig og lite
lønnsomt grunnet begrenset areal med dyrkbar
jord og begrenset vanningskapasitet.

Iht. til ny kommuneplan (31.01.19)
er det krav om jordbruksplan i alle
reguleringsplaner som berører dyrka
mark, jf. § 5.14.

Reguleringsbest emmelse § 2.9 har
blitt presisert for å ivareta
omdisponering av dyrka og dyrkbar
mark.
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Langs Klekkenveien og 10 meter innover på
eiendommen er jordsmonnet så grunt av ved
pløying eller fresing av jorda berøres fjell.
Fle re steder er det synlige fjellnabber opp i
dagen.
I den stripa med jord som kanskje er dyrkbar,
10 meter fra vei og ned mot utsalgsplassen på
gartneriet, er det lagt tre store kummer på
rekke nedover i fallretningen som kommunen
har lagt ned for mange år siden. Dette ble gjort
i sammenheng med at vann og kloakk ble lagt
ned over tomta. Disse kummene ble plassert
strategisk av kommunen, for å forberede
fremtidig bebyggelse og infrastruktur på
eiendommen.
Resten av eiendommen, ved handelsplassen er
det ikk e jord, det samme gjelder på
høydedraget der det i dag er bebyggelse,
lagringsplass o.l. Her er det skjærfjell » .

2 – Buskerud fylkeskommune

Fylkeskommunen opplyser at det i forbindelse med
arkeologisk registrering ble registrert et fossilt
dyrkningslag og en lokalitet med kokegroper som er
automatisk fredet.

Kulturminneid 236336 og 236333.

Riksantikvarens merknader og vurdering av saken:
Riksantikvaren skal verne om kulturminner som ikke -
fornybare ressurser, og arbeide for at

Tas til etterretning. § 2.4 Kulturminner
erstattes med følgende tekst:

«Før iverksettingen av tiltak i medhold av
planen skal det foretas arkeologisk utgravning
av de berørte automatiskfredete
kulturminnelokalitetene, id 236333
(kokegroper) og 236336 (fossilt dyrkingslag),
som er markert som bestemmelsesområde #2
og #1 i plankartet.

Tilstrek kelig kommentert av
forslagstiller.
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kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig
måte og nyttiggjort i et samfunn i endring.
Tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner kan bli gitt etter en vurdering av de
kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private
hensyn, og hensyn til samfunnet.

I denne saken har Riksantikvaren lagt vekt på at de
omsøkte automatisk fredete kulturminnene
er overpløyde, og at beliggenheten i dyrket mark
innebæ rer at deres opplevelses - og
pedagogiske verdi er svært lav. Ved fortsatt
jordbruksdrift vil kulturminnene ligge utsatt til for
ytterligere nedbryting og slitasje som følge av
erosjon, pløying, drenering mv. Riksantikvaren
mener derfor mulighetene for en god bevaring av
kulturminnene er begrenset. En bevaring av
kulturminnene innenfor pIanområdet vil også sette
store begrensninger for den planlagte
boligutbyggingen. Riksantikvaren vurderer derfor at
den samfunnsnyttige verdien knyttet til
den planlagte bol igutbyggingen er høyere enn
verdien knyttet til fortsatt bevaring av de
omsøkte kulturminnene. Riksantikvaren sier seg enig
i museets vurderinger om at de omsøkte
kulturminnene har stor vitenskapelig kildeverdi ved
en arkeologisk undersøkelse.
Kulturminnen e ligger i et svært rikt kulturmiljø som
er særlig preget av gravminner, hvor det er
gjort flere spektakulære funn som vitner om stor makt
og rikdom i jernalderen. Resultatene fra

Det skal tas kontakt med Buskerud
fylkeskommune i god tid før tiltaket skal
gjenn omføres slik at omfanget av den
arkeologiske granskingen kan fastsettes.

Dersom det under anleggsarbeid skulle
fremkomme andre automatisk fredete
kulturminner
enn de som er nevnt over, gjelder
varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2.
ledd. »
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en arkeologisk undersøkelse vil derfor kunne
supplere det funnbildet som omkringliggende
automatisk fredete kulturminner, innleverte oldsaker
og rike gravfunn gir.

Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at
detaljreguleringsplan for Nedre
Klekkenhagen kan godkjennes under forutsetning av
at det først foretas en arkeolo gisk
utgravning av de berørte kulturminnene, før tiltak
etter planen realiseres, jf. vedlagte kart. I
henhold til kulturminneloven § 10 skal arkeologiske
granskinger bekostes av tiltakshaver.

Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen,
herunder ende lige kostnader og
avgrensing av undersøkelsesområdet, kan først skje
etter at reguleringsplanen er endelig
vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at arkeologiske
utgravninger normalt bare lar seg gjennomføre
i sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin planlegging
m å ta hensyn til dette.

Tiltakshaver må varsle Buskerud fylkeskommune i
god tid før tiltak etter reguleringsplanen
ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte
vedtak om omfanget av den arkeologiske
granskingen. Dette vedtaket vil kunne påklages i
m edhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29.

I følge Kulturhistorisk museums forslag til budsjett er
en utgraving av angjeldende kulturminner,
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kokegroper og fossilt dyrking slag, beregnet å koste
inntil kr 365 000, - (2019 - kroner og satser).
Riksantikvaren vil se nærmere på forslaget til
budsjett og arbeidsomfang før
vedtak etter kulturminneloven § 10 blir fattet.

Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens
bestemmelser:
"Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen
skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte
automatiskfredete kulturminnelokalitetene, id 236333
(kokegroper) og 236336 (fossilt dyrkingslag), som
er markert som bestemmelsesområde #2 og #1 i
plankartet.

Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i
god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at
omfanget av den arkeologiske granskingen kan
fastsettes. "

Granskingen bekostes av tiltakshaver, jf.
kulturminneloven § 10.

Dispensasjon fra den automatiske fredningen
gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte
tekst innarb eides i reguleringsbestemmelsene.
Riksantikvaren ber Buskerud fylkeskommune
om å klargjøre dette i sin endelige uttalelse til
Ringerike kommune. Vi ber også om at
foreliggende uttalelse fra Riksantikvaren til
fylkeskommunen i saken, vedlegges
fylkeskommunens endelige uttalelse til kommunen.
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Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte
tekst ikke vil bli innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene, og fylkeskommunen ikke
finner å ville reise innsigelse mot planen,
må fylkeskommunen umiddelbart varsl e
Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i så fall
normalt reise innsigelse mot planen.

3 – Direktoratet for mineralforvaltning
DMF har i ngen merknader

Ok. Tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller.

4 – Statens Vegvesen
SVVs vurderinger:
De ser det som viktig at det blir ordnet med bedre
skoleveg før nye boliger tas i bruk. Det er
imidlertid noen forhold i planen som de mener må
rettes opp i før planen godkjennes:

1) Vegtegningene viser at det blir noe for bratt
stigning på Nedre Klekken vei inn mot
fylkesvegen. De vil forutsette at stigningen flates ut til
maksimalt 3 % de siste 12 m
inn mot vegkant fylkesveg.

2) Frisiktsone mot vest for Nedre Klekken vei mot
gangvegen er delvis vist utenfor
plangrensen. Frisiktsonen må inngå i planen, men
kan på grunn av
stigningsforholdene til fylkesvegen her redus eres til 3
x 20 m.

Alle punkt er forsøkt imøtesett så langt
varslingsgrensen har tillatt det. Spesielt gjelder
dette frisiktsoner/frisiktliner.
Trase for gang - og sykkelveg forbi eiendom
102/130, er regulert med utgangspunkt i en
midlertidig fleksibel løsning og med tanke på
at denn e strekningen må reguleres med
fullverdig løsning på et senere tidspunkt og i
sammenheng med gangforbindelsen øst for
Borgergata.

Vedr. GS - veg vest for Nedre Klekkenvei, så
kan alternative t være å fjerne ga ngforbindelsen
om ingen av de foreslåtte alternativene kan
godkjennes.

Rådmannen vil vektlegge at foreslått
tiltak er en vesentlig forbedring fra
dagens situasjon . Strekningen er en
del av hovedsykkelvegnettet i
kommuneplan for gående og
syklende. På et senere tidspunkt må
dette området vurderes på nytt når
det skal reguleres en helhetlig gang -
og sykkelveg mellom Klekken og
Hønefoss sentrum.
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3) Ved Borgergata må gangvegen bøyes noe bort fra
fylkesvegen på begge sider av
Borgergata , for å gi en sikrere kryssing. Det
mangler også frisiktsoner for gangvegen
her, noe som må reguleres med minimum 8 x 20 m.

4) Vi kan akseptere noe redusert rabatt de siste 50 m
mot Borgergata for å redusere
inngrep i naboeiendommen, men vi kan ikke
akseptere at det mangler nødvendig sideareal utenfor
gangvegen. Det må avsettes plass til
grøft/snøopplag/trafikkskilt
m.m., og vi m ener dette må være på minimum 1 ,5 m
langs gangvegen.

5) Det vil normalt være nødvendig med et ekstra
areal for midlertidig inngrep i
naboeiendommene langs hele strekn ingen for å
kunne etablere gangvegen.

Konklusjon:
SVV finner å måtte fremme ovennevnte strekpunkter
som innsigelse mot planforslaget, med unntak av det
siste som er planfaglig råd som kommunen bør
vurdere nærmere.
5 – Ringerike kommune – Byggesak
I § 1.3 er det angitt at det kan søkes ferdigattest i
vinterhalvåret uten at lekeareal er ferdigstilt. Jeg
synes at ferdigattest skal vente til slikt er ferdigstilt,
men at det kan gis midlertidig brukstillatelse. Ellers
kan vi måtte kreve framlagt bankgaranti osv…

Vedr. §1.3 :
Forslagsstiller har vært i kontakt med byggesak
og kommet frem til følgende: §1.3 utgår og
legges til under § 1.2 punkt 6. og med følgende
omformulering: Før brukstillatelse kan gis for
første bolig, skal lekearealene BLK 1 - 2
ferdigstilles i henhold til planen og lekearealet

Tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller.
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I § 2.4 står det at gjerder, hekker osv. godkjennes.
Det framgår at akkurat gjerder kan være inntil 1,1 m
høye. Hva med steiner, støttemurer el.l., er det noen
høydebegrensninger? Hekker er vanligvis noe vi som
bygningsmyndighet har å gjøre med fordi det styres
gjennom grannelova. Er dette bevisst at
hekker nevnes slik, er det altså ment å skulle gi et
avvik fra hva som er angitt i grannelova uten å være
an gitt hva avviket er?

benevnt BLK2 i tilstøtende reguleringsplan,
skal sikres med gjerde eller tilsvarende mot vei
SKV2, for å hindre barn i å løpe ut i vegen.
Dersom det blir søkt om brukstillatelse på
vinteren, kan det ti llates midlertidig
brukstillatelse og lekeareal og sikring tillates
ferdigstilt senest innen uke 28 påfølgende
sommer.

Vedr. §2.4.
Det er ikke hensikten at det skal være avvik fra
grannelova. Etter dialog med
byggesaksbehandler, er denne bestemmelsen
nå fjernet.

6 – Miljøretta helsevern - Kommuneoverlegen
Støy
Planlagte utbyggingsområde ligger tilbaketrukket og
noe skjermet for trafikkstøy fra
Klekkenveien, Rv 163. I følge Mjøsplan’s støyrapport
av 25.04.2019 vil ingen av bygningene
ha fasader i gul støysone (Lden55 - 65 dBA), men deler
av uteoppholdsarealene vil bli berørt av
støy innenfor gul sone. Helsemyndigheten anbefaler
at forslagstiller derfor avsetter plass til å
kunne etablere en eventuell fremtidig s tøyskjerming
av uteoppholdsarealene og lekeplassene,
jf. Forskrift om miljørettet helsevern, § 9 a)

Lekeplasser og uteoppholdsarealer
Boligområdet må tilrettelegges med felles
uteoppholdsarealer og lekeplasser med tilgang til

Støyrapport konkluderer med følgende vedr.
utendørs støy:
« For foreslåtte plassering av boliger viser
støykartene at støynivå på tilstrekkelig
uteoppholdsareal og mot fasade oppfyller
grenseverdikravet i tabell 3 i T - 1442, dvs. Lden

55 dB. Det planlagte tiltaket vil heller ikke gi
noen ytterligere støybelastning for
uteoppholdsareal og fasader for beboere langs
Nedre Klekkenveg og Heggestubben. »

Forslagsstiller ønsker å forholde seg til
konklusjonen i denne rapporten. Det er ikke
noe ekstra areal å ta av til kun støysk j erming,
og skjerming må således skje etter eget ønske,
på egen grunn eller i eiendoms -
/formålsgrensen.

Tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller.
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både sol og skygge samt still e områder, jf. Forskrift
om miljørettet helsevern, § 7.

L okal luftforurensning
God lokal luftkvalitet i boligområder er en
forutsetning for god helse. Vi anbefaler at tett
bebygde boligområdet tilrettelegges med minst mulig
utslipp av røykgasser til uteluften, jf.
Forskrift om miljørettet helsevern § 9 b)

Bygg og anleggsvirksomhet
Vi forutsetter at bygg - og anleggstrafikken foregår på
godt vedlikeholdte veianlegg som tåler
belastningene fra anleggstrafikk og tyngre kjøretøy.
Støy - og støvbelastninger til omgivelsene
må i anleggsperioden ikke overskride anbefalte
grenseverdier i Retningslinjer for behandling
av støy i arealplan - leggingen (T - 1442/2016) og
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanleggingen (T - 1520/2012), jf. Forskrift om
m iljørettet helsevern, § 7 og § 9 a) og b).

Universell utforming
Helsemyndigheten forventer at krav om universell
utforming blir oppfylt på uteområdene,
atkomstveiene og i boligene. Utformingen må sikre
god tilgjengelighet for de fem hovedgrupper av
funksj onshemmede. Disse er bevegelses - , syns - ,
orienterings - , hørsels - og
miljøhemmede. Det regulerte områdets topografi og
utforming tilsier at reguleringsområdet

Videre skal § 2. 3 i Fellesbestemmelsene sikre at
grenseverdiene i tabell 3 i Klima - og
miljødepartementets retningslinje T - 1442/2016
gjøres gjeldende for planen.
I Rekkefølgebestemmelsene er det i tillegg stilt
krav til miljøoppfølgingsplan (§ 1.1 punkt 7 )
som bl.a. skal redegjøre for hvordan støy og
støvplager kan forebygges i anleggsperioden.

For øvrig mener forslagsstiller at planforslaget
har tilrettelagt godt for
lekeplasser/uteoppholdsarealer .
F ellesbestemmelse § 2 .2 ble innlemmet for å
sikre unive rsell tilgjengelighet.

Jfr. § 1.1 punkt 9 , skal utomhusplan inneholde
bl.a. plan for nyplanting og bevaring av
eksisterende vegetasjon, og hvor spesielt
randsonene er i fokus av hensyn til reduksjon
av støv fra vei, landbruk og
anleggsarbeid. Videre skal
fellesbestemmelsene
§ 2 .1 0 bidra til at svartelistede arter blir fjernet
og at nyplanting av giftige planter og
pollenrike trær/planter unngås.
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kan oppnå universell utforming av atkomstveier,
sosiale møteplasser, lekearealer m.m. Vi
anbefaler videre at området blir beplantet med
giftfrie eller allergivennlige planter og at
eksisterende beplantning som ikke oppnår disse
kravene blir fjernet. Videre at området blir
etablert med god tilgjengeligheten for
orienteringshemmede og synshemmede, her ne vnes
ledelinjer, oppmerksomhetsfelt, farefelt, håndløpere,
rekkverk, markering av trinn m.m. jf.
Strategi for universell utforming i Ringerike
kommune 2015 - 2025 og Forskrift om miljørettet
helsevern, § 7

Konklusjon
Kommuneoverlegen forventer at regulering splanen
bidrar til at planlagte boligområdet og
interne gangveier blir sammenhengende til Haug
senteret og bussholdeplassene og universelt
utformet innenfor planområdet slik at flest mulig kan
benytte området på en likeverdig måte.
Videre forventer vi at bygg - og anleggsvirksomheten
blir utført på en slik måte at det ikke medfører
vesentlig helsemessig ulempe for omgivelsene.

7 – NVE
Generelt innspill til offentlig ettersyn.

OK Tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller.
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NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede
planer og veiledning/opplæring av kommuner med store
utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer
de å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om
faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette
fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs
bistand og verktøy i arealplanleggingen, der de ber
kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva
en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne
saken kan de ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE
gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for
at det blir tatt nødvendig hensyn til flom - og
skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i
arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette
gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse
til saken.

8 – DSB

DSB har ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte
plansaker og sender derfor et genere lt svar.

Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til
samfunnssikkerhet er ivaretatt i plansaker.
Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av
statlige innsigelser til kommunale planer.
DSB har innsigelseskompetanse etter plan - og
bygningsloven i plansaker som berører følgende områder:
• Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder

OK Tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller.
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storulykkevirksomheter
• Transport av farlig gods
• Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske
anlegg
• Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge
opp samfunnssikkerhet i planer, vil også disse
områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens
oppfølging. DSB sam arbeider med Fylkesmannen og
vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er
nødvendig. Hvis det likevel er behov for direkte
involvering av DSB i plansaken, bes det om at høringen
sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket
forhold d et bes om DSBs uttalelse til.

Det vise s for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om
samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging og
veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.

9 – Aage Skov Cl ousen
Er i utgangspunktet positiv til oppgraderingen av
infrastrukturen i området med tanke på at det er fornuftig
at også eiendom 102/2 i fremtiden kan bli omregulert til
boligformål.

Skov Clousen h ar imidlertid noen spørsmål angående
avgivelse av areal for utbedring av infrastruktu re n, og det
er hvem som betaler for dette og til hvilken sats?

Og når det gjelder ny bebyggelse knyttet til Nedre Klekken
vei, denne veien ligger på min fars tomt og det vil vel
være na t urlig at det betales for veirett, hvem betaler for
dette og til hvilken sats?

Kostnadsfordelingen som er tilknyttet
oppgraderingen av infrastrukturen må det enes
om mellom de ulike aktørene i den videre
prosessen. D ialog med grunneier om sats , må
således også være et ledd i denne prosessen.

Utbygger vil ta kontakt med grunneier for å få
på plass en avtale om veirett før utbyggingen
tar til.

Forhold knyttet til adkomst for Nedre
Klekkenhagen er et privatrettslig
forhold, og vil bli løst via egne
regelverk som ivaretas i
byggesøknaden.

Veirett må være på plass for å
igangsettingstillatelse/brukstillatelse,
det er derfor ikke nødvendig for
planprosessen at dette er på plass nå.
Forholdet vil derfor ikke være
relevant ved sluttbehandling av
planen.
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Ellers tilstrekkelig kommentert av
forslagstill er.

10 – Eivind Stillingen
Stillingen har ingen innvendinger.

Ok. Tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller.

1 1 – Eli Strande

Strande viser til sitt innspill datert 14. juni 2017 vedr.
krav til skilting i Nedre Klekken vei og lurer på hvordan
kravet blir fulgt opp.
De ønsker at krav om skilting tas inn i planbestemmelsene
og at boligkjøpere gjøres uttrykkelig oppmerksomme på at
all ut - /innkjøring til feltet skal skje via SKV1 og fra
Fylkesveien.

Det ble ikke innlemmet bestemmelse vedr.
skilting. I vu rderingen av merknadene til
oppstartsvarselet har forslagsbestiller besvart
kravet på følgende måte:

«Statens vegvesen er veimyndighet for riks - og
fylkesveiene, samt private veier og velveier i
Buskerud. Hvis man ønsker skilt i privat vei,
kan man ta direkte kontakt med Statens
vegvesen, Region Sør ( tlf: 815 22 000).»

Forslagsstiller har imidlertid ingen
motforestillinger til at det tas inn en
bestemmelse som bidrar til å sikre
gjennomføringen av skilting en og det således
foreslått følgende rekkefølgebestemmelse:
§1.1 punkt 5: « Før brukstillatelse kan gis, skal
det skiltes med gjennomkjøringsforbud ved
avkjøringen benevnt SKV10 i plankartet. Dette
skal hindre gjennomkjøringstrafikk langs del
av Nedre Klekke n vei mot Borgergata. Skilting
skal skje i samarbeid med ansvarlig
veimyndighet. »

Rådmann synes det er positivt at det
skiltes med gjennomkjøringsforbud
ved avkjøringen benevnt SKV10 i
plankartet. Ellers tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

1 2 – Br akar as v / Johan Sigander

I Planbeskrivelsen for Nedre Klekkenhagen, står det helt
korrekt at bussholdeplass Freitag er innenfor
gangavstand for det nye boligområdet, se

Forslagsstiller har prioritert å imøtese kravene
som SVV og kommunen har hatt til
gangforbindelse mellom Nedre Klekkenvei og
Borgergata. Det har ikke vært rom for

Det har i denne planprosessen bare
blitt sett på gang - og sykkelvei for å
ivareta trygg skolevei. Når det på et
senere tidspunkt skal reguleres en
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nedenfor. Det mangler dog fortau langs Klekkenveien og
Nedre Klekken vei, slik at gangveien til og fra
busstoppene kan oppleves som utrygg. Brakar ønsker
derfor at det lages fortau langs Klekkenveien og Nedre
Klekken vei for å forbinde busstoppene med boligområdet.
Dette er spesielt viktig langs den sterkt
trafikkerte Klekkenveien slik at beboerne får en sikrere og
mer komfortabel gangvei til og fra bussholdeplass
Freitag.

ytte rligere gangforbindelser i denne
planprosessen. Det forutsettes at øvrige
gangforbindelser langs spesielt
Fv/ Klekkenveien må skje i regi av det
offentlige , og at en eventuell egen
gangforbindelse langs Nedre Klekkenvei bør
vurderes om jordet øst for denne veien i
fremtiden skulle bli omdefinert til boligformål i
kommuneplanen .

helhetlig gang - og sykkelvei fra
Klekken til Hønefoss sentrum kan
det være aktuelt å vurdere gangvei til
og fra bussholdeplassen Freitag.
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Nedre
Klekkenhagen

Vi viser til brev av 8. april 201 9 med forslag til detaljregulering for Nedre Klekkenhagen ved
Haugsbygd.

I følge saken er hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert
småhusbebyggelse i form av to tomannsboliger og to firemannsboliger. Planområdet består i dag av
et avgrenset jorde med dyrket mark, omkranset av boliger og vei. Planområdet vil være en naturlig
utvidelse av et etablert boligområde. Store deler av planområdet er avsatt som boligområde i
gjeldende kommuneplan.

Fylkesmannen har i brev av 1 5. juni 201 7 og i brev av 9. juli 2018 kommet med uttalelse til varsel om
oppstart av planarbeid og varsel om utvidelse av planområdet. I våre uttalelser ba vi om at forhold
knyttet til støy, klima og energi, barn og unge, landskap, naturmangfold, dyrka mark og universell
utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Vi vil bemerke at vi mener det er uheldig at den foreslåtte omdisponeringen av den dyrka marka
langs Klekkenveien i forbindelse med opparbeidelse av gang- og sykkelveg ikke er sikret ivaretatt.
Ved oppstart ba vi om at kvaliteten på matjorda ble vurdert og at dette ble sikret hvis matjorda var
av god kvalitet i form av bestemmelser som sikrer at matjorda blir gjenbrukt i form av nydyrking,
jordforbedring eller lignende. Vi viser til nasjonale og regionale jordvernføringer og ber om at det
gjøres en vurdering av dette før endelig vedtak.

Utover dette har vi ingen spesielle merknader til planforslaget ut fra nasjonale og viktige regionale
interesser som vi er satt til å ivareta.

Med hilsen

Geir Sørmoen (e.f.)
seniorrådgiver

Brede Kihle
seniorrådgiver
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
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Nedre Klekkenhagen - Ringerike kommune - 428 detaljregulering -
høring og offentlig ettersyn - kulturminnefaglige merknader

Det vises til brev datert 08.04.201 9 angående høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for
Nedre Klekkenhagen i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her kulturminnefaglige innspill til
planarbeidet.

Kort om planen
Planområdet ligger om lag 3 km øst for Hønefoss sentrum, og omfatter eiendommene gnr 102 bnr
101, samt deler av eiendommene gnr 102 bnr 2, bnr 47 og bnr 55. Hensikten med planarbeidet er
å legge til rette for bygging av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.
Planområdet er avsatt til boligområde i kommuneplanens arealdel.

Arkeologiske kulturminner
Buskerud fylkeskommune har foretatt arkeologiske registreringer i planområdet. Innenfor
reguleringsområdet er det registrert et fossilt dyrkingslag og en lokalitet med kokegroper som er
automatisk fredet i medhold av lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 4
første ledd.

I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Riksantikvaren er rette myndighet til å fatte avgjørelse i
slike saker, jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 1 nr. 1.

Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner
Planforslaget er behandlet av Riksantikvaren. Riksantikvaren finner etter en samlet vurdering at
detaljreguleringsplan for Nedre Klekkenhagen kan godkjennes under forutsetning av at det først
foretas en arkeologisk utgravning av de berørte kulturminnene, før tiltak etter planen realiseres,
jf. vedlagte kart. I henhold til kulturminneloven § 10 skal arkeologiske granskinger bekostes av
tiltakshaver.

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Hanne Christine Wilhelmsen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato: 28.05.2019 Vår referanse: 2017/13940 - 14 Vår saksbehandler:
Deres dato: 08.04.2019 Deres referanse: 16/5443-52 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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De automatisk fredete kulturminnene er markert i plankartet som bestemmelsesområder og
markert med #1 og #2.

Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens bestemmelser:
”Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning
av de berørte automatisk fredete kulturminne lokalitetene, id 236333 (kokegroper) og
236336 (fossilt dyrkingslag), som er markert som bestemmelsesområde #2 og # 1 i
plankartet.

Det skal tas kontakt med Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres
slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes."

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene vil det normalt bli reist innsigelse mot planen.

Videre saksgang etter planvedtak
Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen, herunder endelige kostnader og avgrensing
av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt. Vi gjør
oppmerksom på at arkeologisk utgravning normalt bare lar seg gjennomføre i sommerhalvåret, og
at tiltakshaver i sin planlegging må ta hensyn til dette.

Tiltakshaver må varsle Buskerud fylkeskommune i god tid før tiltak etter reguleringsplanen
ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske
granskingen. Dette vedtaket vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29.

I følge Kulturhistorisk museums forslag til budsjett er en utgraving av de berørte kulturminnene
beregnet å koste inntil kr 365 000, - (2019 - kroner og satser). Riksantikvaren vil se nærmere på
forslaget til budsjett og arbeidsomfang før vedtak etter kulturminneloven § 10 blir fattet.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi kan ikke se at fredet og verneverdig bebyggelse vil bli berørt av tiltaket, og vi har ingen
merknader til planforslaget. Vi har tillit til at kommunen vurderer å sette krav til nye tiltak i
området for å sikre god tilpasning til omgivelsene.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Vedlegg:
1 Nedre Klekken - gnr 102 bnr 101 med flere - Ringerike kommune - reguleringsplan - uttalelse
2 Nedre Klekkenhagen - reguleringsplankart.PDF

Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
RIKSANTIKVAREN Postboks 1483 Vika 0116 OSLO











Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 20.05.2019
Vår ref : 19/02044 - 2
D eres ref : 16/5443 - 52

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for
Nedre Klekkenhagen i Ringerike kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 8. april 2019 .

Planen , som skal legge til rette for boligbebyggelse og tilhørende adkomstveg , berører
ingen kjente forekomster med mineralske ressurser, masseuttak, bergrettigheter eller
gam le gruver. DMF har ingen merknader til at området reguleres som foreslått.

Vennlig hi lsen

Dragana Beric Skjøstad Lars Libach
seksjonsleder rådgiver
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Detaljregulering - Nedre Klekkenhaugen - Ringerike kommune - offentlig

ettersyn

Vi har mottatt for uttale ovennevnte forslag til reguleringsplan.

Planforslaget berører fylkesveg fv. 1 63

Saksopplysninger:

Planen tilrettelegger for 1 2 nye boenheter tilknyttet eksisterende privat veg Nedre Klekken

vei. Planen viser ny gangve g med 1 ,5 m rabatt langs fylkesvegen mellom den private vegen

og den kommunale vegen Borgergata. De siste ca. 50 m mot Borgergata er vist med redusert

bredde med vegrekkverk. Det er rekkefølgebestemmelse om gjennomføringsavtale med

Statens vegvesen og gjen nomført gangveg før nye boliger tas i bruk.

Våre vurderinger:

Vi ser det som viktig at det blir ordnet med bedre skoleveg før nye boliger tas i bruk. Det er

imidlertid noen forhold i planen som vi mener må rettes opp i før planen godkjennes:

- Vegtegningene viser at det blir noe for bratt stigning på Nedre Klekken vei inn mot

fylkesvegen. Vi vil forutsette at stigningen flates ut til maksimalt 3 % de siste 1 2 m

inn mot vegkant fylkesveg.

- Frisiktsone mot vest for Nedre Klekken vei mot gangvegen er delvis vist utenfor

plangrensen. Frisiktsonen må inngå i planen, men kan på grunn av

stigningsforholdene til fylkesvegen her reduseres til 3 x 20 m.

- Ved Borgergata må gangvegen bøyes noe bort fra fylkesvegen på begge sider av

Borgergata , for å gi en sikrere kryssing. Det mangler også frisiktsoner for gangvegen

her, noe som må reguleres med minimum 8 x 20 m.

- Vi kan akseptere noe redusert rabatt de siste 50 m mot Borgergata for å redusere

inngrep i naboeiendommen, men vi kan ikke akseptere at det mangler nødvendig
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sidea real utenfor gangvegen. Det må avsettes plass til grøft/snøopplag/trafikkskilt

m.m., og vi mener dette må være på minimum 1 ,5 m langs gangvegen.

- Det vil normalt være nødvendig med et ekstra areal for midlertidig inngrep i

naboeiendommene langs hele strekn ingen for å kunne etablere gangvegen.

Konklusjon:

Vi finner å måtte fremme ovennevnte strekpunkter som inn s igelse mot planforslaget, med

unntak av det siste som er planfaglig råd som kommunen bør vurdere nærmere.

Vegavdeling Buskerud

Med hilsen

Rolf - Helge Grønås

Avdelingsdirektør Anders O.T. Hagerup

Seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMME N

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1 502 MOSS



Fra: Arne Lange Hellum
Sendt: 12. april 2019 14:07
Til: Hanne Christine Rolstad Wilhelmsen
Emne: Reguleringsplan 428

Hei, Hanne!

Jeg bekrefter å ha mottatt 16/5443 - 52. Har tatt en rask titt på reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser.

Jeg få r et godt inntrykk av at mange ting er avklart med god detaljering. To kommentarer fra meg:

I § 1.3 er det angitt at det kan søkes ferdigattest i vinterhalvåret uten at lekeareal er ferdigstilt. Jeg synes at ferdigattest skal vente til slikt er ferdigsti lt, men
at det kan gis midlertidig brukstillatelse. Ellers kan vi måtte kreve framlagt bankgaranti osv…

I § 2.4 står det at gjerder, hekker osv. godkjennes. Det framgår at akkurat gjerder kan være inntil 1,1 m høye. Hva med steiner, støttemurer el.l., er det
noen høydebegrensninger? Hekker er vanligvis noe vi som bygningsmyndighet har å gjøre med fordi det styres gjennom grannelova. Er dette bevisst at
hekker nevnes slik, er det altså ment å skulle gi et avvik fra hva som er angitt i grannelova uten å være angitt hva avviket er?

Med hilsen

Arne Hellum
-------------------------
Avdelingsleder byggesaksavdelingen
Ringerike kommune
Mobil (+47) 409 00 156
Sentralbord (+47) 32 11 74 00
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss



Denne e - posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e - posten
og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e - posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e - post
og vedlegg er ikke tillatt.
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Vår ref.: 2016/5443

Innspill til detaljreguleringsplan 428 Nedre Klekkenhagen

Det vises til kommunens offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan 428 Nedre Klekkenhagen,
Haugsbygd 05.40.2019.

Vår hjemmel
Lov om folkehels earbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Strategi for universell utforming i Ringerike kommune 2015 - 2025

Uttalelse
Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har tilsyn - , råd - og veiledningsansvar i henhold til
Folkehelseloven kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter. Miljørettet helsevern
omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse er fysiske,
kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot
faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blan t annet ved å ivareta hensynet
til helse og trivsel i planlegging etter plan - og bygningsloven og godkjenning av virksomhet
etter annet lovverk, jf. Forskrift om miljørettet helsevern § 4.

Forskriften gjelder for planlegging, drift og avvikling av de fles te typer virksomheter og
eiendommer. Ved planlegging av ny eller endringer i eksisterende eiendommer eller
virksomheter, gjelder spesielt § 7. Overordnede krav .

Støy
Planlagte utbyggingsområde ligger tilbaketrukket og noe skjermet for trafikkstøy fra
Klekkenveien, Rv 163. I følge Mjøsplan’s støyrapport av 25.04.2019 vil ingen av bygningene
ha fasader i gul støy sone (Lden55 - 65 dBA ), men deler av uteoppholdsarealene vil bli berørt av
støy innenfor gul sone . Helsemyndigheten anbefaler at f orslagstiller derfor avsetter plass til å
kunne etablere en eventuell fremtidig støyskjerming av uteoppholdsarealene og lekeplassene,
jf. Forskrift om miljørettet helsevern , § 9 a).

Trafikksikkerhet



Planlagte utbyggingsområde ligger i gangavstand til Haugsbygd senter , Vang barneskole og
Haugsbygd ungdomsskoler , Haug barnehage, bussholdeplasser, nærfriluftsområde, idretts -
anlegg mm. Helsemyndigheten forventer at f orslagsstiller i plan arbeidet sikre r at a tkomsten til
boligområdet blir tilstrekkelig trygg og sammenhengende for myke trafikanter og spesielt
barn på skole vei også under utbygging sperioden , jf. Forskr ift om miljørettet helsevern, § 7 .

Lekeplasser og uteoppholdsarealer
Boligområdet må tilrettelegges med felles uteoppholdsarealer og lekeplasser med tilgang til
både sol og skygge samt stille områder, jf. Forskrift om miljørettet helsevern, § 7.

Lokal luftforurensning
God lokal luftkvalitet i boligområder er en forutsetni ng for god helse. Vi anbefaler at tett
bebygde boligområdet tilrettelegges med minst mulig utslipp av røykgasser til uteluften, jf.
Forskrift om miljørettet helsevern § 9 b ) .

Bygg og anleggsvirksomhet
Vi forutsetter at bygg - og anleggstrafikken foregår på godt vedlikeholdte veianlegg som tåler
belastningene fra anleggstrafikk og tyngre kjøretøy. Støy - og støvbelastninger til omgivelsene
må i anleggsperioden ikke overskride anbefalte grenseverdier i Retningslinjer for behandling
av støy i arealplan - leggin gen (T - 1442/2016) og Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanleggingen (T - 1520/2012), jf. Forskrift om miljørettet helsevern, § 7 og § 9 a ) og b ) .

Universell utforming
Helsemyndigheten forventer at krav om universell utforming blir oppfy lt på uteområdene,
atkomstveiene og i boligene. Utformingen må sikre god tilgjengelighet for de fem hoved -
grupper av funksjonshemmede. Disse er bevegelses - , syns - , orienterin gs - , hørsels - og
miljøhemmede. Det regulerte områdets topografi og utforming tilsi er at reguleringsområdet
kan oppnå universell utforming av atkomstveier, sosial e møteplasser, lekearealer m.m. Vi
anbefaler videre at området blir beplantet med giftfrie eller allergivennlige planter og at
eksisterende beplantning som ikke oppnår disse kra vene blir fjernet. Videre at området blir
etablert med god tilgjengeligheten for orienteringshemmede og synshemm ede, her nevnes
ledelinjer, opp merksomhetsfelt, farefelt, håndløpere, re kkverk, markering av trinn m.m. jf.
Strategi for universell utforming i Ringerike kommune 2015 - 2025 og Fors krift om miljørettet
helsevern, § 7.

Konklusjon
Kommuneoverlegen forventer at reguleringsplanen bidrar til at planlagte boligområdet og
interne gangveier blir sammenhengende til Haug senteret og buss holdeplasse ne og universelt
utformet innenfor planområdet slik at flest mu lig kan benytte området på en likeverdig måte.
Videre forventer vi at bygg - og anleggsvirksomheten blir utført på en slik måte at det ikke
medfører vesentlig helsemessig ulempe for omgivelsene.

Med hilsen e.f.

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift .
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NVEs generelle innspill - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Nedre
Klekkenhagen - Ringerike kommune - Planid 428
Vi viser til oversendelse a v høringsdokumenter datert 08.04.2019.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom - , erosjon - og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan - og
bygningsloven.

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen , der vi b er kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:

NVEs karttjenester viser informasjon om flom - og skredfare, vassdrag og energianlegg.

NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
areal planlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.

NVEs retningslinje 2/2011 Flaum - og skredfare i arealplana r beskriver hvilke flom - og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.

NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Side 2

NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan
man bør håndtere overvann i arealplanlegging. Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 –
«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og
avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling» ,
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va - bokhandelen .

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan .

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom - og
skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetill atelser og dispensasjoner. Dette
gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Sør kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Ingvild Tillerbakk
saksbehandler

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:





Fra: Aage Skov Clausen [aclausen@online.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 29.04.2019 00:07:24
Emne: 428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen, Haugsbygd
Vedlegg: Fremtidsfullmakt.pdf

Hei, viser til mottatt brev angående detaljregulering for Nedre Klekkenhagen i Haugsbygd.

Det er min far, Poul Skov Clausen, som eier eiendommen Borgergata 11 og 13 med Gnr/Bnr
102/2 og han vil bli betydelig berørt av denne reguleringen da det skal avset tes areal for
utbedring av Nedre Klekkenvei ( SKV2 - 3) og ny gang/sykkelveg ( o_GSV1 - 2) langs fylkesveg
163 ( o_SKV1).
Vi stiller oss i utgangspunktet positive til denne oppgraderingen av infrastruktur i området
med tanke på at det i fremtiden er fornuftig at også tomten min far besitter blir omregulert
til boligformål da hele eiendommen med denne og tidligere utbygginger i området, har blitt
fullstendig omkranset av bebyggelse og fylkesvegen. Nærhet til Haug senter, skoler,
barnehage, kolleltivt tilbud, Hønefo ss og rekreasjonsområder gjør dette området særdeles
aktraktivt for videre utbyggelser, og med denne oppgraderingen av Nedre Klekkenvei,
utkjøring mot fylkesvegen og gang/sykkelveg blir forholdene enda bedre tilrettelagt da all
annen infrastruktur allerede er tilgjengelig på tomten.
Eiendommen i seg selv har liten verdi i jordbrukssammenheng både på grunn av størrelse og
jordas dyrkbarhet, og at den ikke naturlig kan komme som tilleggsjord for større gårdbruk.

Har noen spørsmål angående avgivelse av are al for utbedring av infrastruktuern, og det er
hvem som betaler for dette og til hvilken sats?

Og når det gjelder ny bebyggelse knyttet til Nedre Klekken vei, denne veien ligger på min fars
tomt og det vil vel være naurlig at det betales for veirett, hve m betaler for dette og til
hvilken sats?

Mvh Aage Skov Clausen, for Poul Skov Clausen (se vedlagt fullmakt)







Beboere i øvre del av Nedre Klekken vei
v/Eli Strande
Nedre Klekken vei 33
351 4 Hønefoss

Ringerike kommune Haug, 14. juni 2017
Areal - og byplankontoret
PB123 Sentrum
3502 Hønefoss

Innspill til planarbeid 0605_428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen

Det vises til brev 1 5.05.2017 /saksnr 16/5443 - 10 om oppstart av planarbeid for Nedre
Klekkenhagen. Av plandokumentene framgår det at adkomstområde til d et foreslåtte
boligom rådet går fra fv 163 Klekken veien, inn Nedre Klekkenvei og videre inn på
Heggestubben.

Eiere av følgende eiendommer (1 02/1 52, 1 02/33, 1 02/189, 102/191 og 102/161 ) har tinglyst
bruksrett til øvre del av Nedre Klekken vei (fra 102/ 1 52 til Borgergata) s om eies av Johan
Bergsund (101/1 ) . Vi bekoster vedlikehold og brøyting av denne delen av veien. Vi forutsetter
at bruksrett til denne delen av veie n er forbeholdt nevnte beboere og at all kjøring til og fra
det foreslåtte boligområdet skjer via fv 163 Klekke nveien.

I dag er det en del uønsket gjennomgangstrafikk på denne veistrekningen mellom n edre del
av Nedre Klekken vei/ Heggestubben og Borgergata . Vi er redd dette kan øke ytterligere med
den planlagte utbyggingen . Dette er uheldig for oss som har bruksret t til den øvre delen av
veien. Det er også uheldig for husstandene i nr 4, 6, 8, 21 og 23 hvor veien er smal, svingete
og uoversiktlig.

Vi ber kommunen påse at det blir satt opp skilt i begge ender av strekningen som hindrer
gjennomkjøring. Et skilt bør p lasseres ved innkjøringen fra Borgergata og det andre ved
postkassestativet nedenfor Nedre Klekken vei nr 6. Se vedlagt kartskisse med forslag til
skilting

Med hilsen

Eli Strande

På vegne av husstandene med bruksrett til veistrekningen (nr 8, 1 2, 29, 33 og Borgergata
23), samt husstandene i nr 4, 6, 8, 21 og 23.



Kartskisse med forslag til skilting

Kartet viser Nedre Klekken vei , øvre del , m ed rødt. Dette er en privat grusvei til
eiendommene 8, 12, 29 og 33 i Nedre Klekken vei, samt innkjøring til Borgergata nr. 23.
Vi foreslår at det settes opp 2 skilt for å hindre uønsket gjennomgangstrafikk:

A. « Forbud for motorvogn» - Gjelder ikke kjøring til eiendommene 8, 12, 29, 33 og
Borgergata 23.

B. « Forbud for motorvogn » - Gjelder ikk e kjøring til eiendommene 4, 6, 8, 21 og 23.

B

A



Fra: Johan Sigander [Johan. Sigander@brakar.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 29.05.2019 15:17:31
Emne: Innspill: 428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen, Haugsbygd
Vedlegg: image003.jpg; image002.jpg

Hei, i Planbeskrivelsen for Nedre Klekkenhagen, står det helt korrekt at bussholdeplass Freitag er innenfor gangavstand for d et nye boligområdet, se
nedenfor. Det mangler dog fortau langs Klekkenveien og Nedre Klekken vei, slik at gangveien til og fra buss toppene kan oppleves som utrygg. Brakar ønsker
derfor at det lages fortau langs Klekkenveien og Nedre Klekken vei for å forbinde busstoppene med boligområdet. Dette er spes ielt viktig langs den sterkt
trafikkerte Klekkenveien slik at beboerne får en sikrer e og mer komfortabel gangvei til og fra bussholdeplass Freitag.

Utsnitt fra Planbeskrivelse for Nedre Klekkenhagen





Mvh
Johan

Johan Sigander
Strategisk planlegger / prosjektleder
Brakar as
Telefon: +47 906 57 401
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0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen - forespørsel om tilbaketrekking av 

innsigelse 

 

Viser til deres brev datert 22.05.19, der dere fremmet innsigelse til planforslaget ved høring og 

offentlig ettersyn.  

 

Innsigelsen ble fremmet grunnet: 

1. Vegtegningene viser at det blir noe for bratt stigning på Nedre Klekken vei inn mot 

fylkesvegen. SVV vil forutsette at stigningen flates ut til maksimalt 3 % de siste 12 

m inn mot vegkant fylkesveg.  

2. Frisiktsone mot vest for Nedre Klekken vei mot gangvegen er delvis vist utenfor 

plangrensen. Frisiktsonen må inngå i planen, men kan på grunn av   

stigningsforholdene til fylkesvegen her reduseres til 3 x 20 m.  

3. Ved Borgergata må gangvegen bøyes noe bort fra fylkesvegen på begge sider av 

Borgergata, for å gi en sikrere kryssing. Det mangler også frisiktsoner for 

gangvegen her, noe som må reguleres med minimum 8 x 20 m. 

4. SVV kan akseptere noe redusert rabatt de siste 50 m mot Borgergata for å redusere 

inngrep i naboeiendommen, men vi kan ikke akseptere at det mangler nødvendig 

sideareal utenfor gangvegen. Det må avsettes plass til grøft/snøopplag/trafikkskilt 

m.m., og SVV mener dette må være på minimum 1,5 m langs gangvegen.  

 

Kommunen har mottatt et revidert planforslag fra Mjøsplan v/ Line Irene Danielsen for 

Boligpartner AS. Følgende endringer er utført: 

 

1. Stigningstallet er redusert til å maksimalt være 3 % de siste 12 m av Nedre 

Klekkenvei mot fv. 163. Nedre Klekkenvei stiger med 0.45 m de siste 15 meterne 

inn mot fv. 163. Dette gir en gjennomsnittlig stigning på 3%. Veien stiger mest de 

første 3.5 meterne. De siste 11.5 meterne stiger veien med 2.67% i gjennomsnitt, se 

vedlegg 1. 

2. Viser til vedlagt plantegning, hvor frisiktsonen er innenfor planavgrensningen og 

iht. til forslag fra Statens vegvesen på 3x20m, se vedlegg 3. 

Reguleringsplanbestemmelse §1.2 definerer utforming av o_GSV1-2, ihht Statens 

vegvesens vegnormaler. 
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§ 1.2 Før brukstillatelse  

1. Før det gis brukstillatelse for boliger skal gang- og sykkelveg adskilt fra fv. 163 

med minimum 1,5 meter på strekningen Nedre Klekkenvei – Borgergata være 

opparbeidet iht. statens vegvesens vegnormaler. På de deler av strekningen der 

skillet mellom fylkesvei og gang- og sykkelvei er mindre enn 1,5 meter skal det 

være et fysisk skille i form av rekkverk. Før tiltaket med gang- og sykkelveg kan 

igangsettes skal det foreligge byggeplan godkjent av Statens vegvesen, og det skal 

være inngått gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. 

 

3. Løsning ved Borgergata baserer seg på eksisterende situasjon. Det er regulert inn 

8x20 m frisiktslinjer, se vedlegg 2.  

4. Ringerike kommune vil vektlegge at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å 

gjøre inngrep på eiendom 102/130. Foreslått løsning, hvor o_SKF1 reguleres til 

formålet «kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer», vil 

være en vesentlig forbedring fra dagens situasjon. o_SKF1 har en bredde på 3,2 

meter og vil gi et tilstrekkelig sideareal til fv. 163 som kan benyttes som både gang- 

og sykkelvei og areal for snø-opplagring om vinteren. I perioder med mye snø vil 

o_SKF1 være smalere enn 3,2 meter. Ettersom det settes krav om fysisk skille i 

form av rekkverk, jf. §§ 4.5 og 1.2, mener kommunen at forslaget legger opp til en 

tilfredsstillende trafikksikker løsning.   

 

§ 4.5 Kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer 

Arealet SKF1-3 reguleres til offentlig kombinert formål for gang- og sykkelveg og 

annen veggrunn – tekniske anlegg.  

Innenfor SKF1 skal det anlegges gang- og sykkelveg og avsettes areal til grøfter, 

snøopplag, skilting, rekkverk o.l. Løsning skal godkjennes av Statens vegvesen. 

Innenfor SKF2-3 skal det avsettes areal til grøfter, snøopplag, skilting, rekkverk 

o.l. Det tillates forskyvinger og optimalisering av SGS1 innenfor disse arealene. 

Løsning skal godkjennes av Statens vegvesen. 

 

I utgangspunktet er trase for gang -og sykkelveg forbi eiendom 102/130 regulert 

som en midlertidig fleksibel løsning. På et senere tidspunkt må dette området 

vurderes på nytt når det skal reguleres en helhetlig gang- og sykkelveg mellom 

Klekken og Hønefoss sentrum.  

 

 

Med bakgrunn i telefonmøte den 29.05 mellom Arne Tovslid og Ole Einar Gulbrandsen og 

revidert planforslag, ber vi dere om å trekke innsigelsen. Det var felles forståelse av at 

løsningene som er lagt til grunn er tilstrekkelige i denne fasen og til dette formålet. Det er 

tidligere avklart viktigheten av at planen vedtas slik at det gir mulighet for bygging av gang og 

sykkelvei til skolestart. Denne strekningen vil ved et senere tidspunkt inngå i planleggingen som 

en helhet i gang og sykkelveinettet mellom Haugsbygd og Hønefoss. Ringerike har i forbindelse 

med handlingsplan hatt denne strekningen som en av de prioriterte gang og sykkelveiene. Da vil 

man kunne optimalisere løsningen. Vi ber om snarlig tilbakemelding, senest innen 21.06.19.  
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Med hilsen   
    
Knut Kjennerud   
avdelingsleder   
  Hanne Christine Wilhelmsen 

  arealplanlegger 

  hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Nedre Klekkenhagen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Før 2. gangsbehandling skal det utarbeides en støyrapport, og eventuelle krav om tiltak 

som kreves for å oppfylle gjeldende støykrav skal innarbeides i planen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse 

i form av 2 tomannsboliger og 2 firemannsboliger. Planområdet består i dag av et avgrenset 

jorde med dyrket mark, omkranset av boliger og vei. Planområdet vil være en naturlig utvidelse 

av et etablert boligområde. Det grenser delvis til reguleringsplan 390 «Klekkenhagen 

boligområde» vedtatt 26.5.2016. Store deler av planområdet er avsatt som boligområde i 

kommuneplan. Nordre del av planområdet strekker seg langs adkomstvei, ut i veikryss på fv. 

163 og videre langs fv. 163 til Borgergata. I tilknytning til vei og veikryss går en begrenset del 

av planområdet inn i det som er avsatt som LNF område i kommuneplan. Planen fremmes som 

en detaljregulering. 

 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Planforslaget legger til rette for varierte boliger i et sentralt område, samt forbedring av 

infrastruktur og tilrettelegging for trygg skolevei.  

 

Før 2. gangsbehandling skal veiavtaler og eierskap dokumenteres, samt støyutredning. 

 

Innledning/bakgrunn 



- 

Planarbeidet starter opp fordi forslagstiller Boligpartner AS ønsker å etablere konsentrert 

småhusbebyggelse i området. Planområdet er ikke tidligere regulert, men store deler av 

planområdet er avsatt til boligområde i kommuneplanens arealdel. Omfanget av planlagt 

bebyggelse utløser krav om regulering av området. En begrenset del av planområdet, tilknyttet 

veiareal som ble varslet ved oppstart strekker seg inn i et område som er avsatt til LNF i 

kommuneplanens arealdel. Forslaget ble derfor sendt til politisk oppstartsbehandling hvor både 

Hovedutvalget for miljø- og areal og formannskapet vedtok oppstart av planarbeid. Statens 

vegvesen kom med en uttalelse til oppstart som stilte krav om trygg skolevei. På bakgrunn av 

dette er planområdet utvidet innenfor det som er LNF område i kommuneplanens arealdel 

langs Fv. 163 for å kunne imøtekomme dette kravet. Utvidelsen er lagt til for å kunne etablere 

gang- og sykkelveg med skille mot fylkesveien i form av grøft. Strekningen er en del av 

hovedsykkelvegnettet i kommuneplan for gående og syklende.    

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Forslaget har vært til politisk oppstartsbehandling i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og i Formannskapet. 

 

Oppstart av planarbeid ble vedtatt 3.4.2017 Bh nr. 26/17 i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og i Formannskapet 25.4.2017 Bh nr. 16/17.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av eiendommene 102/101 og deler av 

102/55, 102/47, 102/2 og 2163/1. Området ligger ca. 4 km øst for Hønefoss, sør for fv. 163 

Klekkenveien. Planområdet ligger i et etablert eneboligområde og består i dag av et jorde med 

dyrket mark og veiareal. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Boligpartner AS, 28.01.2019.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Boligpartner AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 102/101 og deler av 102/55, 102/47, 102/2 og 

2163/1. 

 

 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 15.5.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 20.5.2017, 



- 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 12 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 11.  

 

Begrenset varsling – utvidet planområde 

På grunnlag av uttalelser til oppstart av planarbeid ble det behov for å utvide planområdet. 

Denne utvidelsen ble sendt ut på begrenset varsling til berørte parter og offentlige myndigheter. 

Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg 12. 

 

Utvidelsen som ble varslet var et større areal enn det som nå er en del av planforslaget som 

foreslås å sendes ut på høring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde 1: Bildet viser plangrensen som ble varslet ved oppstart av planarbeid markert med grønt. Den svarte plangrensen er 

den utvidete plangrensen som ble sendt på begrenset varsling. Den røde plangrensen er den som brukes i dette 

planforslaget og foreslås å legges ut på høring. 

 

Forholdet til overordna planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslått utbygging i planområdet vil bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud med 

variasjon i boligtype, størrelse, beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje på et fortetningsareal i 

et av de prioriterte lokalsamfunna i kommunen. Dette er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel.  

 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål. Deler av det som er trafikkareal i planen ligger i LNF område. 

 



- 

  

Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, pga. at avgrensningen strekker seg 

inn i LNF område. På grunn av dette ble forslaget sendt til politisk oppstart hvor det ble 

vedtatt oppstart i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 3.4.2017 Bh nr. 26/17 og i 

Formannskapet 25.4.2017 Bh nr. 16/17.  

 

Etter politisk oppstart, og på grunnlag av merknader som har kommet inn i forbindelse med at 

oppstart ble varslet, er planområdet utvidet. Trygg skolevei må ivaretas og derfor inkluderes en 

strekning som går lenger østover langs fv. 163, frem til Borgergata i planområdet. Dette for å 

legge til rette for sammenhengende trygg skolevei for området som ønskes utbygd. 

Arealformålet som utvidelsen ligger i er LNF område og er derfor ikke i tråd med 

kommuneplan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilde 2: Bildet viser et utklipp fra kommuneplanens arealdel for å illustrere hvordan planområdet ligger i forhold til LNF-

område. Gult er boligformål og grønt er LNF-område. Planområdets avgrensning er markert med rødt.  

 

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

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

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

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

I dette planforslaget legges det til rette for gående og syklende i form av gang- og sykkelvei fra 

Nedre Klekkenvei til Borgergata langs fylkesvei 163, som da knytter det foreslåtte 

utbyggingsområdet til eksisterende infrastruktur for myke trafikanter mot Haugsbygd sentrum. 

Det er også god tilgang til kollektivtrafikk fra en nyetablert bussholdeplass rett ved avkjørsel til 

Nedre Klekkenvei. 

 

Strekningen langs fylkesvei 163 er en del av hovedrute 10 i hovedsykkelveinettet fastsatt i 

kommunedelplan for gående og syklende.   

 

 



- 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken er delvis i strid med kommuneplanen og 

legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 3 dekar og dyrkbart areal på ca. 

1,5 dekar.  

 

De ca. 3 dekar med dyrket mark er omdisponert gjennom kommuneplanen. De ca. 1,5 dekar 

med dyrkbar mark består av areal inntil vei og er nødvendig å omdisponere for å kunne anlegge 

tilfredsstillende infrastruktur for myke trafikanter og for en bedring av standard på bilvei i 

forbindelse med økt trafikk knytta til foreslått utbygging.  

 

Det omdisponerte arealet vil ikke kunne tilbakeføres og brukes til ny jordbruksproduksjon så 

lenge arealet benyttes som gang- og sykkelvei. Viktigheten av omdisponeringen for å få planen 

realisert, for å få oppfylt rekkefølgekrav til plan 390 Klekkenhagen boligområde og til denne 

planen, og for å få tilrettelagt en god og trygg skolevei for barn og unge i området, gjør at 

rådmannen anbefaler omdisponering.  

 

 



- 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Utbygginga vil muligens kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

sosiale tjenester. 

 

Forslagstiller skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Rådmannen mener planforslaget legger opp til en riktig bruk av arealene innenfor planområdet. 

Boligtypen i området er i hovedsak eneboliger på store tomter. Størrelse og volum på 

bebyggelsen i planforslaget anses ikke å ha negativ påvirkning på eksisterende bebyggelse, og 

vil heller ikke påvirke den landlige karakteren i området i særlig grad. Selv om boligbyggene 

bygges som flermannsboliger har de en utforming og materialbruk som harmonerer godt med 

omkringliggende bebyggelse. 

 

At boligene bygges som flermannsboliger bidrar videre til å øke bredden og variasjonen i 

boligtilbudet i Haugsbygd, og gjøre området tilgjengelig for flere grupper i befolkningen. Dette 

er viktig for å sikre at unge etablerere har anledning til å bosette seg i et område som 

tradisjonelt har vært bebygd med store eneboliger. Med nyere tids prisutvikling er store 

eneboliger ofte forbeholdt de mest ressurssterke, og ikke nødvendigvis familier i 

etableringsfasen. Prosjekter med romslige flermannsboliger som i plan 428 Nedre 

Klekkenhagen kan bidra til å bøte på denne utviklingen og hindre en enspora utvikling av 

Haugsbygd-samfunnet.   

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart og endring av plangrense framgår av vedlegg 11 

og 12. Antallet innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området, og de viktigste 

merknadene er innarbeida i planforslaget som nå foreligger. De overordna samfunnsmessige 

hensyn har måttet gå foran private hensyn i stor grad, men visse justeringer er foretatt for å 

imøtekomme merknadene. Uttalelsene fra naboer har i stor grad dreid seg om motvilje mot at 

det bygges flermannsboliger i området.  

 

Infrastruktur 

Adkomst til området som foreslås utbygd skjer fra fylkesvei 163 Klekkenveien inn på Nedre 

Klekkenvei og videre inn på Heggestubben. De to firemannsboligene og den ene 

tomannsboligen vil ha adkomst fra Heggestubben, mens den ene tomannsboligen har adkomst 

fra Nedre Klekkenvei. Nedre Klekkenvei og Heggestubben er private veier. Begge veiene skal 

utbedres som asfalterte veier med bredde 4 meter (Nedre Klekkenvei får asfalt fram til 

innkjøring til SPA1) og med en samlet bredde inkludert skulder og grøft på 7-8 meter. Dette 

sikres i bestemmelsene.  

 

Trygg skolevei og sikkerhet for myke trafikanter blir ivaretatt i planforslaget med en gang- og 

sykkelvei langs fylkesvei 163 fra Nedre Klekkenvei til Borgergata som skilles fra fylkesveien 

med grøft – de siste 50 meterne anlegges uten grøft men med fysisk skille (rekkverk) på 
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bakgrunn av merknad fra nabo som må avse noe grunn for å få plass til G/S-veg. Asfaltert 

bredde på 3 meter skal etterstrebes med mindre det er vanskelig teknisk gjennomførbart.  

 

Parkering skal etableres i tråd med kommunens parkeringsforskrift. Det skal også avsettes 

plass til 2 sykler per boenhet.  

 

Tilrettelegging for renovasjon består av oppgradering av vei, plassering av fellesarealer for 

avfall lett tilgjengelig langs vei, samt etablering av snuhammer i enden av Heggestubben. 

Snuhammaren er plassert innenfor planområdet i område SPA4 som er adkomst og 

manøvreringsareal for parkeringsplass til boligene på BKS2. Krav om dokumentasjon på at 

dette er en løsning som HRA godkjenner er sikret i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Nye boliger skal påkobles eksisterende kommunal vannledning som ligger i langs Nedre 

Klekkenvei i østre del av planområdet. Det må avklares kapasitet og plan for VA skal 

godkjennes av kommunen.  

 

Forslagstiller har vært i kontakt med Ringerikskraft og fått et forslag til kabelplanløsning for 

boligene. Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og 

blant annet vise løsninger og avtaler knyttet til strømforsyning  

 

Lekeplasser 

Lekeplasser for boligområdet er vist i planforslaget. Det er planlagt to lekeplasser. Den en er 

en lekeplass på ca. 500 m2 og den andre på ca. 50 m2. Dette er godt innenfor kravet på 

størrelse av lekeplass fastsatt i kommuneplan. Planen har bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av lekeplassene før det gis brukstillatelse for boligene.  

 

Naturmangfold 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses som oppfylt. 

 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase, Artsdatabankens kartbase, NVE atlas m. fl. foreligger 

det ingen natur- og miljøforhold som kan forringes i området. Landbrukskontoret, Ringerike 

kommune viser imidlertid i sin uttalelse til oppstart at det kan være forekomster av dragehode, 

da det finnes registeringer av dette i nærområdet. Tatt i betraktning at arealet som skal bygges 

ut opprinnelig er benyttet i landbrukssammenheng, som således har medført jevnlige «inngrep», 

så anser forslagsstiller det som lite sannsynlig at planten vokser her, da den ifølge beskrivelsen 

har hatt en tilbakegang nettopp på grunn av bl.a. oppdyrking.  

 

Det kan forekomme mangelfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt 

undersøkt mht. naturmangfold, men det antas at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å 

avgjøre at tiltaket ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet. For å sikre eventuelle funn i 

anleggsperioden innlemmes det bestemmelser som skal sikre rett handlingsmønster. 

 

Kulturminner 

Ved varsel om oppstart varslet Buskerud fylkeskommune at det skulle gjøres 

kulturminneregistreringer i planområdet. Registreringene ble utført mellom 18. og 24. oktober 

2017, og avdekket et kokegropfelt og et dyrkingslag som er automatisk fredete kulturminner. 

Disse funnene er vist i vedlegg 9 og er gitt en sikringssone på fem meter jfr. kulturminneloven 

§ 6, og er avmerket som #1 og #2 i plankartet, vedlegg 1. Ettersom kulturminnene med 
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sikringssone innebærer at store deler av planområdet ikke kan bebygges, vil forslagsstiller søke 

dispensasjon fra kulturminneloven. I planbestemmelsene som legges fram til 1. 

gangsbehandling er det tatt forbehold om dette, og bestemmelsens nøyaktige ordlyd fastsettes 

etter at dispensasjonssøknad er behandlet, og før sluttbehandling. 

 

ROS-analyse 

Nedenfor er en sammenfatning av de mulige uønskede hendelsene som er beskrevet i ROS- 

analysen og hvordan disse håndteres i planforslaget. 

 

1. Ustabile grunnforhold 

En del av planområdets vestre del ligger under marin grense og grunnen består av 

forvitringsmateriale. GrunnTeknikk AS har gjort en vurdering av områdestabiliteten og 

forholdene er vurdert som tilfredsstillende. Vurderingen anbefaler likevel at grave- og 

fundamenteringsarbeid utføres i samråd med geoteknisk sakkyndig. Det er også aktuelt å 

utføre grunnundersøkelser som grunnlag for vurderinger. Planens bestemmelser ivaretar dette. 

 

2. Oversvømmelse - klimaendring og økt nedbør 

Terrenget heller mot vest og kan lede til at vann ledes ned mot naboeiendommer. Flere tette 

flater kan føre til problem med vannmengder både i feltet og på naboeiendommer. For å unngå 

slike konsekvenser må forslagstiller framlegge en plan for vann- og avløp og 

overvannshåndtering som skal godkjennes av kommunen. Dette er sikret i bestemmelsene.  

 

3. Kraftforsyning 

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise løsninger 

og avtaler knyttet til strømforsyning. 

 

4. Ulykkespunkt på transportnettet 

Langs fylkesvei 163 Klekkenveien er det registrert flere ulykkespunkter, spesielt ved kryss og 

avkjørsler. Planens bestemmelser sikrer fri sikt for å begrense ulykkesrisiko i kryss og 

avkjørsler. I bestemmelsene sikres det også at krysset fv. 163 Klekkenveien/Nedre Klekkenvei 

skal opparbeides iht. Statens vegvesenets vegnormaler.  

 

5. Trafikksikkerhet i anleggsperioden 

Da Nedre Klekkenvei benyttes som del av skolevei, vil anleggstrafikk i anleggsperioden kunne 

medføre økt risiko for ulykke med alvorlige konsekvenser som f.eks. tap av liv eller annen 

varig personskade. Miljøoppfølgingsplan skal leveres til og godkjennes av kommunen og skal 

bla. redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 

trafikksikkerhetstiltak. Dette er sikret i bestemmelsene. 

 

6. Miljø/landbruk – støy, støv og lukt. 

Å bo nær landbruksområder kan til tider medføre støv, støy og lukt. Selger må overholde 

opplysningsplikten og sørge for å informere kjøpere om mulige ulemper med å bo nære 

landbruksarealer.  

 

En økning i trafikk inn til nytt boligområde kan også bidra til mer støy og støv for den 

eksisterende bebyggelsen som ligger nærmest adkomstveien. Det kan bli spesielt plagsomt i 

anleggsperioden. Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan som skal godkjennes av kommunen. 

Den skal bl. a. redegjøre for hvordan støv- og støyplager skal forebygges i anleggsperioden. 



- 

Det skal også utarbeides en støyrapport og eventuelle krav om tiltak for å oppfylle gjeldende 

støykrav skal innarbeides i planen før 2. gangsbehandling.    

 

Følgende temaer er ikke tilstrekkelig utredet: støy. Støyutredning skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes ny 

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Samlet vurdering 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. Det vil 

kunne tilbys boliger i variert størrelse og type som kan være attraktive for mange. Området 

som ønskes utbygd er avsatt til boligformål i kommuneplan og er sentrumsnært både i forhold 

til Hønefoss og til Haugsbygd sentrum. Planen vil også bidra til å sikre trygg skolevei fra 

boligområdet i Nedre Klekken.  

 

Rådmannen mener at en omdisponering av LNF areal ikke bør være et hinder for å kunne legge 

til rette for boligutbygging i området, da omdisponeringen foreslås som følge av utbedring av 

veikryss og adkomstvei, samt etablering av fortau/gang- og sykkelvei. Dette vil føre til en 

forbedring av infrastruktur for flere beboere i området og ha virkning også for plan 390 

Klekken boligområde mtp. rekkefølgebestemmelser som ennå ikke er oppfylt i den planen, og 

en etablering av trygg skolevei ses som en viktig faktor som kan veie opp for tap av noe LNF-

areal.   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

1. Plankart 

2. Planbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Illustrasjoner 

5. ROS-analyse 

6. Sol- og skyggeanalyse 

7. Veiprofiler 

8. Geoteknisk rapport 

9. Arkeologiske rapport 

10. Trafikkanalyse 

11. Vurdering av uttalelser til oppstart, med rådmannens kommentar 

12. Vurdering av uttalelser til endring av plangrense, med rådmannens kommentar 

13. Referat fra oppstartsmøte 

14. Uttalelser til varsel om oppstart 

15. Uttalelser til varsel om endring av plangrense 
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 Ringerike kommune, 25.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Ass. rådmann: Terje Dahlen 

Enhtesleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Ole Sannes Riiser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5443-51  Arkiv: PLN 428  

 

Sak: 10/19 

 

Saksprotokoll - 428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Nedre Klekkenhagen sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Før 2. gangsbehandling skal det utarbeides en støyrapport, og eventuelle krav om tiltak 

som kreves for å oppfylle gjeldende støykrav skal innarbeides i planen. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.03.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer (SV, Sp og V). 
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1 . Innledning

I forbindelse med utarbeiding av detalj reguleringsplan for Nedre Klekkenhagen i Ringerike
kommune , har Mjøsplan AS fått i oppdrag å utarbeide en støyrapport. Rapporten tar for seg
støysituasjonen på området , hvor det planlegges oppføring av to firemannsboliger og to
tomannsboliger med totalt 12 boenheter ut fra nærliggende veier , og drøfter eventuelle tiltak
mot støy. Alle anbefalinger vedrørende støytiltak er kun forslag fra støykonsulent, utforming
og utføring er utbyggers fulle ansvar .

2. Begreper

Lp,A e qT Ekvivalent A - veid lydnivå for en bestemt tidsperiode. Det er vanlig å bruke et døgn
(24h) som midlingsperiode (Lp,Aeq24h).

Lden A - veid støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night). Ved bruk av Lden får støy om
kvelden (19 - 23) et tillegg på 5dB og støy om natten (23 - 07) et tillegg på 10dB.

LAF,max A - veid maksimalnivå målt med tidskonstanten «f ast» på 125ms.

L5AF A - veid nivå målt med tidskonstanten «fast» som overskrides av 5% av hendelsene i
løpet av en nærmere angitt periode. Dette er et statistisk maksimalnivå i forhold til
antall hendelser.

Rw+Ctr Veitrafikkstøytall, tidligere RA. Brukes i forbindelse med fasadeisolering / utendørs
støy.
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3. Forutsetninger

Området byggene skal plasseres på ligger inntil Nedre Klekkenveg og Heggestubben, Fv.
163 Klekkenveien går ca. 150m nord for området. Fv. 163 Klekkenveien har den største
trafikkbelastning en, a lle ve i ene er tatt med i støyberegningen. Kartgrunnlaget som er
benyttet er mottatt grunnkart fra infoland 28.0 8.2018 og f orutsettes korrekt.

Fylkesmannen har følgende uttalelse angående støy:
«Nye boliger med uteoppholds - og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med
retningslinjen. Ut fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan det
eventuelt ved dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at alle
boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett
soverom, skal ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må også
ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.»

I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune står følgende bestemmelser om støy :

§ 5.2 Støy
§ 5.2.1 Generelt, støy
Ved vurdering av støy skal Klima - og miljødepartementets Veileder til retningslinjer for
støy i arealplanlegging, T - 1442 følges ved planlegging av ny bebyggelse eller
virksomhet.
Ved søknad om nye bygninger til støyfølsomme bruksformål (bolig, fritidsbolig,
sykehus, pleiehjem/institusjon, skole og barnehage) i rød eller gul støysone, stilles det
krav til støydokumentasjon.
Ved planlegging av ny støyende virksomhet, stilles det krav til støydokumentasjon.

§ 5.4 Minste uteopphol d sareal (MUA)
Her omtales blant annet at « Uteoppholdsarealer skal ikke ha støynivå som overskrider Lden
55 dB.»

§ 6.17 Lekeareal
Her omtales blant annet at «Lekeplassen skal være skjermet mot biltrafikk, og følge
retningslinjer for støy i T - 1442.»

3.1 . Støygrenser
Støysoner deles inn i rød og gul sone der rød sone er nærmest støykilden og bebyggelse
bør unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres
derso m støydempende tiltak iverksettes. Nedre grenseverdier for veitrafikkstøy i rød og gul
sone er som følger:

Sone Nedre verdi Lden Nedre verdi L5AF

Gul: 55dB 70dB
Rød: 65dB 85dB

TABELL 1: GRENSEVERDIER VEGTRAF IKKSTØY

Utendørs støygrenser
Alle boenheter bør ha tilgang til egnet uteoppholdsareal som tilfredsstiller grenseverdien for
utvendig støy. Grenseverdi for utvendig støy er iht. NS8175 lik nedre verdi for gul sone,
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Lden=55dB (se tabell 2). Denne verdien gjelder også utenfor vindu mot s tøyfølsomme rom
som i hovedsak tilsier soverom og oppholdsrom.

Innendørs støygrenser
Kravene til innvendig støy for boliger er angit t i Byggteknisk forskrift (TEK1 7 ) og tilsier at
klasse C i NS 81 75 er tilfredsstillende . Følgende krav gjelder for innvendig støy i klasse C:

TABELL 2: MAKSIMALT INNVENDIG S TØYNIVÅ

I bygg som tilfredsstiller dagens byggekrav kan man foruts ette minimum 35dB differanse på
ute - og innenivå.
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3.2. Trafikkdata
Trafikkdata for fv.1 63 Klekkenve i en , N edre Klekke n vei og Heggestubben er hentet fra Tabell
4, total ÅDT i Trafikkanalyse – Detaljreguleringsplan for Nedre Klekkenhagen i Ringerike
kommune, datert 1 5.08.201 8 .

Iht. T - 1 442 skal tallene fremdateres 1 0 - 20 år. Nasjonal transportplan angir forventet årlig
trafikkve kst i ulike perioder, og avhengig av tidsperiode og type kjøretøy varierer de nn e fra
ca . 0,7 til 2,0%. Ut ifra dette er tallene fremdatert til 20 33 med en trafikkvekst på 2%. Dette
gir følgende data:

Vei
Skiltet fartsgrense
[km/t]

Andel tunge
kjøretøy ÅDT ÅDT 20 33

Fv.163 Klekkenveien - vest 60 5 % 4800 6 6 00
Fv.163 Klekkenveien - øst 40 5 % 4800 6 6 00

Nedre Klekkenveg 40 2 % 108 1 45

Heggestubben 40 2 % 60 81

TABELL 2 : TRAFIKKDATA

D øgnf ordelingen av ÅDT deles inn i ulike grupper avhengig av område. I dette tilfelle er
fordelingen beregnet ett er gruppe 2 som tilsvarer by og bynære områder .

TABELL 3 : FORDELING AV ÅDT
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3.3. D agens situasjon
Kart 1 viser dagens situasjon i området .

KART 1 : DAGENS SITUASJON (ORTOFOTO NORGESKART .COM )
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3.4. Planlagt situasjon
På kart 2 vises planlagt bebyggelse .

KART 2: PLANLAGT SITUASJON MED TENKT PLASSERIN G AV HUS .
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4. Beregninger

Det er i første omgang utarbeidet et støysonekart iht. retningslinjene i T - 1442 som tilsvarer
4m mottakerhøyde og beregningsenhet Lden. Dette tilsvarer støynivå et i en lav 2.etasje. I
tillegg er det kartlagt støy i 1,5m mottakerhøyde for å illustrere støynivå på bakkenivå og mot
1.etasje . Ut fra disse beregningene er det videre vurdert støyreduserende tiltak.

For å gjennomføre beregningene er nordisk beregningsmetode for støy lagt til grunn med
ber egningsprogrammet NoMes 4.6 . For behandling av kartdata og digitale tegninger er
Gemini Terreng v 1 4 benyttet . Det er ikke tatt hensyn til refleksjoner fra bygninger o g andre
objekter .
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5. Resultater

5.1 . Støysonekart
Støy sonekartet er vist under med de aktuelle byggene markert med blå farge. Det er
beregnet gul og rød støysone med grunnlag i grense verdiene som er beskrevet i tabell 1 .

KART 3: STØYSONEKART UTEN NYSKAPT TRAFIKK , LDEN 4M
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KART 4: STØYSONEKART MED NYSK APT TRAFIKK , LDEN 4M
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5.2. Støy i 1 ,5m mottakerhøyde
Kart 4 viser støynivå i 1 ,5m mottakerhøyde som illustrerer støynivå mot bakkeplan og
1 .etasje.

KART 5 : KARTLEGGING AV UTVEND IG STØY UTEN NYSKAPT TRAFIK K, LDEN 1 .5 M
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KART 6: KARTLEGGING AV UTVE NDIG STØY MED NYSKAP T TRAFIKK , LDEN 1 ,5 M

Som støy kart leggingen viser så vil ingen fasader ligge i gul eller rød støysone. E n liten del av
uteoppholdsområdet for bygg 2 og bygg 4 fra vest vil ligge i gul støysone i 4m og 1 ,5m
mottakerhøyde , alle boenheter vil ha tilstrekkelig uteoppholdsareale r som tilfredsstille r
anbefalt grenseverdi i T - 1 442 /201 6 . Nyskapt trafikk fra planlagt bebyggelse vil som Kart 3 - 6
viser ha minimal innvirkning på støy belastning for beboere langs Nedre Klekkenve g og
H e gg estubben . På bakgrunn av dette vil det ikke være nødvendig med videre utredning av
støy .
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5 Konklusjon

Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med planlagt oppføring av boliger på område
med gnr/bnr 102/101 , 102/55 i Ringerike kommune. Følgende vurderinger legges til grunn:

Utvendig støy /støy mot fasade
For foreslåtte plassering av bolig er viser støykartene at støynivå på tilstrekkelig
uteoppholdsareal og mot fasade oppfyller grenseverdikravet i tabell 3 i T - 1442, dvs. Lden
55 dB . Det planlagte tiltaket vil heller ikke gi noen ytterligere støybelastning for
uteoppholdsareal og fasader for beboere langs Nedre Klekkenveg og Heggestubben.

Innvendig støy
Innvendig støynivå vil for boliger oppført iht. TEK - 17 og plassert iht. foreslått plassering på
Kart 2 oppfylle grenseverdien på 30 dB uten ytterligere tiltak. Det planlagte tiltaket vil hel ler
ikke gi noen ytterligere støybelastning for beboere langs Nedre Klekkenveg og
Heggestubben.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/6266-65  Arkiv: PLN 426  

 

Sak: 87/19 

 

Saksprotokoll - 426 Detaljregulering Midtmoen Sokna - 2 gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963, som overlappes 

av ny plan, oppheves. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/6266-64  Arkiv: PLN 426  

 

Sak: 47/19 

 

Saksprotokoll - 426 Detaljregulering Midtmoen Sokna - 2 gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963, som overlappes 

av ny plan, oppheves. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/6266-61   Arkiv: PLN 426  

 

426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna – 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963, som overlappes 

av ny plan, oppheves. 

 

Sammendrag 

Hensikten med denne private detaljreguleringen er å tilrettelegge for nye boliger på Sokna, ett 

av Ringerike kommunes prioriterte utviklingsområder. Videre legges det opp til økt 

trafikksikkerhet i området gjennom rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeiding av 

trafikksikkerhetstiltak på veien Midtmoen.  

 

Det planlegges for konsentrert boligbebyggelse i to etasjer, bestående av 16 nye boenheter 

med tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass og renovasjon. 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanen, der området er avsatt til bolig. 

 

Trafikksikkerhetstiltak hadde spesielt fokus i høringsperioden. Flere av de innkomne 

høringsuttalelsene omhandlet dette. Statens vegvesen og Teknisk drifts uttalelser, samt flere 

andre uttalelser, var negative til å anlegge i fortau i deler av veibanen og å etablere 

enveiskjøring-system. Eksisterende veibredde er ikke stor nok til å etablere et funksjonelt 

fortau. Rådmannen opprettholder derfor sin anbefalte løsning med fartshumper på Midtmoen, 

slik planforslaget forelå ved 1. gangsbehandling.  

 

Den eneste endringen i planforslaget etter 1. gangsbehandling er at planbestemmelsene er 

justert for å imøtekomme uttalelsen fra Teknisk drift vedrørende renovasjonsanlegg. 

Overbygget areal for mellomlagring av avfall tillates innen felt for garasjer/carporter 

istedenfor innen felt for renovasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig areal for snø-opplag langs 

kommunal vei.  

 



Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. 

Utbyggingen vil også ivareta trafikksikkerhet ved at det etableres fartsreduserende tiltak langs 

veien Midtmoen. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra 

til å styrke utviklingen av et av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel 

utpeker som fokusområder for vekst. Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger på Sokna, ett av Ringerike kommunes 

prioriterte utviklingsområder. Videre legger planforslaget opp til økt trafikksikkerhet i 

området gjennom rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeiding av trafikksikkerhetstiltak 

på veien Midtmoen. Nordbohus Modum AS er forslagstiller til planforslaget. 

 

Området som ønskes utviklet er eiendom gnr. 148 bnr. 58 ved Midtmoen. Eiendommen er i 

dag ubebygget og har en størrelse på ca. 4100 m². Den ligger i et etablert boligområde. 

Planforslaget legger opp til konsentrert boligbebyggelse i to etasjer. Det er tenkt 16 nye 

boenheter med tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass og 

renovasjon. Det er gangavstand til Sokna sentrum med publikumsfunksjoner som legekontor, 

forretninger, kaféer og bussholdeplass. Det er også kort vei til barnehage, skole og SFO. 

Skolen er nylig rehabilitert og har god kapasitet. 

  

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963 (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeplass og 

veiareal. Foreliggende planforslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om økt 

fortetting av sentrumsnære områder. Området er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak, inklusiv oppfølging  

 

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

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 04.02.2019, sak 17/19. 

 

 HMA vedtok følgende tilleggspunkt i møtet:  

«HMA anmoder Nordbohus Modum A/S om å gå i dialog med Ringerike kommune 

om endret kjøremønster i området, med tanke på enveiskjøring og del av vei brukt til 

fortau». 

 

 Anmodningen fra HMA vedrørende endret kjøremønster fikk spesielt fokus ved 

høring og offentlig ettersyn. 

 

  I sin høringsuttalelse fraråder Statens vegvesen en slik løsning. Teknisk drift i 

kommunen informerer om at det ikke er veibredde nok til etablering av fortau i 

veibanen.  

 På bakgrunn av Statens vegvesen og Teknisk drifts negative uttalelser til endret 

kjøremønster, har man ikke gått videre med nærmere utredning av en slik løsning. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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



- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 20. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

Det er ikke gjort mange endringer i planforslaget etter 1. gangsbehandling. Den viktigste 

endringen er at planbestemmelsene er justert for å imøtekomme uttalelsen fra Teknisk drift 

vedrørende renovasjonsanlegg. Overbygget areal for mellomlagring av avfall tillates innen felt 

for garasjer/carporter istedenfor innen felt for renovasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig areal 

for snø-opplag langs kommunal vei.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 07.02. – 25.03.2019. I samme periode ble 

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

til uttalelse. Det kom inn totalt åtte uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963 (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeplass og 

veiareal. Den eldre reguleringsplanen har imidlertid mangelfulle og upresise 

planbestemmelser, og det kreves ny detaljregulering for den tiltenkte arealbruken. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunens visjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Vekst og utvikling av by og lokalsamfunn skal være balansert og livskraftig. Kommunen skal 

være attraktiv å bo i, spesielt for unge og barnefamilier, og det skal fokuseres på helse og 

aktivitet for alle. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. 

 

Planforslaget er i tråd med føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Sokna er ett av 

lokalsamfunnene hvor man ser for seg befolkningsvekst utenfor Hønefoss. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til bolig. Planforslaget er i 

hovedtrekk i tråd med overordnet plan. 

 

Juridiske forhold  



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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

I denne saken har forslagstiller fremskaffet et kunnskapsgrunnlag som tilsier at naturmangfold 

ikke vil bli vesentlig berørt av tiltakene planforslaget legger opp til. Det henvises for øvrig til 

planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse vedrørende påvirkning av naturmangfold. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Det innebærer at forslagsstiller blir fakturert et 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Ringerike kommune har ikke bekostet 

utredninger og lignende i planarbeidet. 

 

Planen utløser trolig ingen større økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Den vil 

likevel kunne gi noe økonomiske konsekvenser i form av driftsutgifter til infrastruktur og 

muligens i form av sosiale tjenester. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte høringsuttalelser fremgår av vedlegg 5. Omfanget av uttalelser er 

beskjedent. De fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Det er ikke foretatt større endringer av planforslaget etter høring og offentlig ettersyn.  

Planforslaget var godt bearbeidet da det ble sendt på høring, så det er bare foretatt mindre 

justeringer for å imøtekomme høringsuttalelser.  

Vedrørende HMAs anmodning om å se på endret kjøremønster i området, vurderer 

Rådmannen dette som uaktuelt på bakgrunn av Statens vegvesen og Teknisk drifts negative 

uttalelser til dette. Det er derfor ikke foretatt nærmere utredning av en slik løsning. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Her vil det 

være gangavstand til mange av de daglige gjøremålene. Skolen er nylig blitt rehabilitert, og 

kapasiteten er god. De nye boligene vil være bygget etter dagens tekniske krav og forskrifter, 

med et langt lavere energibehov og forbruk enn eldre bebyggelse i området. Videre legges det 



opp til like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle, gjennom fokus på universell utforming 

ved valg av ulike løsninger i planområdet. Utbyggingen vil også ivareta trafikksikkerhet ved 

at det etableres fartsreduserende tiltak langs veien Midtmoen.  

 

Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å styrke 

utviklingen av et av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker som 

fokusområder for vekst. 

  

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, jf. nærmere redegjørelse for ulike 

utredningstemaer i saksfremlegget til 1. gangsbehandling, vedlegg 20. Med bakgrunn i 

redegjørelsen over anbefaler Rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1.  Oversiktskart med planavgrensning, samt gjeldende plan 

2.  Forslag til plankart 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser 

4.  Planbeskrivelse 

5.  Vurdering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6.  Høringsuttalelse, Fylkesmannen Oslo og Viken, 20.03.2019 

7.  Høringsuttalelse, Buskerud fylkeskommune, 23.03.2019 

8.  Forhåndsuttalelse, Statens vegvesen, 22.08.2018 

9.  Høringsuttalelse, Statens vegvesen, 08.03.2019 

10. Høringsuttalelse, Ringerike-Kraft, 18.02.2019 

11. Høringsuttalelse 1, Teknisk forvaltning, 25.03.2019 

12. Forespørsel til Teknisk forvaltning 

13. Høringsuttalelse 2. Teknisk forvaltning, 26.03.2019 

14. Høringsuttalelse, Aud Ragnhild Eriksen, 18.02.2019 

15. Høringsuttalelse, Arne Frøhaug, 18.02.2019 

16. Høringsuttalelse, Øyvind Hagen, 24.03.2019 

17. Trafikknotat17B Fartsreduserende tiltak, Midtmoen 

18. Trafikknotat 17C Illustrasjonsplan, fartsreduserende tiltak 

19. Dokumentasjon, naboer 

20. Saksframlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

21. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

22. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

23. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

 

  

 Ringerike kommune, 20.05.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

Assisterende rådmann:   Terje Dahlen 



Enhetsleder areal- og byplan:    Knut Kjennerud 

Fagansvarlig areal- og byplan:  Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:    Ingrid Liseth 

 



Oversiktskart, Sokna. Pla na vgrensningen markert med rosa ramme.

Utsnitt av reguleringsplan nr. 44, Sokna sentrum. Kilde: Ringerike kommune, kartløsning på nett.
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RINGERIKE KOMMUNE
Strategi - og utvikling , A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 426 Detalj regulering Midtmoen, Sokna

Utarbeidet av Nordbohus AS 24.11.17 2. GANGSBEHANDLING
Sist revidert 15.05 .19

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning 0 4.02.2019 , sak 1 7/19
Høring og offentlig ettersyn 0 8.02.2019 – 25. 03.2019
2 .gangs behandling i H oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i F ormannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i K ommunestyret DATO , sak SAKNR

End ringsliste:
Nr endring dato sign
01 Rekkefølgebestemmelse vedr. fartsreduserende tiltak 15.10.18 RBE
02 Bestemmelse vedr. turveg 15.10.18 RBE
03 Endringer etter tilbakemelding før 1. gangs behandling 12.11.18 RB E
04 Endringer etter tilbakemelding nu mmer to før 1. gangs behandling 18.12.18 RBE
05 Endringer etter tilbakemelding nummer tre før 1. gangs behandling 18 .01.19 RBE
06 Endringer etter tilbakemelding før 2. gangs behandling 15.05.19 ÅHD
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endeli g vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål og hensyn ssoner , jf. p bl . § 12 - 5 og 12 - 6 :

1. Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12 - 5 .1
B oligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) BKS
Bol igbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111) BFS
G arasjeanlegg for bolig (1119) f_BG
R enovasjonsanlegg (1550 ) f_BRE
Lekeplass (1610) f_BLK

2. Samferdselsan l egg og teknisk infrastruktur , jf. pbl. § 12 - 5 .2
Kjøreveg (201 1 ) o_SV1
Kjøreveg (2011) f_SV2
P arkeringsplasser (på grunnen) (2082) f_SPP

3 . Grønnstruktur , jf. pbl. § 12 - 5 .3
Turveg (3031) f_T

4. Hensynssoner, jf. p bl. § 12 - 6
Sikringss one – fris i kt (100) H140
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FORMÅLSBESTEMMELSER - DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL

§ 0. Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Innenfor planområdet skal støyforholdene tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen
T - 14 42/2016.

§ 0.2 Uteoppholdsareal (MUA) (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Uteoppholdsareal (MUA): Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere
enn 1:3, og skal ha dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på minimum 50 % av
arealene kl . 15. 00 ved vår - og høstjevn døgn.

§ 0.3 Beplantning/vegetasjon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 3)
Beplantning skal skje med allergivennlige plantesorter. Bjørk, hassel, or og salix - arter tillates
ikk e.

§ 0.4 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 1 2 - 7, pkt. 4)
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg kan benyttes på like vilkår
av så mange som mulig. Parkeringsplass som er dimensjonert for bevegelseshemmede samt
gårdstun mellom parkeringsplass og inngangsparti til bolige r skal opparbeides slik at helning
er iht. forskrift om universell utforming.

§ 0.5 Fellesområder (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 9)
Alle fellesområdene (f_BG, f_BRE, f_BLK, f_S PP , f_ T, f_SV2 ) er felles for alle boenhetene i
området, og skal eies med like andeler . Beboerne i BKS er ansvarlig for drift og skjøtsel av
disse fellesområdene . Lekeplass f_BLK og turveg f_T skal være offentlig tilgjengelig .

§ 0.6 Kulturminner (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 6 )
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet s kulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd.

§ 0.7 Radon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å red usere inntrenging av radongass i samtlige
boliger - så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser av
byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.

§ 0.8 Overvannshåndtering (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Overflatevann ska l håndteres lokalt innenfor planområdet

§ 0. 9 Parkeringsdekning (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7 )
Det skal etableres minst 1,5 parkeringsplasser per boenhet .
Det skal etableres minst 2 sykkelplasser per boenhet.
Det skal etableres minst 2 oppstillingsplasser for bil som er tilrettelagt for personer med
nedsatt funksjonsevne.
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§ 0.10 Uteområder (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Det skal være minimum 25 m² felles uteoppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene kan
opparbeides som to separate fellesarealer der deler av arealet bli r innenfor felt BKS .
Uteområder på bakkeplan skal være åpne og tilgjengelige for allmennheten.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse

§ 1.1 .1. Konsentrert småhusbebyggelse - BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt BKS sk al nyttes til boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse.
I nnenfor felt BKS skal det avsettes minst 1 24 m² areal til felles sandlekeplass .
Her tillates det oppført utstyr og byggverk som er i tråd med intensjonene for et
uteoppholdsareal. Det skal etableres sittemulighet for voksne som følger barna. Plan for
opparbeidelse av sandlekeplassen skal godkjennes av kommunen. Lekeplassen tillates
inngjerdet.

Adkomst fra Midtmoen inn til felt BKS (vist med avkjøringspil på plankartet ) skal være stengt
med bom , somi all hovedsak kun vil være tilgjengelig for nødetatene. Unntaksvis vil den
likevel kunne benyttes for serviceærend som for eksempel flyttetransport. Ved adkomsten må
det ikke etab leres beplantning eller annet som hindrer frisikt mot o_SV1 (offentlig vei,
Midtmoen).

§ 1.1. 2 . Utnyttingsgrad – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maksimalt tillatt bebygd areal frem går av plankartet.

§ 1.1. 3. Antall og u tforming – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det kan maksimalt oppføres 16 boenheter innen felt BKS.
Bebyggelsen innenfor felt BKS skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet.
Balkonger innenfor felt BKS kan tillates inntil 1 meter utenfor byggegrense, med unntak av
mot turveg f_ T .

Velges svalgangsløsning som adkomst til boenhetene må planløsningen utformes på en slik
måte at det ikke blir gangtrafikk til andre boenheter foran vinduer til viktige oppholds rom som
soverom, stue og kjøkken .

Det tillates flatt tak, saltak, pulttak og sakset pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom
22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.

§ 1.1. 4. Høyder – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke overstige 11 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.
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§ 1.1. 5. Universell utforming – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Minimum 50 % av boenhetene skal utformes slik at de blir tilgjengelige for personer med
funksjonsnedsettelse. Alle boliger skal ha universelt utformet atkomst til felles
uteoppholdsareal, parkering og l ekeplass.

§ 1.1.2. F rittliggende småh usbebyggelse - BFS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt BFS er en del av frisikt - sonen H 140_2 mellom k jøreveg o _ SV1 (offentlig vei,
Midtmoen) og f_SV2 (intern vei, felles adkomst).

§ 1.2.1. Garasjeanlegg for bolig - f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt f_BG (garasjeanlegg for bolig) skal benyttes til carport/garasjer og oppstillingsplasser for
bil og sykkel. Det er ikke et krav at hver boenhet skal ha eg en carport/garasje.
Feltet kan benyttes til etablering av biloppstillingsplasser for personer med nedsatt
funksjonsevne.

Det tillates etablert sportsboder innen felt f_BG.
Det tillates også oppført bod/overbygget areal for mellomlagring av avfall.

§ 1. 2 .2. Utnyttingsgrad – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maksimalt tillatt bebygd areal fremgår av pla nkartet .

§ 1.2 .3. Antall og utforming – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det kan maksimalt oppføres 16 carporter/garasjer innen felt f_BG , i tillegg til
oppstillingsplasser for bil og sykkel .
Carporter/garasjer/boder /overbyg g for avfall skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på
plankartet.

Det tillates flatt tak, saltak, pulttak og sakset pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom
22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.

§ 1. 2 . 4. Høyder – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
For carporter/garasjer skal maks mønehøyde ikke overstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde fo r pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

For bod/overbygget areal for mellomlagring av avfall skal maks mønehøyde ikke overstige 4,5
meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

§ 1.2 .5. Universell utforming – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Fra felt f_BG skal det være trinnfri atkomst til boligene, f elles uteoppholdsareal og lekeplass.
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§ 1. 3 . 1 . Lekeplass – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_BLK skal det etablere lekeplass. Plan for opparbeidelse av lekeplassen skal
godkjennes av kommunen. Området tillates inngjerdet. Lekeplassen skal være offentlig
tilgjengelig.

§ 1.3 .2. Utnyttingsgrad – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_BLK tillates det oppført utstyr og bygg verk som er i tråd med intensjonene for en
lekeplass. Det tillates oppført felles redskapsbod på maks 8 m2 BYA og overbyg get areal på
maks 8 m2 BYA for plassering av benker og bord. Det skal etableres sittemulighet for voksne
som følger barna .

§ 1.3.3 . Høyder - f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke overstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

§ 1.3.4 . Universell utforming – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Det skal legges ve kt på universell utforming, slik at lekeplassen kan benyttes på like vilkår av
så mange som muli g.

§ 1.4 . 1 . Renovasjon f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt f _ BRE er felles for felt BKS og skal brukes til mellomlagring av avfall .

§ 1.4 .2. Utnyttingsgra d – f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det tillates plassering av avfallsbeholdere utenfor frisiktsonen .
Det tillates ikke oppført bod/overbygget areal for avfallsbeholdere.

§ 1.4. 3 . Universell utforming – f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Felt f_BRE skal væ re godt tilgjengelig både for beboere og for renovasjonsselskapet. Feltet
skal ha trinnfri adkomst.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 2. 1. 2 Kjøreveg o_SV1 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt o_ S V 1 s kal det anlegges offentlig veg.

§ 2.1 . 2 Kjøreveg f_SV2 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_SV2 skal det anlegges felles adkomst til boligene innen felt BKS og boligeiendom
med gnr. 148 bnr. 198 .

§ 2. 1 . 3 Parkeringsplasser (på grunnen) f_SPP (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_SPP tillat es etablert felles parkeringsplasser for bil og sykkel . Parkeringsplassene
er felles for felt BKS . Feltet kan benyttes til etablering av biloppstillingsplasser for personer
med nedsatt funksjonsevne.
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§ 3. Grønnstruktur

§ 3.1 Turveg f_T (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_T skal det anlegges turveg. Turvegen skal holdes fri for hindringer slik at
gangadkomst fra parkeringsplass frem til Midtmoen holdes åpen. Turvegen innen f_T skal
etableres i minimum 2 meters bredde og ha minimum standard grusdekke. Tu rvegen skal være
offentlig tilgjengelig.

§ 4 . Hensynssoner

§ 4. 1 Frisikt - H140 1 - 2 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7 )
Innenfor frisiktsonene tillates ikke vegetasjon eller andre sikthindre høyere enn 0,5 meter over
tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående elementer med bredde mindre enn 0,2 meter, slik som
belysningsstolper og trestammer , kan aksepteres.

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for det aktuelle t iltaket være godkjent.
Behandlingen av planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal
leveres i målestokk 1: 5 00 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangi velser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
Atkomstforhold

Øvrig dokumentasjon som skal følge bygg esøknaden:
3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel, møneretning og høyde
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas

§ 5.2 Tekniske planer
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak som berører kommunal veg eller kommunens
tekniske anlegg, skal tekniske planer være godkjent og det skal foreligge avtale mellom
utbygger og kommunen. Offentlige tekniske anlegg skal bygg es etter den til enhver tid
gjeldende kommunale standard.
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Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei,
vann og avløp) Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge:

Løsning for lokal overvannsh åndt ering og eventuell fordrøyning
Løsning for tilstrek kelig brannvann for eget tiltak

§ 5.3 Lekeplass og Uteoppholdsareal
Før brukstillatelse kan gis skal lekeplass innen felt f_BLK samt felles sandlekeplass innen felt
BKS være ferdig opparbeidet.
U nntak: «Dersom bygninger og anlegg tas i bruk vinterstid, skal uteoppholdsarealer
opparbeides så snart som mulig påfølgende sommerhalvår. Dokumentasjon for ferdigstilte
uteoppholdsarealer skal da sendes bygningsmyndigheten innen 1. september den aktuelle
s esongen. Dersom området bygges ut i flere trinn, skal felles sandlekeplass inne n felt BKS
samt lekeplass inne n felt f_BLK være opparbeidet før brukstillatelse kan gis for første
byggetrinn.

§ 5. 4 Renovasjon
Før brukstillatelse kan gis skal areal for renova sjon innen felt f_BRE være ferdig opparbeidet.

§ 5.5 Parkering
Før brukstillatelse kan gis skal parkering for bil og sykkel innen felt f_SPP og f_BG være
ferdig opparbeidet.

§ 5.6 Interne ve ger
Før brukstillatelse kan gis skal intern kjøreveg innen felt f_SV2 og turveg innen felt f_T være
ferdig opparbeidet.

§ 5.7 Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen
Før brukstillatelse kan gis skal fartsreduserende tiltak være ferdig opparbeidet.
Fartsreduserende tiltak skal opparbeides og plasseres i tråd med rappo rt:
«Vedlegg_17_B_ Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_ 1911018_RevA»
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Illustrasjon 1: Volumstudie med planområdet midt i bildet Kilde: Nordbohus AS
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1. Sammendrag

Nordbohus AS er engasjert av Nordbohus Modum AS til å fremme detaljreguleringsfors lag
for eiendommen med gnr. 148 bnr. 58 som ligger ved Midtmoen på Sokna .
Eiendommen er i dag u bebygget og er på c a. 4 100 kvm . Den ligger i et etablert boligområde
på tettstedet Sokna . Planforslaget legger opp til konsentrert boligbebyggelse i to etasjer . Det er
tenkt 16 nye boenheter med tilhørende anlegg som ga rasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass
og renovasjon.
Det er gangavstand til Sokna sentrum med legekontor , forretninger, kafeer, bussholdeplass ,
etc. Det er også kort veg til barnehage, skole og SFO .
Planforslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om økt fortetting av
sentrumsnære områder. Området er regulert til bolig i gjeldende kommuneplan

I forbindelse med planarbeidet har vi hatt god dialog med kommunens saksbehandler og vil
gj erne ta kke for samarbeidet og gode råd.

2. Bakgrunn

2.1 H ensikten med planen
Dagens formål tenkes opprettholdt i tråd med gjeldende kommuneplan for Sokna. Hensikten
med planarbeidet er å legge til rette for minst 16 nye boenheter. Planlagt bygningstypolo gi
faller inn under kategorien konsentrert småhusbebyggelse.

Planen er utformet som en detaljert reguleringsplan som skal avklare:
- bebyggelsens høyde og utstrekning
- avgrensing av tomter og fellesarealer
- prinsipputforming av uteoppholdsarealer
- tr afikkløsninger som adkomst, frisiktsoner, trafikksikkerhetstiltak etc.
- parkeringsløsning og annen disponering av ubebygde deler av private - og fellesarealer
- løsninger for avfallshåndtering

2.2 Forslagstiller , plankonsulent, eierforhold
Plankonsulent:
Nordbohus AS, Avdeling for plan og arkitektur, v/Rita Einevoll
Strandveien 43, 7067 Trondheim

Forslagsstiller:
Nordbohus Modum AS v/Jan Henning Kleiv
Heggenveien 21, 3370 Vikersund

Grunneier:
Nordbohus Modum AS
Heggenveien 21, 3370 Vikersund

2. 3 Tidlig ere vedtak i saken
Det er ikke fattet tidligere vedtak for eiendommen
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2. 4 Utbyggingsavtaler
I forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid ble det også kunngjort oppstart av
forhandlinger om utbyggingsavtale. I forbindelse med trafikksikkerhetsarb eid er det vurdert at
det bør etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen. Fartsreduserende tiltak skal
opparbeides og plasseres i tråd med rapport: «Vedlegg_17_B_ Fartsreduserende tiltak langs
Midtmoen _19112018 ». Før det gis igangsettingstillatelse t il tiltak som berører kommunal veg
eller kommunens tekniske anlegg, skal tekniske planer være godkjent og det skal foreligge
avtale mellom utbygger og kommunen.

2. 5 Krav om konsekvensutredning
Planmyndigheten er ansvarlig myndighet i forhold til å avklare om et reguleringsarbeid faller
inn under forskriftens saklige virkeområde. Dette innebærer både vurderingen av om planen
omfattes av forskriftens § 3, første ledd nr. 1 eller 3, og hvis den gjør det, om den omfattes av
oppfangskriteriene i § 4.
Spørsmålet om reguleringsarbeidet er omfattet av forskriftens virkeområde , ble avklart i
oppstartsmøte med kommunen og privat forslagstiller.

Planforslaget er ikke
a) Områderegulering som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn

angitt i § 2 bokstav d ,
b) Detaljregulering på inntil 15 dekar som innebærer endringer av kommuneplan eller

områderegulering,
c) Reguleringsplan for tiltak i vedlegg II

På bakgrunn av dette er det avgjort i oppstartsmøte den 20.01.17 , at planarbeidet ikke utløser
krav om konsekven sutredning, jf. pbl §§ 4 - 1 og 4 - 2 med tilhørende forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan - og bygningsloven.

3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
Det er avholdt oppstartsmøte med Ringerike kommune ved enhet for Miljø - og
arealforvaltning, Areal - og byplankontoret den 20.01.17 . Møtereferat er vedlagt.
Varsel om igangsetting av p lanarbeid ble kunngjort i Ringerikes Blad og på kommunens
hjemmeside den 28.02.17 , med frist for uttalelse til planarbeidet den 31.03.17 .
Hjemmelshavere og berørte parter ble varslet i eget brev (se vedlegg for kopi av
kunngjøringsannonse, brev og adresseliste).
Det er i løpet av planprosessen gjennomført flere drøftinger og avklaringer med kommunen i
forhold til plangrense, byggegrense mot veg og bebyggelsens plassering på tomten , plassering
av felles lekeplass, universell utforming, leilighetsfordeling, adkomst etc. Det er også ført
dialog med renovasjonsselskapet i forhold til plassering av renovasjon.
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4. P lanstatus o g rammebetingelser

4.1 Overordnede planer
I forbindelse med planarbeidet har rikspolitiske retningslinj er og bestemmelser vært vurdert
i ht. følgende:

Rikspolitiske /statlige retningslinjer

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og trans portplanlegging
Målet med statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal og transportplanlegging er at:
«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikk avvikling. Planleggingen skal bidra
til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og
n æringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima - og miljøvennlige transportformer. I
henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange.
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.»

Planforslaget legger opp til en høy fortetting i et tettsted med ferdig bygget infrastruktur, hvo r
det vil være mulig å leve klima - og miljøvennlig i et transportperspektiv. Det er lagt til rette
for at en kan benytte offentlig transportsystem. Det er gode gang - og sykkelforbindelser til
sentrum. Det er kun 100 meter å gå til nærmeste dagligvarebutikk

Nordbohus vurdere at en fortetting av området er godt i tråd med Statlige planretningslinjer
for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging (SPR - BATP 2014)

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging
Både for områderegulering og detaljreg ulering kan det gis bestemmelser til arealformål om
krav til kvalitet og utforming av arealer og fysiske omgivelser, som sikrer definerte
funksjonskrav. Hensyn til barn og unge er nøye vurdert i planprosessen og det er tatt spesielt
hensyn til plassering a v uteoppholdsarealer i forhold til sikkerhet, mikroklima og
tilgjengelighet. Dette redegjøres det for nærmer under punkt for planbeskrivelse. Planforslaget
inneholder ingen avvik eller forhold som er i motstrid til rikspolitiske retningslinjer for barn
og planlegging.

Statlige planretningslinjer for klima - og energiplanlegging
Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:

a. Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
b. Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energioml egging i kommunene.
c. Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet

med å redusere klimagassutslipp.

Det bygges moderne og godt isolerte boliger iht. dagens standard for energibesparelse. Det
satses også på å etablere e t estetisk og godt bomiljø med muligheter for variable boligtyper
som vil passe de fleste befolkningsgrupper. Planforslaget inneholder ingen avvik eller forhold
som er i motstrid til rikspolitiske eller statlige retningslinjer.
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Universell utforming
Univers ell utforming s kal hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Tilrettelegging for universell utforming knytter seg både til bolig, bygning og utearealer.
Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse .

Husbankens minimumskrav ti l universell utforming er at boligen skal ha livsløpsstandard med
bl.a. trinnfri adkomst til boligen. I boligtyper der det ikke er mulig å etablere livsløpsstandard,
boliger med begrenset størrelse eller i boliger som ikke har alle hovedfunksjoner på
innga ngsplanet, er minimumskravet besøksstandard.

I omsøkte prosjekt er det gjort flere vurderinger med tanke på universell utforming. Området
er flatt og lett tilgjengelig. Det er derfor være viktig å utnytte mulighetene ved å fokusere på
god tilrettelegging for alle, også de med nedsatt funksjonsevne:
- I omsøkte prosjekt er tanken at 50% av boligene skal få trinnfri adkomst og

livsløpsstandard.
- Inngangspartiene skal være tydelig markert enten ved kontrast i farge eller ved taktilt

underlag.
- Alle felles uteop pholdsarealer, renovasjonsløsning og parkeringsløsning vil være trinnfri

og skal opparbeides med fokus på at det skal være lett å orientere seg.
- Det skal ikke brukes allergifremkallende beplantning innenfor planområdet.
- Det er avsatt nok areal slik at det er mulig å etablere oppstillingsplasser for HC - kjøretøy
- Fellesarealer kan etableres med benker og overbygde arealer slik at de kan bli levende

møteplasser og utearealer som stimulerer til deltagelse for alle.
- Oversikt og tydelige skiller mellom fun ksjone r, som for eksempel ingen kjøring inn i

selve boligområdet , gjør det tryggere for beboere å bevege seg innenfor området.
Trygghet er et nøkkelord med tanke på forebygging i forhold til både fysisk og psykisk
helse.

Fylkeskommunale planer
Regionale førin ger har vært vurdert i forbindelse med planforslaget. Det er ingenting som
tilsier at planforslaget er i motstrid i forhold til fylkeskommunal planer

Kulturminner:
Det har vært gjort undersøkelser uten at noen form for kulturminner ble registrert (arkeol ogisk
rapport er vedlagt) . I tillegg har det også blitt gjort vurderinger på bakgrunn av kulturlandskap,
landbruksinteresser og landskap generelt , uten at noe skulle tilsi at arealet ikke kunne bygges
ut.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030
Kommunens v isjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet .
«Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn» jf.
kap 5 i kommuneplanens samfunnsdel

Følgende mål er satt i forhold til befolkning:
- R ingerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i

etableringsfasen
- Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune
- Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike
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Det skal legges vekt på boligutvikling som styr ker sentrum . Boligutvikling skal skje i områder
med gangavstand til sentrum og nærhet til skoler, barnehager og annet tjenestetilbud

Planforslaget er i tråd med føringer gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Sokna er ette av de
tettstedene hvor man ser for s eg en befolkningsvekst utenfor Hønefoss.

Kommuneplanen s arealdel
I henhold til § 1.1.2 i kommuneplanens arealdel, gjelder følgende krav for omsøkte
eiendom (utklipp fra § 1.1.2):
«I områder avsatt til boliger skal nye byggetiltak tilfredsstille kravene i pkt. 1 - 4 nedenfor,
inntil det foreligger reguleringsplan for området . Disse kravene gjelder også som en
presisering for boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med
mangelfulle/upresise reguleringsbestemmelser. Dette gjelder bl.a. for regu leringsplan nr. 7,
8, 9, 9 - 02, 9 - 03, 9 - 04, 10, 11, 15, 17, 18, 18 - 01, 18 - 02,19, 36, 38, 41, 44 , 102, 111, 130.

1. Boligeiendom kan være bebygd med en hovedleilighet, samt en bileilighet på inntil 65
m2

2. BRA. Enebolig med bileilighet er ett eierobjekt.
3. Boligtom ter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25% BYA.
4. Bygningens hovedmøneretning skal være langs med bygningens lengderetning.
5. De generelle bestemmelsene i § 1.0.2 vedrørende utbyggingsrekkefølge gjelder.

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

Omsøkte område ligger innenfor plan nr. 44 og det er krav om reguleringsplan.
Planforslaget er i overenstemmelse med kommuneplanens arealdel , hvor området er definert
som areal avsatt til boligformål.

Kart 1 : Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Kilde: Ringerike kommune, kartløsning på nett.
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet ligger innenfor eksisterende reguleringsplan for Sokna sentrum ( planid 4 4,
vedtatt i 1963 ). I denne planen er lekeplass plassert ut mot veg. I omsøkte planforslag er
lekeplassen flyttet til en sentral og mer skjermet del av området.
Denne omdisponeringen av arealene mener vi er med på å styrke barn og unges interesser.

Kart 2 : Utsnitt av reguleringsplan for Sokna sentrum . Kilde: Ringerike kommune, kartløsning på nett.

4.3 Tilgrensende planer
Omsøkte planforslag kommer ikke i konflikt med tilgrensende planer.

Kart 3 : Oversikt over tilgrensende planer. Kilde: Ringerike kom mune, kartløsning på nett.

4.4 Temaplaner
Grønn plakat
Sokna er ikke en del av de registrert områdene innenfor Grønn plakat. Forhold som gjelder
ivaretakelse av grønne strukturer er likevel ivaretatt fra statlig hold gjennom Rikspolitiske
retningslinjer ( RPR) for barn og unges interesser i p lanleggingen. Det fastsettes her blant
annet at det i nærmiljøet skal finnes arealer hvor barn kan u tfolde seg og skape sitt eget
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lekemiljø. Også i øvrige retningslinjer og fagmateriale fra Miljøverndepartementet
unders trekes behovet for et bevisst forhold til grønnstrukturen. I forbindelse med planlegging
av Midtmoen har det vært et særlig viktig tema og en sentral del av utarbeidingen av tomtens
struktur.

Energi - og klimaplan for Ringerike )
Planforslaget bygger opp under ønsket om effektiv arealplanlegging med fornuftig
lokalisering av boliger. Ny bebyggelse er kompakt og energieffektiv.
Planforslaget inneholder ingen avvik eller forhold som er i motstrid til Energi - og klimaplan
for Ringerike .

Folkehelsemeldingen Ringerike kommune 2013 - 2030
Motto: Helse i alt vi gjør
Visjon 1: Best for barn
Visjon 2: Aktivitet for alle
Visjon 3: Folkehelse kommunen

Planforslaget inneholder ingen avvik eller forhold som er i motstrid til Folkehelsemeldingen
Ringerike kommune. Områd et ligger meget godt til rette for sykkel og gange til sentrum samt
skole, barnehage og idrettsanlegg.
Planforslaget legger opp til et godt og trygt bomiljø med muligheter for ulik aktivitet i
umiddelbar nærhet.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet, avgrensning, størrelse på planområdet
Planområdet ligger på Mid t moen sør for riksveg 7 i Sokna . Tettstedet Sokna ligger i
Soknedalen mellom elvene Sokna og Verkenselva. Det er ca. 20 km til Hønefoss i sørøst og
32 km til Norefjell i nordvest.
Planen omfatter en ubebygd eiendom på 4,1 daa med gnr. 148 bnr. 58 . Eiendommen har
kjøreadkomst fra Mid t moen .
Foreslått grense for planområdet går i ytre vegkant av Midtmoen og i eiendomsgrensene mot
eksisterende boligtomter.

5.2 Dagens ar ealbruk og tilstøtende a realbruk
Eiendommen er i dag u bebygget , men tillatt arealbruk i kommuneplanen er boligformål.
Tilstøtende eiendommer er bebygd med eneboligbebyggelse . Et lite stykke mot øst er det et
nyere felt med konsentrert småhusbebyggelse i fo rm av tomannsboliger (reguleringsplan
Furuholtet, Sokna, vedtatt i 2001) og firemanns boliger (Furuholtet 2, vedtatt i 2016)

5.3 Stedets karakter , struktur og estetikk/byform , eksisterende bebyggelse
Området fremstår i dag som et boligområde med en blandi ng av frittliggende eneboliger på
forholdsvis store tomter til tettere konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsboliger .
Bebyggelsen er oppført i to etasjer og har et tradisjonelt uttrykk i forhold til norsk
småhusbebyggelse. Alle boligene rundt pla nområdet er trehus med trepanel. Takformen er
saltak . Byggehøyde varierer fra en mønehøyde på 6 meter til 11,5 meter over terreng. Tomtene
varierer i størrelse. Nyere bebyggelse har mindre tomter enn eldre bebyggelse. Området
fremstår med varierende tetthe tsgrad. Da høydene er jevnt over to etasjer eller mindre,
forsterker det områdets flate topografi.
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5.4 Landskap, topografi, solforhold, lokalklima
Landskapet er karakteristisk på grunn av de langstrakte flatene med avsetningsmasser fra
elven e . Området har gode solforhold og gode lokalklimatiske forhold.

5.5 Estetisk og kulturell verdi
Midtmoen er ikke en del av et bevaringsverdig bygningsmiljø. Som nevnt under pkt. 5.3
består bebyggelsen av tradisjonell småhusbebyggelse oppført fra 1960 tallet og videreutv iklet
frem til i dag.
Området har ikke en egenart eller kulturell verdi som går utover hva man kan finne i
tilsvarende boligområder som ligger i distriktet, utenfor de store byene. Typologiene i området
gir ikke et eget signal om hvor i landet de er bygget . Området har en karakter som viser at
dette er et boligområde som har utviklet seg over tid, hvor de nyeste boligene har de minste
tomtene.

5.6 Kulturminner og kulturmiljø
I følge kulturminneregisteret er det ikke registrert automatisk fredede kulturminn er innenfor
planområdet. Det er gjort utsjekk på miljøstatus.no den 09.1 1.17.
Det er gjennomført kulturminneregistrering uten funn. Arkeologisk rapport er vedlagt
planforslaget.

5.7 Naturverdier
Det er ikke registrert at eiendommen har spesielle naturver dier. Det er foretatt en utsjekk i
Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart i og med at
planområdet berører natur. Det er ingen rødliste kategori i innen eller nær planområdet. Dato
for utsjekk: 09.11 .17

5.8 Rekreasjo nsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Planområdet i seg selv , er i dag ikke benyttet til rekreasjon.
Innenfor de etablerte boligområdene finnes det to nærlekeplasser. Det er ca 150 meter til
nærlekeplasser øst for området (se kart under pkt 4.3 hvor de to nærmeste lekeplassene er
vist) . Strøkslekeplass og idrettsanlegg er etabler i tilkn ytning til skolen, som ligger ca. 850
meter unna.

5. 9 Landbruk
Området ligger ikke i nærhet til LNF - områder

5.10 Trafikkforhold
Planområdet har kjøreadkomst fra M i dt moen . Vegbredden er 5,5 meter fra skulder til skulder.
Det er ikke regulert inn gang - og sykkelveg langs Mi dt moen . Plankonsulent har vurdert
følgende i forhold til veg «Vegen er allerede opparbeidet og fungerer utelukkende som en
tilførselsveg frem til den eksis terende bebyggelsen. Gjennomkjøringstrafikk vurderes ikke som
et problem og man sitter i realiteten igjen med tilførselstrafikken til boligbebyggelsen.
Tilførselstrafikken vurderes som liten og kan med det aksepteres uten fortau. Man vil også ha
en lav kjø rehastighet som vil være med på å sikre myke trafikanter i området »

I forbindelse med planarbeidet er det også utført en trafikkanalyse som oppsummerer funnene
slik: (se også vedlagt e trafikkanalyse r utført av Asplan Viak – vedlegg 17 , 17A , 17B , 17C )
« I planforslaget foreslås det å bygge 16 boenheter i form av 70 m2 3 - roms leiligheter, samt
arealer til parkering og lek. Området vil ha naturlig ankomst fra den nordvestre delen av
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Midtmoen som kommer ut i riksvegen ved punkt 1 i Figur 2. Denne delen av Mid tmoen har en
estimert ÅDT på cirka 150 kjøretøy per døgn i dagens situasjon og er beregnet å øke til cirka
250 kjøretøy per døgn etter utbygging. Dette er ansett som uproblematisk. Barns skoleveg er
ansett som sikker både før og etter utbyggingen, og tilfr edsstiller Vegdirektoratets kriterier
for sikker skoleveg.

I det videre arbeidet med planen og i samråd med kommunen er det laget et forslag til
fartsreduserende tiltak, fartsdumper (se vedlag t forslag til fartsreduserende tiltak utført av
Asplan Viak – V edlegg_17_B_Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018 samt
Vedlegg_17_C_Illustrasjonsplan_fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018 )

For å komme frem til skolen og idrettsanlegg, må man gjennom boliggaten og over riksveg 7 ,
Hallingdalsvegen. G jennom Sokna sentrum er Hallingdalsvegen etablert som miljøgate med
gang - og sykkelveg.
Første og siste del av rutene mellom planområdet og Sokna skole går langs lavt trafikkerte
boliggater med 30 - sone. Den nordligste ruten fra planområdet gjør det nødven dig å krysse
avkjøringen til bensinstasjon og dagligvarebutikk der Midtmoen møter riksvegen (ved punkt
A) før man kommer til gang - og sykkelvegen langs riksvegen. Området ved bensinstasjonen
er utflytende med uklare grenser for hvor fotgjengere skal ferdes og hvor biltrafikken skal
kjøre. Den sørligste ruten er mindre trafikkert, den går langs boliggatene og videre over på
gang - og sykkelveg fram til riksvegen. For videre redegjørelse vedr. trafikksikkerhet vises det
til vedlagte rapporter utført av Asplan Viak («Vedlegg 17_Trafikkanalyse
Midtmoen_0622018», «Vedlegg_17_B_Fartsreduserend e tiltak langs Midtmoen_19112018 »,
«Vedlegg_17_A_Vurdering av skoleveg Midtmoen_tillegg_til_trafikkanalyse_av_06022018»)

Kart 4 : Illustrasjon av mulige skoleveger mellom planområdet og Sokna skole og
idrettsanlegg. . Kilde: Vurdering av skoleveg Midtmoen_tillegg_til_trafikkanalyse, utført av
Asplan Viak, datert 27.06.18.

Alle tilførselsvegene, som leder til skole, barnehage og lekeplasser er tilfør selsveger til
eksisterende boliger med lav fart og lav trafikkmengde.
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Sykkel: Det er etablert gang - og sykkelveg langs Hallingdalsvegen
Se kart 4 for illustrasjon av mulige sykkelruter fra Midtmoen til Sokna skole

Buss: Området ligger innenfor gangavsta nd til nærmeste koll ektiv - åre.
Det er god e bussforbindelser nordover og sørover langs R7. Det er brukbare bussforbindelser
til og fra Hønefoss og bygdesentrene, særlig knyttet til skolestart og skoleslutt.

Kart 5 : G angavstand til nærmeste kollektivknut epunkt . Kilde: Google Maps

Bil og lastebil: Riksveg 7 går gjennom Sokna sentrum .

Tog: Sokna jernbanestasjon på Bergensbanen i Ringerike kommune i Buskerud ble åpnet som
en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods den 1. desember 1909. So kna fikk
ny status som en stasjon betjent kun for ekspedering av tog og gods den 23. mai 1982, og ble i
praksis nedlagt for persontrafikk. Fra 1988 ble Sokna definert som en fjernstyrt stasjon uten
fast bemanning og bemannet kun for godstrafikk. Sokna stas jon fungerer i dag som et
fjernstyrt kryssingsspor. Kilde: jernbane.origo.no

Båt: Ikke aktuelt

Fly: Gardermoen internasjonal e lufthavn ligger 91 km fra Sokna , og er lett tilgjengelig med
både bil og buss via E6 og E16. Det tar ca 1 time og 20 minutt er me d bil.

5.11 Barns interess er
Det er ikke kartlagt barnetråkk innenfor planområdet. Det er friområder/ nærlekeplasser i
umiddelbar nærhet til planområdet se også pkt. 5.7.
I dette boligfortettingsprosjektet er det gjort følgende områdevurdering:

- Det er sik ret flere gode utearealer i nærheten av området
- Det er trafikktrygge forbindelser for større barn, mellom bolig og parker, plasser og

grøntstruktur i bystrøket.
- Selv om utearealene ikke henger direkte sammen er de godt tilgjengelige.
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5.12 Sosial infrastru ktur (Skolekapasitet, Barnehagedekning, Annet
Basert på forhåndsuttalelser foreligger ingen indikasjoner på at det ikke er kapasitet på skole
eller barnehage.
Avhengig av hvilken rute som velges mellom planområdet og skolen er det mellom 850 og
1000 meter i gangavstand fra planområdet til Sokna skole. De to mulige vegvalgene er
illustrert i kart 4.

Sokna skole har i dag 140 elever fordelt på 10 trinn. Det er også SFO ordning hvor det er 35
brukere per i dag. Omgivelsene rundt skolen er fantastisk flotte. D et er muligheter for mange
og varierte aktiviteter ute, både sommer og vinter. Her ligger også idrettsanlegg og
fotballbane.

Kirkemoen barnehage ligger en kilometer fra planområdet. Barnehagen er privat og har per i
dag kapasitet til 22 barn fra ett til f em år . Barnehagen ligger rett vest for Sokna skole.
Se kart 4 for illustrasjon av mulige gang/ sykkelruter fra Midtmoen til Kirkemoen barnehage.

5.13 Universell tilgjengeligh et
Det er viktig å tenke på en inkluderende og helsefremmende planlegging, hvor fy sisk
tilgjengelighet og sosiale fellesskap for alle i størst mulig grad søkes ivaretatt.

Den norske definisjonen av universell design er en direkte oversettelse av definisjonen
utviklet av The Center for Universal Design at North Carolina State University . Univ ersell
utforming defineres som” utforming av produkter, byggverk og omgivelser på en slik måte at
de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og
en spesiell utforming.” Formuleringen” brukes av alle men nesker” gjelder i utgangspunktet
uten unntak. Omgivelser og produkter utformes slik at de kan brukes av mennesker i alle
aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet og funksjonsevne. Forhold som angår
bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astm a/allergi) er sentrale.

Planområdet er flatt og svært godt tilpasset universell tilgjengelighet. Det har derfor et stort
potensial for å kunne planlegges med bygg og omgivelser, som i så stor utstrekning som
mulig, kan benyttes av hele befolkningen (barn, unge, voksne, eldre, funksjonshem mede og
ikke funksjonshemmede).

(Se kapittel 6 for nærmere beskrivelse av planforslaget og detaljene rundt den faktiske
tilretteleggingen for universell tilgjengelighet).

5.14 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
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Kart 6 : Viser eksisterende ledningsnett. Forslagsstiller har fått opplyst at vann - og overvannsledningen som
krysser over tomten ikke eksisterer, men det er ledningene langs tomtegrensen som er reell.

Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Område t ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Jf. referat fra oppstartsmøte.

Trafo og Bredbånd fiber
Det er ingen nettstasjon innenfor planområdet. Nærmeste tilknytningspunkt vil bli avklart med
nettselskapet

Renovasjon
Hadeland og Ringerike Av fallsselskap AS er et interkommunalt aksjeselskap eid av
kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud
fylke.
HRA har totalt ca 27.500 abonnenter og betjener ca 63.000 personer. HRA drifter Trollmyra
avfallsanlegg og gjenvinningsstasjoner i hver kommune. Hver husstand sorterer avfallet i fire
fraksjoner . Det er matavfall, papir/drikkekartong + husholdningsplastemballasje , restavfall og
glass + metall . Matavfall avfall behandles i et biogassanlegg på Trollmyra. Papir se ndes til
gjenvinning. Restavfall sendes til forbrenning. Plasten blir til ny plast og metanol.
Private kan levere sorterte avfallstyper som det er videre avsetning for gratis på
gjenvinningsstasjonene.

5.15 Grunnforhold (Stabilitetsforhold, Ledninger, Evt . rasfare)
Arealet ligger over marin grense . Området er ikke oppført på kart over aktsomhet for
kvikkleire (utsjekk NVEs skredatlas og NGS sløsmassekart den 10.11 .17)
Det er ikke gjort grunnundersøkelser innenfor planområdet, men det er ingen indikasjoner på
at det utfordringer i forhold til dette innenfor planområdet eller på tilgrensende områder.
Områdedata tyder på elve - transporterte masser, som består normalt av grus, sand og silt. Flat
topografi gjør at det ikke forekommer skred - eller rasfare.
Det lig ger teknisk infrastruktur ved planområdet, som vist på kart under punkt 5.13.
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5.16 Støyforhold
Hovedkilden til støy i planområdet er vegtrafikk fra riksveg 7 . I luftlinje ligger planområdet
106 meter fra denne vegen. Gjennom Sokna sentrum er fartsgrense n 40 km/t.
Sjablongmetoden for fremskreden nåsituasjon viser at planområdet ligger i grønn sone, og
dermed vil ha et støynivå som ligger under 55dB.
Området ligger inne i et rolig boligfelt med kun boligbebyggelse rundt. Vegsystemet er
dimensjonert for lav fart og er kun tilførselsveg for boligene. Midt mo en har tilk nytning til
Riksveg 7 via to punkt. Det vil si at trafikkbelastningen spres på disse to punktene. Mi d tmoen
er ikke å betrakte som en gjennomfartsåre.

Kart 7 : Viser eksisterende støysonekart fo r riksveg 7 ved Sokna sentrum . Kilde: Kommunens
kartløsning på nett.

5.17 Luftforurensing
Det er ikke kjent fare for forurenset luft.

5.18 Risiko - og sårbar het (eksisterende situasjon)
Det er ingen kjente farer som rasfare, flomfare, vind, luftforurensi ng, forurensning i grunnen,
beredskap og ulykkesrisiko eller andre relevante ROS - tema innenfor planområdet (se vedlagt
ROS - analyse).

5.19 Næring
Området er ikke avsatt til næringsvirksomhet. Det ligger ikke nær annen næringsvirksomhet.

5.20 Analyser/ utr edninger
Det er utført registrering av automatisk fredete kulturminner (se vedlagt rapport)
Det er foretatt en ROS - analyse (se vedlagt ROS - analyse)
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6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk
Planlagt arealbruk er boligbebyggelse med tilhørend e anlegg som lekeplass og andre fe lles
uteområder, private uteoppholdsarealer, renovasjon, parkering og adkomst. Planområdet
omfatter også en turveg som går fra Midt moen og inn til og forbi ny lekeplass.

Kart 8 : Plankart som omsøkt (ikke i målestokk)

6. 1.1 Reguleringsformål
Området er regulert til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12 - 5 .1 herunder:
- B oligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) BKS
- G arasjeanlegg for bolig (1119) f_BG
- R enovasjonsanlegg (1550 f_BRE
- Lekepla ss (1610) f_BLK

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12 - 5.2 herunder:
- Kjøreveg (2011) o_SV1
- Kjøreveg (2011) f_SV2
- Parkeringsplasser (på grunnen) (2082) f_SPP

3 . Grønnstruktur, jf. pbl. § 12 - 5 .3 herunder:
- Turveg (3 031) f_T

4. Hensynssoner, jf. p bl. § 12 - 6 herunder:
- Sikringssone – friskt (100) H140
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Formål Areal (kvm) Antall boenheter % - BYA
Boligbebyggelse 2268 16 45
Felles garasjeanlegg 873 45
Felles renovasjonsanlegg 67
Felles lekeplass 353
Park eringsplasser på grunnen 247
Offentlig veg 1317
Felles veg 160
Turveg 131

Sum 54 16 16
Tabell1: arealoppgave

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
6.2.1 Arealer for bebyggelse og anlegg
Konsentrert småhusbebyggelse BKS
Innen for felt BKS tenkes oppført fire frittliggende boligbygg, med muligheter for fire
boenheter i hvert bygg. Boligene tenkes oppført i to etasjer pluss loft, med en grunnflate på ca.
225 kvm per bygg. Det tillates flatt tak, saltak eller pulttak/splittet pult tak. Ved saltak skal
takvinkel være mellom 22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.
Maks mønehøyde skal ikke overstige 11 meter. Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak,
skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig plan ert terreng. Maks gesimshøyde for
pulttak, skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
Alle boenhetene i 1. etasje vil få trinnfri adkomst fra garasje til inngangsparti. Alle boenhetene
i 2. etasje vil få utvendig trapp opp til en fel les svalgang og privat inngangsparti.
Boligbyggene er plassert slik at balkonger og hageareal ligger orientert mot sørvest. Dette for
å tilrettelegge for mest mulig so lfylt uteoppholdsarealer. Bebyggelsens plassering er vist på
illustrasjon er til plankart et. Bebyggelsen skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
Balkonger kan tillates inntil 1 meter utenfor byggegrense, med unntak av byggegrense mot
turveg f_T . Den viste plasseringen er veiledende.
Illustrasjonsplanen viser også avsatt areal til en sentr al sandlekeplass innenfor BKS.
Arealavgrensingen er ikke definert på plankartet, for å gjøre det mulig å beholde noe
fleksibilitet i forhold til endelig plassering av bebyggelsen. Gjennom regulerings -
bestemmelsene er det styrt at det skal settes av et area l til sandlekeplass, sentralt i BKS, som
er minst 1 24 kvm. Tanken bak den sentrale plasseringen av sandlekeplassen, er at det gir sikt
fra alle boligene til lekeplassen for de aller minste. Dette er en kvalitet som ble etterspurt i
oppstartsmøte med kommun en.

Garasjeanlegg for boligbebyggelse f_ B G
Innenfor felt f_ B G tenkes oppført 16 carporter/garasjer. Maks mønehøyde skal ikke overstige
5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak skal
ikke overstige 3 m over g jennomsnittlig planert terreng . Maks gesimshøyde for pulttak, skal
ikke overstige 4,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.
Carportene/garasjene er satt sammen fire og fire for å gi et oppdelt system hvor det er noe
fleksibilitet i forhold til å bestemme størrelse. De kan plasseres helt inntil formålsgrensen for
BKS . Det er ikke et krav at det skal bygges carport/garasje for alle boenheter, men det er et
krav at det skal etableres minst 1,5 parkeringsplasser per boenhet. Parkeringsplassene kan
etableres p å f_BG og f_SPP. Innenfor arealene f_BG og f_SPP skal det samlet etableres minst
to p - plasser for personer med nedsatt funksjonsevne.
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I tillegg skal det etableres 32 plasser for sykkelparkering (minst 2 plasser per boenhet) . Det er
også rom for å parkere s ykkelvogner eller kjøretøy for funksjonshemmede innenfor f_BG.
Dette er i utgangspunktet tenkt løst i den sørøstlige delen av arealet, mot lekeplassen.
Innenfor f_BG skal det være tillatt å føre opp avfallsrom eller et overbygget areal for
oppstilling av f elles renovasjonsbeholdere. Dette for å g noe fleksibilitet i forhold til en
eventuell mellomlagring av avfall.

Renovasjonsanlegg f_ BRE
Avsatt som oppsamlingspunkt for renovasjon for boligene innenfor felt BKS. Hadeland og
Ringerike Avfallsselskap AS hent er av fall i tre fraksjoner (dette skal utvides til fire i 2018) .
Det skal settes opp standard avfallsbeholdere . Disse skal plasseres utenfor frisiktsonen. Det
tillates ikke oppført bod/overbygget areal for avfallsbeholdere .

Lekeplass f_ BLK
I forbindelse m ed planlegging av lekeplass og uteopphold er følgende sjekkpunkt liste
gjennomgått for å søke å ivareta faktorer som kan spille inn for å gjøre disse arealene
vellykket:
- plassering i forhold til oversiktlighet, trygghetsfølelse og farer
- mikroklimatisk e forhold (vind, sol, skygge, snø, kuldegrop, avrenning)
- tilgjengelighet til selve området (stigning, hindringer)
- tilgjengelighet innenfor selve området
- arealets størrelse

I den videre planleggingen av plassenes innhold er det viktig å tenke på følg ende:
- Fargebruk , kontraster
- Lekeplassutstyret (er det mulig å bruke for personer med nedsatt funksjonsevne)
- Sansene (finnes det eksempler på løsninger som kan utvikle/stimulere sansene)
- Beplantning og naturkvaliteter (miljø - psykologi)
- Utfordringer /spenni ng/variasjon
- Benker og bord (generell møblering)
- Tilbyr plassen noe for alle aldersgrupper ?

f _ BLK er areal avsatt til felles lekeplass. Innenfor felles lekeplass f_ BLK tillates det oppført
utstyr og bygg som er i tråd med intensjonene for en lekeplass. Fo r eksempel felles
redskapsbod og/eller overbygget areal for plassering av benker og bord . Det er et krav nedfelt
i bestemmelsene at benk og bord skal etableres. Plan for opparbeidelse av lekeplassen skal
godkjennes av kommunen. Området tillates inngjerdet. Lekeplassen er plassert i planområdets
østlige del og grenser mot eksisterende boligeiendommer . Plasseringen gjør at den er godt
skjermet mot trafik k. Lekeplassen skal være offentlig tilgjengelig.

6.2.2 Arealer for samferdselsanlegg og teknisk infrastruk tur
Kjøreveg
Innenfor o_ S V 1 er det allerede etablert kjørevei dimensjonert for lav fart.
Innenfor f_ S V 2 skal det etableres felles adkomst for boenhetene i BKS frem til område for
garasje og parkering f_ B G og f_ S PP. f _SV 2 skal også kunne benyttes som adkoms t til
boligeiendommen med gnr. 148 bnr. 70 .

Parkeringsplasser ( på grunnen)
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Areal avsatt til parkeringsplasser på bakken sikrer muligheter for gjesteparkering på området.
Arealet er lagt mot naboeiendom og over eksisterende VA - ledninger . Plassering av adko mst
og parkering gjør at naboeiendom ikke kan få bebyggelsen nærmere enn åtte meter fra
grensen. Det skal etableres minst 0,5 plasser per boenhet.

6.2.3 Arealer for grønnstruktur
Turveg
Innenfor f_T skal det etableres felles gang adkomst fra Midtmoen frem til f_B G . Turvegen
skal holdes fri for hindringer slik at gangadkomst fra parke ringsplass frem Midtmoen holdes
åpen. f_T skal etableres i minimum 2 meters bredde og ha minimum standard grusdekke.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Innenfor felt BKS tenkes oppført fire frittliggende boligbygg, med muligheter for fire
boenheter i hvert bygg. Bolig ene tenkes oppført i to etasjer , med en grunnflate på maks ca.
2 60 kvm per bygg. Det tillates flatt tak, saltak eller pulttak. Ved saltak skal takvinkel være
mellom 22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.
Boligbyggene er plassert slik at balkonger og hageareal ligger orientert mot sørvest. Dette for
å tilrettelegge for mest mul ig solfylt e uteoppholdsarealer. Bebyggelsens plassering er vist på
illustrasjon til plankartet. Balkonger kan tillates inntil 1 meter utenfor byggegrense, med
unntak av mot turveg f_ T .
Innenfor felt f_ BG tenkes oppført 16 carporter/garasjer og eventuelt en bod for mellomlagring
av avfall samt eventuelle sports boder .
Innenfor felt f_BLK kan det oppføres felles bod og overbygget plass for sittegruppe.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Innenfor areal avsatt til boligbebyggelse, BKS, er det foreslått følgende høydebegrensninger:
Maks mønehøyde skal ikke overstige 11 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert
terreng

Innenfor areal avsatt til garasjer, f_ BG, er det foreslått følgende høydebegrensninger:
For carporter/garasjer skal maks mønehøyde ikke overstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikk e overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng .

For bod/overbygget areal for mellomlagring av avfall skal maks mønehøyde ikke overstige 4,5
meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

Innenfor areal avsatt til lekeareal, f_ BLK, er det foreslått følgende høydebegrensninger:
Maks mønehøyde skal ikke overstige 5 meter.
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Maks g esimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

6.3.2 Grad av utnytting
§ 5 - 2. Bebygd areal (BYA)
B ebygd areal beregnes etter Norsk Standard NS - 3940. Areal - og volumberegninger av
bygninger, men slik at parkerings arealet inngår i beregningsgrunnlaget etter § 5 - 7.
Grad av ut nytting innenfor område BKS er 4 5% BYA.
Grad av ut nytting innenfor område f_BG er 4 5% BYA.

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Planen inneholder ikke næringsformål

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det er planlagt for minst 16 boenheter innenfor planområdet. Disse er fordelt i fire boligbygg
( fire fireman nsboliger). Det er tenkt åtte leiligheter på bakkeplan og åtte leiligheter i andre
etasje. Hver leilighet har et bruksareal på mellom 55 og 85 kvm og inneholder to til tre
soverom.

6.4 Boligmi ljø/ bokvalitet
Typ ologiene som er tenkt oppført på Midtmoen ka n gi rom for fine leiligheter for førstegangs -
etablerere , aleneforsørgere eller godt voksne om ønsker en mer lettvint hverdag, uten ansvar
for egen hage. Mange opplever det som positiv å dele fellesfunksjoner som uteoppholdsareal,
renovasjon og parkering. Området ligger i et godt etablert boligområde og oppleves som trygt,
oversiktlig og skjermet.

6.5 Parkering
Det er avsatt 1,5 parkeringsplass er for bil per boenhet, hvorav en i carport eller garasje. Det er
avsatt 2 oppstillingsplasser for sykkel per boe nhet.
Areal for garasjer og parkering er avsatt i eg ne reguleringsformål.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Området ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Det ligger vann - , overvanns -
og avløpsledninger i tilknytning til tomten .

6.7 Traf ikkløsning
Innenfor planområdet er det kun kjøring frem til område for garasjeanlegg og
parkeringsplasser på grunnen . Adkomsten gir også adkomst til eksisterende boligeiendom
med gnr. 148 bnr. 70. Det er muligheter for å snu mellom garasjene, slik at ryggi ng inn og ut
av området unngås. Ved vareleveranser vil det være mulig å kjøre inn med varebil, me n dette
forutsetter rygging ut av området. Ved henting av avfall vil det ikke være behov for
renovasjonskjøretøy å kjøre inn i området. Tømming av avfall vil v ære tilgjengelig fra
vegkant. Biltransport i forbindelse med ulykker/redning vil være mulig fra to punkter langs
Midtmoen, ved f_SV 2 og som ekstra avkjøring fra o_SV1 lenger mot sørvest. Her skal det
settes opp bom for å hindre uønsket kjøring til eiendomm en. Sørlig adkomst fra o_SV1 er kun
for nødetatene.
Sykkelparkering er tenkt plassert separat fra garasjene og ligger ved lekeplassen i øst .
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6.7.1 Kjøreatkomst
Som nevnt under kapittel 5, betjenes planområdet av kommunal veg, Midtmoen . Dette er en
boligg ate som er dimensjonert for lav fart. Midt moen er ikke en gjennomfartsåre.
Adkomstpunktet er plassert ved en oversiktlig situasjon ved utkjøring fra området. En vil da
kunne se hele rettstrekket fra Vikens vei og opp til Hallingdalsveien .

6.7.2 Utforming av veger
Vegbredden på kjøreveg o_SV1 er 8,0 meter fra utside grøft til utside grøft . Det er ikke
regulert inn gang - og sykkelveg langs denne vegen .
Området er helt flatt og det er ingen kjente avvik fra vegnormalen i forhold til bredder, sikt
eller stign ingsforhold. Vegsystemet er dimensjonert for lav fart og lav ÅDT. Planforslaget
endrer ikke dette forholdet
Intern trafikkløsning er løst ved å konsentrere parkering på en måte som gir oversikt og
ryddighet i forhold til hvor biler kan kjøre og parkere. Kj øreveg f_SV2 er 3 meter bred.

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse
Lekeplass, uteopph oldsarealer, renovasjonsløsning , parkering og fartsreduserende tiltak langs
Midtmoen skal opparbeides før brukstillatelse for boligbebyggelsen kan gis.

6.7.4 Vareleveri ng
Det er ikke planlagt for at større lastebiler skal kjøre inn i selve planområdet , men o mrådet vil
være tilgjengelig for varelevering . Det vil si at eventuelle store varebiler må stå midlertidig
parkert i Midtmoen , slik som tilfellet er for alle de andre nærliggende boligområdene. De kan
eventuelt rygge inn i området, men det vil ikke være en ønsket løsning
trafikksikkerhetsmessig.

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
Som vist under punkt 5.9 er det svært god tilgjengelighet for gående og syklen de i og rundt
området. Innenfor planområdet er det avsatt rikelig plass til sykkelparkering.
Illustrasjonsplanen viser at gående og kjørende er separert ved inngang til boligene.

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Overordnet tanke er at adkomstve gen inn til selve planområdet vil bli til en « blandet bruk »
situasjon. Der kjørende, gående og syklende deler arealet i felleskap. Det blir som en felles
gårdsplass. Fellesarealene vil tilhøre sameiet eller borettslaget i fellesskap.

6.8 Planlagte offentl i ge anlegg
Ingen nye offentlige anlegg er planlagt. Offentlige anlegg i planen er eksisterende veger.

6.9 Miljøoppfølging
I planprosessen er det ikke avdekket behov for spesiell miljøoppfølging eller miljøtiltak,
utover de generelle krav som allerede er s tyrt gjennom plan - og bygningsloven.

6.10 Universell utforming
Tilrettelegging for universell utforming knytter seg både til bolig, bygning og utearealer .
Husbankens minimumskrav til universell utforming er at boligen skal ha livsløpsstandard med
bl.a. t rinnfri adkomst til boligen. I boligtyper der det ikke er mulig å etablere livsløpsstandard,
boliger med begrenset størrelse eller i boliger som ikke har alle hovedfunksjoner på
inngangsplanet, er minimumskravet besøksstandard.
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I omsøkte prosjekt er tanken at 50% av boligene skal få trinnfri adkomst og livsløpsstandard .
Alle utearealene vil være trinnfri og skal opparbeides med fokus på at det skal være lett å
orientere seg. Inngangspartiene skal være tydelig markert enten ved kontrast i farge eller ved
tak tilt underlag. Området som helhet vil bli tilrettelagt etter de samme prinsipper. Trinnfri
adkomst til både felles uteoppholdsarealer, renovasjonsløsning og parkeringsløsning.
Det skal ikke brukes allergifremkallende beplantning innenfor planområdet.
Det e r avsatt nok areal slik at det er mulig å etablere oppstillingsplasser for HC - kjøretøy
Fellesarealer kan etableres med benker og overbygde arealer slik at de kan bli levende
møteplasser og utearealer som stimulerer til deltagelse for alle.
Oversikt og tyd elige skiller mellom funksjoner, som for eksempel ingen kjøring inn i selve
boligområdet, gjør det tryggere for beboere å bevege seg innenfor området. Trygghet er et
nøkkelord med tanke på forebygging i forhold til både fysisk og psykisk helse.

6.11 Uteop pholdsareal
Det er satt av areal til to felles uteoppholdsareal innenfor planområdet. Det ene er tenkt som
en sand lekeplass for de minste, som er minst 100 kvm stor. Arealet ligger skje rmet og sentralt
i boligfeltet.
Det andre felles uteoppholdsarealet er med å gi rom mellom den nye og eksisterende
bebyggelse. Arealet kan fungere fint som e n grønn lomme, med muligheter for ulike
aktiviteter for de litt større barna. D et gir også muligheter for felles arrangement innenfor
sameiet, som for eksempel grillfest er elle r små konkurranser med spill og lek. Gjennom
planbestemmelsene er det tillatt å føre opp en felles bod og/eller et overbygget areal med plass
for benker og bord.
Det skal fokuseres på utearealer som er utformet etter prinsippene om universell utform ing.
Området er flatt og forholdene ligger godt til rette for å kunne opparbeide uteområder som er
tilgjengelig for alle.
Det vil også være mulig at d e to felles lekeplassene ligger inntil hver andre. Plan for
utearealene skal godkjennes av kommunen.

6.1 2 Landbruksfaglige vurderinger
Arealbruken for området er ikke relevant i forhold til landbruksfaglige vurderinger.

6.13 Koll ektivtilbud
Området ligger innenfor gangavstand til nærmeste kollektiv - åre med flere bussavganger i
timen. Det tar ca. to minutt å gå til bussholdeplass fra planområdet.

6.14 Kulturminner
Det er ikke avdekt at det finnes kulturminner innenfor planområdet. Arkeologisk rapport er
vedlagt planforslaget . Dersom det under arbeidet med gjennomføring av planen bl ir avdekt
kulturhistoriske funn, s kal arbeidet stoppes og det skal tas kontakt med kulturmyndighetene.
Utbygger forholder seg til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.

6.15 Sosial infrastruktur
I gangavstand 850 til 1000 meter mot nord , ligger Sokna skole o g Kirkemoen barnehage . Det
foreligger ikke indikasjoner på at det ikke er kapasitet på skole eller barnehage.

6.16 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Området skal tilknyttes eksisterende offentlige vann - og avløpsledninger. Plan f or vann og
avløp vil bli utarbeidet i forbindelse med byggesaken.
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6.17 Plan for avfallshenting
Området avsatt til felles renovasjon, f_ B R E skal fungere som felles oppsamlingspunkt for
renovasjon for alle boligene innenfor planområdet. Det er vurdert hvilke n løsning som egner
seg og i forbindelse med planprosessen har det vært god dialog med Hadeland
Renovasjonsselskap (HRA). Det er åpenbart at helt eller nedgravde løsninger er gode, men
gjennom innhenting av tilbud ser vi at dette blir en altfor stor kostna d å fordele på kun 16
enheter. Det er derfor valgt å benytte standard løsning oppå terreng. Avfallsbeholderne kan stå
i et egnet overbygget areal, slik at dette ikke blir til estetisk sjenanse. Plasseringen et stykke
unna fra nærmeste bolig e r også gunstig med tanke på lukt. HRA er positive til foreslått
p lassering langs Midtmoen da den er valgt ut fra tanken om at renovasjonskjøretøy ikke skal
kjøre inn i boligområdet. I Ringerike kommune samle s det inn avfall i tre fraksjoner (antall
fraksjoner skal utvid es til fire i 2018). Det skal settes opp standard avfallsbeholdere med det
antall og størrelse som HRA krever ut fra antall boenheter.

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
ROS - analysen har ikke avdekt behov for spesielle tiltak i forhold til risiko og sår barhet.

6.19 Rekkefølgebestemmelser
Følgende rekkefølgebestemmelser er inkludert i de juridiske materialet til planen:

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for det aktuelle tiltaket være godkjent.
Beha ndlingen av planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal
leveres i målestokk 1:500 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Her under kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
Atkomstforhold

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
3D - visualiserin g, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel, møneretning og høyde
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas

5.2 Tekniske planer
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak som berører kommunal veg eller kommunens
tekniske anlegg, skal tekniske planer være godkjent og det skal foreligge avtale mellom
utbygger og kommunen. Offentlige tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid
g jeldende kommunale standard.

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei,
vann og avløp) Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge:

Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrø yning.
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Løsning for tilstrekkelig brannvann for eget tiltak.

5.3 Lekeplass og Uteoppholdsareal
Før brukstillatelse kan gis skal lekeplass innen felt f_BLK samt felles sandlekeplass innen felt
BKS være ferdig opparbeidet.
Unntak: «Dersom bygninger og anl egg tas i bruk vinterstid, skal uteoppholdsarealer
opparbeides så snart som mulig påfølgende sommerhalvår. Dokumentasjon for ferdigstilte
uteoppholdsarealer skal da sendes bygningsmyndigheten innen 1. september den aktuelle
sesongen. Dersom området bygges ut i flere trinn, skal felles sandlekeplass innen felt BKS
samt lekeplass innen felt f_BLK være opparbeidet før brukstillatelse kan gis for første
byggetrinn.

5.4 Renovasjon
Før brukstillatelse kan gis skal areal for renovasjon innen felt f_BRE være ferdi g
opparbeidet.

5.5 Parkering
Før brukstillatelse kan gis skal parkering for bil og sykkel innen felt f_SPP og f_BG være
ferdig opparbeidet.

5.6 Interne veger
Før brukstillatelse kan gis skal intern kjøreveg innen felt f_SV2 og turveg innen felt f_T være
ferdig opparbeidet.

5.7 Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen
Før brukstillatelse kan gis skal fartsreduserende tiltak være ferdig opparbeidet.
Fartsreduserende tiltak skal opparbeides og plasseres i tråd med rapport:
«Vedlegg_17_B_ Fartsreduserende t iltak langs Midtmoen_1911018_RevA»

7 . Konsekvensutredning

7.1 Planen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning

7.2 Begrunnelse for hvorfor planen ikke er konsekvensutredingspliktig
Spørsmålet om reguleringsarbeidet er omfattet av forskri ften s virkeområde ble avklart i
oppstartsmøte med kommunen og den private forslagstiller.

Planforslaget er ikke
a) Områderegulering som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn

angitt i § 2 bokstav d,
b) Detaljreguleringer på inntil 15 dekar som i nnebærer endringer av kommuneplan eller

områderegulering,
c) Reguleringsplan for tiltak i vedlegg II

På bakgrunn av dette , er det avgj ort i oppstartsmøte den 09.01.17 , at planarbeidet ikke utløser
krav om konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4 - 1 og 4 - 2 med tilhø rende forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan - og bygningsloven.
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8 . Virkninger/konsekvenser av planforslaget

I temaene under er ulike virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen forsøkt
beskrevet, samt hvilke avveininger og til tak som er gjort.

8.1 Overordnede planer
Under kapittel fire er det gjort rede for planstatus og rammebetingelser, samt forholdet til
overordnede p laner. Det kommer tydelig frem at fortetting i området er en ønsket situasjon, og
at planforslaget er i tråd med de føringer som er gitt i forhold til ulike hensyn. Det henvises til
kapittel fire for en nærmere redegjørelse av forholdet planforslaget har til overordnede planer.

8.2 Landskap
Planforslaget vil ikke ha vesentlig innvirkning på eksisterende landska p sbilde . Området ligger
i flatt terreng. Tomten har gode solforhold, og er ikke spesielt vindutsatt.
Gjennomføring av planen vil ikke påføre ulemper til naboene i form av skygge på utearealer
eller vindtunnel - effekt.
Området kan være snørikt om vinteren . Deler av areal avsatt til garasjeanlegg (i øst) egner seg
godt for snøopplag . Det er også mulig å lagre snø på lekeplassene, slik at snøen kan utgjøre et
element for lek.
Organiseringen av bebyggelsen og plassering av de private utearealene tilsier at det kan skapes
gode mikroklimatiske forhold. Det vises til vedlagte sol - /skyggekart for nærmere redegjørelse
vedrørende solforhold på uteoppholdsarealene samt skyggevirkning i forhold til
nabobebyggelse. På bakgrunn av sol - /skyggekartet argumenteres det at for holdene er
tilfredsstillende både innenfor planområdet og for nabotomtene.

8.3 Stedets karakter
Stedets karakter som småhusområde vil ikke endre seg. Ny bebyggelse vil bli mer kompakt,
men vil samtidig gli godt inn med omkringliggende bebyggelsen i forhol d til høyde og form.
Planbestemmelsene angir bygningenes tillatte volum. Gjennom foreslåtte planforslag mener
forslagsstiller at området til slutt vil fremstå som et godt boligområde med estetiske kvaliteter
s om ivaretar områdets karakteristiske trekk.

8. 4 Byform og estetikk
Ny bebyggelse og transformering av denne tomten vil gi en økt tetthet i området, men det kan
ikke sies at gjennomføring av planforslaget vil gi en endring i byform og estetikk. Alle
eksisterende hovedstrukturer og vegnett vil fortsatt gjelde

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Planforslaget vil ikke innvirke på eksisterende kulturminner eller kulturmiljø.

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Forslagsstiller har vurdert konkret hvorvidt beslutningen om detaljreguleringen faktisk
medfører at naturmangfoldet påvirkes, enten positivt eller negativt.

For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene
i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 skal legges til grunn som retningsli njer ved utøving av offentlig
myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og
vektlagt i saken.
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Hensikten med reguleringsplanforslaget er å øke utnyttelsesgraden og oppnå en tettere
boligsituasjon en n den eldre reguler ingsplanen tillater. Området som er omsøkt er e n
ubebygget tomt med gress og mindre busker. Planforslaget legger ikke til rette for inngrep
som vil medføre at naturmangfold blir påvirket i positiv eller negativ retning. Planforslaget vil
ikke innvirke på n aturverdier, verdifull vegetasjon, viltinteresser eller økologiske funksjoner.
Fordi naturmangfold ikke blir berørt av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak
på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurde ringer etter de
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12.

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Planforslaget vil gi økte muligheter for rekreasjon gjennom si ne nye felles uteareal er og
sikring av adkomst inn til dette området .

8.8 Uteomr åder
Planforslaget vil gi økte muligheter for uteopphold gjennom sine felles uteareal.

8.9 Trafikkforhold
Vegforhold
Vegsystemet i området vil ikke bli vesentlig påvirket av planforslaget. Planforslaget
inkluderer tiltak for fartsredusering langs Midtmoen . Adkomst til planområdet er plasser på
rett strekke og er oversiktlig i forhold til frisikt. Barns skoleveg er ansett som sikker både før
og etter utbyggingen, og tilfredsstiller Vegdirektoratet s kriterier for sikker skoleveg (se også
vedlagte trafikkanal yse r og forslag til fartsreduserende tiltak ).

Trafikkøkning
Turproduksjon og trafikk på vegnettet
I planforslaget foreslås det 16 boenheter i form av 70 m2 3 - roms leiligheter, parkering og lek.
Området vil ha naturlig kjøre ankomst fra den nordvestre dele n av Midtmoen ved punkt A i
Figur 2. Trafikkøkning som følge av andre planlagte utbygginger i området er forventet å
benytte den sørvestlige delen av Midtmoen som kommer ut i riksvegen ved punkt B. Det
forutsettes at det er kun planområdet som vil føre til trafikkvekst i den nordvestre delen av
Midtmoen.
Ved å ta utgangspunkt i reisevaneundersøkelsen gjennomført i 2013/14c og antall planlagte
boenheter vil planområdet generere en årsdøgntrafikk (ÅDT) på cirka 100 kjøretøy per døgn
etter utbygging. Denne tr afikken forventes å komme ut på riksvegen via den nordvestre delen
a v Midtmoen ved punkt A i kart 9. Dette resulterer i en fremtidig ÅDT på cirka 250 kjøretøy
per døgn i overgangen mellom boligområdet og avkjøringen til bensinstasjonen og
dagligvarebutikke n. Trafikkbelastningen på hovedvegnettet er forventet upåvirket av
utbyggingen da trafikkveksten fra planområdet er mindre enn usikkerheten i ÅDT - tallene.

I planforslaget er det lagt inn krav om fartsreduserende tiltak i form av farstdumper (se
vedlegg Ve dlegg_17_B_Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018 samt
Vedlegg_17_C_Illustrasjonsplan_fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018 ).
Dette vil gi en enda tryggere skolevei og en større sikkerhet for at gjeldende fartsgrense
overholdes.
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Kart 9 : Illustrasjon av mulige skoleveger mellom planområdet og Sokna skole
Kilde: Trafikkanalysen som er vedlagt planforslaget

Kollektivtilbud
Planforslaget vil ikke få noen innvirkning på kollektivtilbudet.

8.10 Barns interesser
Planforslaget søker å ivareta barn og unges interesser ved å fokusere på gode arealer for
uteopphold for hver enkelt boenhet samt godt plasserte felles uteoppholdsarealer.
Gode leke - og oppholdsarealer utendørs er blant de boligkvalitetene som betyr mye for
livskvalitet og trivsel bl ant beboerne. Passe store, attraktive og tilgjengelige utearealer er
viktige for det sosiale livet. I planforslaget vil det være godt over minstekravet til brukbart
uteoppholdsareal. I tillegg ligger området kun 850 - 1000 meter unna skolen, med
idrettsanl egg og store arealer for lek og rekreasjon .
Forslagsstiller kan ikke se at planforslaget skal kunne føre til negative virkninger i forhold til
barn og unges interesser, heller det motsatte.

8.11 Sosial infrastruktur
S kolekapasitet
Planforslaget vil kunne gi noe økt elevtall (anslagsvis 4 - 8 plasser)

B arnehagekapasitet
Planforslaget vil kunne gi noe økt behov for barnehageplasser (anslagsvis 4 - 8 plasser)

A nnet
Planforslaget vil kunne gi noe økt behov for sosiale tjenester da de nye boenhetene fører til
ny e innbyggere som sokner til Ringerike kommune og Sokna sentrum.
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8.12 Universell tilgjengelighet
Etter utbyggingen vil det være åtte nye tilgjengelige leiligheter, med tilhørende utearealer som
er universelt utformet.

8.13 Energibehov – energiforbruk
Ma nge eldre boliger har svært høyt energi for bruk . Nye boliger vil være bygget etter dagens
tekniske krav og forskrifter , med et langt lavere energibehov og forbruk.

8.14 ROS
Se eget vedlegg med ROS - Analyse.
Ut fra vedlagte ROS - analyse kommer det frem at pla nområdet ikke har spesielle utfordringer
som kan få alvorlige konsekvenser ved utbygging av dette området.

8.15 Jordressurser/landbr uk
Ingen konsekvens

8.16 Teknisk infrastruktur
V ann og avløp
Som følge av utbyggingen vil det bli økt belastning på det ek sisterende va - nettet.

T rafo
Ingen negative konsekvenser

A nnet
Som følge av planforslaget er adkomst til felles lekeplass sikret

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Et mulig økt antall innbyggere vil kunne føre til økte utgifter i forhold til behov for offentlig
tjenesteyting. Innbyggere som får offentlige tjenester vil imidlertid også kunne bringe
inntekter til kommune i form av skattepenger. Det vil være vanskelig å anslå et regnestykke
for denne planen, da situasjonen også vil forandre seg i forh old til hvem som kommer til å bo
her.

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Planforslaget vil kunne føre til økt aktivitet for de som driver servicenæring og handel i
nærområdet.

8.19 Interessemotsetninger
Gjennom planprosessen er det ikke avdekt noen kjente interessemotsetninger

8.20 Avveining av virkninger
Med bakgrunn punktvis gjennomgang av mulige virkninger av planforslaget, samt ROS -
analyse, kommer det frem at det ikke foreligger grunn til å tro at gjennomføring av planen skal
føre til virkninger av negativ karakter. Det er imidlertid funnet at flere forhold er positive, som
blant annet mer areal til uteopphold , effektiv arealbruk gjennom fortetting, energieffektiv
bebyggelse .
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9 . Innkomne innspill

9.1 Etter fristens utløp er det kommet inn fire forhåndsuttalelser t il planarbeidet (innspillene er
tatt med som vedlegg til planbeskrivelsen)
S ammendrag av merknadene er gjengitt her

Nr Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 22.03.17
2 Buskerud Fylkeskommune 31.03.17
3 Statens Vegvesen 24.03.17
4 St atens Vegvesen 22.08.18
5 Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern 13.03.17

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

Nr. 1 – Fylkesmannen i Buskerud

B er om at forhold knyttet til barn og unges
interesser, landskap, natur mangfold, støy,
energi og universell utforming blir tilstrekkelig
ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Forslagsstiller er av den
oppfatning at disse forhold er
ivaretatt i planforslaget og
nærmere beskrevet i
planbeskrivelsen

Nr. 2 – Buskerud fylke skommune

Automatisk fredete kulturminner:

Viser til lov om kulturminner §§ 8 og 9 om
undersøkelsesplikten ved planlegging av
offe ntlige og større private tiltak. Krever at det
gjennomføres gransking for registrering av
automatisk fredete kulturminner

Nyere tids kulturminner:

Ingen merknader til varsel om oppstart av
planarbeid når det gjelder nyere tids
kulturminner.

Registrering av automatisk fredete
kulturminner er gjennomført. Det
ble ikke gjort funn. Arkeologisk
rapport er vedlagt planforslaget.

Nr. 3 - Statens vegvesen

Ingen merknader. Forutsetter planen til ny
uttalelse ved offentlig ettersyn.

Ingen ytterligere kommentar

Nr. 4 - Statens vegvesen

Planområde er tenkt redusert til ikke å omfatte
anleggelse av fortau langs Midtmoen på g.nr
148 b.nr . 58 og g.nr 148 b.nr. 60.

Dersom kommunen aksepterer å ta ut fortauet,
bør det anlegges fartsdempende tiltak på
Midtmoen. Dette bør framgå av
regulerinsgbestemmelsene.

Fartsreduserende tiltak på
Midtmoen er ivaretatt gjennom
illustrasjoner og
regulering sbestemmelser
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Nr. 4 – Kommuneoverlegen Miljørettet
helsevern

En forutsetning for boligutbygging på
eiendommen Gnr. 148/58 må være at det
etableres trygge skoleveier og universell
utforming av atkomsten til bygg, uteområder
og atkomstveier. Tryggeskolevei er,
tilgjengelige trygge gangveier til Sokna
sentrum og nærlekeplasser forutsettes etablert
før innflytting i første bolig.

Området vil ha naturlig ankomst
fra den nordvestre delen av
Midtmoen som kommer ut i
riksvegen ved punkt 1 i Figur 2.
Denne delen a v Midtmoen har en
estimert ÅDT på cirka 150
kjøretøy per døgn i dagens
situasjon og er beregnet å øke til
cirka 250 kjøretøy per døgn etter
utbygging. Dette er ansett som
uproblematisk. Barns skoleveg er
ansett som sikker både før og etter
utbyggingen, og tilfredsstiller
Vegdirektoratets kriterier for
sikker skoleveg.Viser også til
vedlagte trafikkanalyse utført av
Asplan Viak

10. Avsluttende kommentar
Gjennomføring av planen
Utbyggingen tenkes gjennomført i ett eller flere byggetrinn. Det vil si en utby gging av fire
boenheter i trinn en, så fire boenheter i neste trinn. Målsetningen er byggestart så snart som
mulig .

1 1 . Vedlegg
1. Plankart
2. Planbestemmelser i pdf og word
3. Illustrasjonsplan som viser omsøkt utbygging alternativ A
4. Illustrasjonsplan som viser o msøkt utbygging alternativ B
5. Illustrasjonsplan som viser maks utbygging
6. Illustrasjon leilighetstyper
7. S ol - /skyggekart /Volumstudie
8. Referat fra oppstartsmøte
9. Kunngjøringsannonse
10. Varslingsbrev
11. Adresseliste
12. Forhåndsuttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud
13. Forhånds uttalelse fra Buskerud fylkeskommune
14. Forhåndsuttalelse fra Statens Vegvesen

14_B_ Forhåndsuttalelse nummer to fra Statens Vegvesen
15. Forhåndsuttalelse fra Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern
16. ROS - analyse
17. Trafikkanalyse

17_ A_ Vurdering av skoleveg Midtmoen_ tillegg_til_trafikkanalyse_av_06022018
17_B_ Fartsreduse rende tiltak langs Midtmoen_1911 2018
17_C_Illustrasjonsplan_fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018
17_ D _ Dokumentasjon fra naboer som ikke ønsker fortau

18. Sosi - fil plankart
19. Kontrollrapport til so si - fil
20. Vurdering av uttalelser ette r planoppstart
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Detaljregulering Midtmoen, Sokna

Liste over uttalelser

Nr . Navn Datert
1 Fylkesmannen i Oslo og Viken 20.03.2019
2 Buskerud Fylkeskommune 25.03.2019
3 State ns vegvesen 08.03.2019
4 Teknisk Forvaltning – vei, park og idrett v/Morten Fagerås 26.03.2019
5 Ringerikskraft AS 18.02.2019
6 Aud Ragnhild Eriksen 18.02.2019
7 Arne Frøhaug 18.02.2019
8 Øyvind Flaskerud Hagen 24.03.2019
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Op psummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

NR.1 - FYLKESMANNEN I
OSLO OG VIKEN

Kan ikke se at planforslaget
kommer i konflikt med nasjonale
eller viktige regionale interesser,
og har derfor ingen spesielle
merknader til sake n.

Det legges til grunn at de
foreslåtte tiltakene i
planforslaget for å redusere
farten langs Midtmoen blir fulgt
opp.

Foreslåtte fartshumper
langs Midtmoen vil bli
opparbeidet.

Det er lagt inn
rekkefølgekrav i
planbestemmelsene § 5.7
som sikrer at di sse blir
etablert før brukstillatelse
kan gis for de nye
boligene.

Merknaden er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

NR. 2 – BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

Har hatt arkeologisk registrering
av planområdet. Det er ikke
påvist automatisk fredete
kulturmin ner eller andre
arkeologiske kulturminner.
Automatisk fredete kulturminner
er tilstrekkelig ivaretatt i
planbestemmelsene, og har
derfor ingen merknader til
planforslaget.

Ingen ytterligere
kommentar.

Merknaden er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstill er.

NR.3 – STATENS VEGVESEN

Hovedutvalget for miljø - og
arealforvaltning har i sitt vedtak
bedt forslagsstiller gå i dialog
med Ringerike kommune for å
se på muligheten av å etablere
fortau i deler av veibredden på
Midtmoen, med tilhørende
enveiskjørings - system.

Statens vegvesen mener det vil
være uheldig å etablere fortau i
deler av veibredden på
Midtmoen, med tilhørende
enveiskjørings - system.
Enveiskjørings - systemet vil
kunne skape et uheldig
kjøremønster for området, og
bruk av riksveg 7 som lokalveg.
Dersom det skal anlegges fortau
bør dette skje på siden av

Fartsreduserende tiltak er
ivaretatt med fartshumper
langs Midtmoen, og vi ser
ikke behovet for ytterligere
tiltak som Statens
vegvesen mener vil være
uheldig.

Statens vegvesen
anbefaler ikke en
løsning med fortau i
deler av veibanen på
Midtmoen. D et er
heller ikke plass til å
etablere et
funksjonelt fortau, jf.
merknad nr. 4,
Teknisk forvaltning s
uttalelse.
Rådmannen
opprettholder derfor
opprinnelig
anbefaling med
tr afikksikkerhetstiltak
i form av
fartshumper.
Opparbeidelsen av
disse er sikret i
planbest emmelsene
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kjørevegen.

Det registreres at
fartsreduserende tiltak på
Midtmoen er ivaretatt gjennom
reguleringsbestemmelsene.

Det vises til ovennevnte forhold,
men har ikke direkte innsigelser
mot planforsl aget.

§ 5.7.

NR.4 – TEKNISK
FORVALTNING – VEI, PARK
OG I DRETT V/MORTEN
FAGERÅS

Renovasjonsanlegg f_BRE

Veiforvaltningen vil ikke tillate at
det plasseres et byggverk for
renovasjonsdunker innenfor
byggegrensen, som er 4,0m fra
veikant. Dette grunnet
s nøopplag. Det foreslås at
overbygd areal for
renovasjonsdunker innlemmes i
garasjeanlegget på f_BG.

Trafikksikkerhetstiltak

Fartshumper foreslås langs
Midtmoen i nordlig og østlig
retning.

Fortau og enveiskjøring innenfor
dagens veibredde blir en dårli g
løsning da det pr. i dag ikke
finnes tilstrekkelig bredde til
dette. Til å opparbeide et
funksjonelt fortau (2,5m) +
kjørefelt (3,0m) og veiskulder til
snøopplag (2x1,5m) vil det
kreve ca 8,5m tilgjengelig
bredde til veiformål. I dag har
Midtmoen et veif ormål med en
bredde på ca 5,0 - 6,5m.

Renovasjonsanlegg
f_BRE

Vi foreslår at
reguleringsbestemmelsens
§1 .4.2. endres til «Det
tillates plassering av
avfallsbeholdere utenfor
frisiktsonen. Det tillates
ikke oppført
bod/overbygget areal for
avfallsbeholdere ».

Det er i
regulerings bestemmelsene
tillatt å oppføre
bod/overbygget areal for
mellomlagring av avfall i
område f_BG.

Trafikksikkerhetstiltak

Fartsreduserende tiltak er
ivaretatt med fartshumper
langs Midtmoen i nordlig
og østlig retning, og vi ser
ikke b ehovet for ytterligere
tiltak som Teknisk
f orvaltning mener vil være
en dårlig løsning.

Merknaden
vedrørende
renovasjonsanlegg
er tatt til følge og
innarbeidet i det
reviderte
planforslaget.
Overbygget areal for
avfallsbeholdere
tillates plassert innen
fel tet for
garasjer/carporter.

Til merknaden
vedrør ende
trafikksikkerhetstiltak,
jf. Rådmannens
kommentar til
merknad nr. 3,
Statens vegvesen.

NR.5 – RINGERIKSKRAFT AS

Alle dokumenter er ok.

Ingen ytterligere
kommentar.

Merknaden er
tilstrekkelig
kommente rt av
forslagstiller.

NR.6 – AUD RAGNHILD
ERIKSEN

Takker for informasjon. Har
ingen motsigelser til
utbyggingen.

Ingen ytterligere
kommentar.

Merknaden er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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NR.7 – ARNE FRØHAUG

Ingen innvendinger på denne
plane n, men fortau og evt.
enveiskjørt gate, høres ikke
dumt ut, spes. på vinter med
høye brøytekanter (uoversiktlig).

På bakgrunn av Statens
vegvesen og Teknisk
forvaltning sine uttalelser,
mener vi at dette ikke vil
være noen gjennomførbar
løsning.

V edrøre nde
trafikksikkerhetstiltak,
jf. Rådmannens
kommentar til
merknad nr. 3,
Statens vegvesen.

NR.8 – ØYVIND FLASKERUD
HAGEN

Kan ikke skjønne at det vil være
behov for etablering av hverken
fortau eller enveiskjøring i
Midtmoen, og legger følgende
argumenter til grunn:

De nye boenhetene vil
ikke føre til mer
gjennomgangstrafikk i
Midtmoen.

Det er ikke behov for
fortau da trafikken i
området begrenses til
kjøring til og fra
eiendommene med en
lav hastighet i en 30 -
sone.

Gangvei er allerede
etablert fra Midtm oen til
sentrum med tilhørende
gangfelt over Riksvei 7.
Dette er et trygt alternativ
for barn og voksne.

Enveiskjøring vil føre til
mer trafikk gjennom hele
området. Slik det er i dag
begrenses
gjennomkjøring, og gaten
avlastes med at folk
kjører korteste vei til og
fra eiendom og Riksvei 7.

Da veien i Midtmoen er
smal, er det f are for at
med enveiskjøring og
smalere vei vil bli
problemer med
snørydding, som kan
gjøre veien dårlig og
uoversiktlig.

På bakgrunn av Statens
vegvesen og Teknisk
forvaltning sine uttalelser,
mener vi at dette ikke vil
være noen gjennomførbar
løsning .

Vedrør ende
trafikksikkerhetstiltak,
jf. Rådmannens
kommentar til
merknad nr. 3,
Statens vegvesen.



5

Enveiskjøring vil være
svært upraktisk med
tanke på ut og innkjøring
til egen eiendom, da
denne går skrått inn på
veien.

Økonomisk sett bør
penger tenkt brukt på
fortau og enveiskjøring i
Midtmoen, heller brukes
på trafikksikkerhetstiltak
andre steder på Sokna.

Fartshumper er et tiltak
som burde holde i
masse vis. Dette er et
positivt tiltak, så lenge de
ikke blir til hinder eller
ulempe med tanke på
snøfjerning vinterstid.



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  20.03.2019  2019/15062 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  07.02.2019  16/6266 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Midtmoen 
ved Sokna 

Vi viser brev av 7. februar 2019 med forslag til detaljregulering for Midtmoen ved Sokna. 
 
Planforslaget legger til rette for oppføring av 16 boenheter sentralt på Sokna hvor boenhetene er 
fordelt over fire to-etasjers firemannsboliger. I planforslaget er det regulert inn areal for lek med 
tilhørende krav til opparbeidelse. Det skal tilrettelegges for lekearealer for de minste barna og for 
større barn. 
 
Fylkesmannen har i brev av 22. mars 2017 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til barn og unges interesser, landskap, naturmangfold, støy, 
energi og universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Etter en gjennomgang av saken kan vi ikke se at planforslaget kommer i konflikt med nasjonale eller 
viktige regionale interesser. Vi har derfor ingen spesielle merknader til saken. 
 
I oversendelsen går det frem at Ringerike kommune ønsker å få tilbakemeldinger på hvordan 
trafikksikkerheten er ivaretatt i planforslaget. Vi vil understreke viktigheten av at barn og unge sikres 
en trafikksikker adkomst til skole og fritidsaktiviteter. Vi mener derfor det er positivt at det er rettet 
et spesielt fokus på nettopp dette. Det er foreslått tiltak i planforslaget for å redusere farten langs 
Midtmoen. Vi legger til grunn at dette blir fulgt opp. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopi til: 
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 ARENDAL 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Midtmoen - Sokna - Ringerike kommune - detaljregulering 426 -
høring og offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 07.02.2019 angående høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan
for Midtmoen, Sokna i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her kulturminnefaglige innspill
til planarbeidet.

Kort om planen
Eiendommen er i dag ubebyggd og er på ca. 4100 kvm. Den ligger i et etablert boligområde på
tettstedet Sokna. Planforslaget legger opp til konsentrert boligbebyggelse i to etasjer. Det er
tenkt 16 nye boenheter med tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass
og renovasjon.

Arkeologiske kulturminner
Planområdet er arkeologisk registrert. Det er ikke påvist automatisk fredete kulturminner eller
andre arkeologiske kulturminner her. Videre mener vi at automatisk fredete kulturminner er
tilstrekkelig ivaretatt i planbestemmeslene og har derfor ingen merkander til planforslaget.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har ingen merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Ringerike kommune
Att. Ingrid Liseth
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vår dato:  25.03.2019  Vår referanse:  2018/11728 - 8 Vår saksbehandler:
Deres dato:  12.02.2019  Deres referanse:  16/6266-44 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Nordbohus AS

Strandveien 43

7042 TRONDHEIM

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/24042 - 6 Rita Einevoll 22.08.201 8

Svar - a nmodning om forhåndsuttalelse - Gnr. 1 48 bnr. 5 8 - Midtmoen -

Sokna i Ringerike kommune - reguleringsplan

Viser til brev om varsel av overnevnte reguleringsplan og endring av planområde.

Planområde er tenkt redusert til ikke å omfatte anlegg else av fortau langs Midtmoen på g.nr

1 48 b.nr. 58 og g.nr 1 48 b.nr. 60.

Dersom kommunen aks epterer å ta ut f ortau et , bør det anlegges fartsdempende tiltak på

Midtmoen. Dette bør framgå av regulerinsgbestemmelsene.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØNEFOSS



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Henriette Foss / 48279352 1 7/24042 - 8 1 6/6266 - 44 08.03.201 9

Svar - 426 Detaljregulering Midtmoen - Sokna - høring og offentlig ettersyn

- Ringerike kommune

Vi har mottatt for uttale forslag til reguleringsplan for ovennevnte område.

Området berører ikke riks - eller fylkesveg direkte.

Hensikten med planarbeidet synes å være å tilrettelegge for oppføring av 1 6 boenheter med

blant annet ti lhørende garasjer, p a rkering, renovasjon og lekeplass . Boenhetene vil bli

fordelt på fire to - etasjers firemannsboliger .

HMA (hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning) har i sitt vedtak bedt forslagsstiller gå i

dialog med Ringerike kommune for å se p å muligheten av å etablere fortau i deler av

veibredde på Midtmoen, med tilhørende enveiskjørings - system. Dette ønsker kommunen

synspunkter på.

Statens vegvesen mener det vil være uheldig å etablere fortau i deler av veibredde på

Midtmoen, med tilhørende enveiskjørings - system. Enveiskjørings - systemet vil kunne skape

et uheldig kjøremønster for området, og bruk av riksveg 7 som lokalveg. Dersom det skal

anlegges fortau bør dette skje på siden av kjørevegen.

Vi registrerer at fartsreduserende tiltak på Mid tmoen er ivaretatt gjennom

reguleringsbestemmelsene.
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Konklusjon:

Vi viser til ovennevnte forhold, men har ikke direkte innsigelse r mot planforslaget .

Plan og forvaltning

Vegavdeling Buskerud

Med hilsen

Anders O. Hagerup

Seksjonsleder Henriette Foss

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1 502 MOSS



976957628
RINGERIKSKRAFT AS
Postboks 522
3504 HØNEFOSS

eva.edvardsen@ringeriks-kraft.no

940100925
RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 18.2.2019

Tilbakemelding på 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - Høring og offentlig ettersyn

Alle dokumenter ok !



Innspill til 426 Detaljregulering for Midtmoen, Sokna

Innsendt av Teknisk Forvaltning - Vei, park og idrett v/Morten Fagerås

V edr. Renovasjonsanlegg f_BRE

Veiforvaltningen vil ikke tillate at det plasseres et byg gverk for renovasjonsdunker innenfor byggeg rensen,
som er 4,0 meter fra veikant.På Sokna er det ofte snødybder på 1,0 meter og mer, slik at dette er et
veldig nødvendig areal for å ivareta vinterdriften på offentlig vei. Det forslås at overbygd areal for
renovasjonsdunker innlemmes i garasjeanlegget på f_BG.



Fra: Morten Fagerås [Morten.Fageraas@ringerike.kommune.no] 

Til: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Jostein Nybråten [Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no]; Erik Josephson [Erik.Josephson@ringerike.kommune.no]; Cornelis Cliteur 

[Cornelis.Cliteur@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 26.03.2019 16:49:36 

Emne: SV: Vedrørende høringsuttalelse til plan 426 Detaljregulering for Midtmoen, Sokna 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei 
 
Jeg foreslår fartsdemper i Midtmoen i nordlig og østlig retning.  
 
Fortau og enveiskjøring innenfor dagens veibredde blir en dårlig løsning da det pr i dag ikke finnes tilstrekkelig bredde til dette. Til å opparbeide et 
funksjonelt fortau (2,5 meter) + kjørefelt (3,0 meter) og veiskulder til snøopplag (2x1,5 meter) vil det kreve ca 8,5 meter tilgjengelig berede til veiformål . I 
dag har Midtmoen et veiformål med en bredde som varierer mellom ca 5,0 og 6,5 meter.  
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Morten Fagerås 

 
Prosjektleder/Saksbehandler 
Teknisk forvaltning - vei, park og idrett 
Mob. 909 20 175 
 

 
 

Fra: Ingrid Liseth <ingrid.liseth@ringerike.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 26. mars 2019 13:56 
Til: Morten Fagerås <Morten.Fageraas@ringerike.kommune.no> 
Kopi: Jostein Nybråten <Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no>; Erik Josephson <Erik.Josephson@ringerike.kommune.no>; Cornelis Cliteur 



<Cornelis.Cliteur@ringerike.kommune.no> 
Emne: Vedrørende høringsuttalelse til plan 426 Detaljregulering for Midtmoen, Sokna 
Viktighet: Høy 
 

Vedrørende høringsuttalelse til plan 426 Detaljregulering for Midtmoen, Sokna 
 
Takk for innspill vedrørende renovasjonsløsning.  
 
I varslingsbrevet ba vi spesielt om synspunkter på forslaget til trafikksikkerhetstiltak. I planforslaget er det foreslått 
fartshumper på Midtmoen. Dette forslaget støttes av blant annet Statens vegvesen og Fylkesmannen.  
 
Ved behandling av planforslaget vedtok HMA et ekstra vedtakspunkt der de ba forslagstiller gå i dialog med Ringerike 
kommune for å se på muligheten av å etablere fortau i deler av veibredden på Midtmoen, med tilhørende enveiskjørings-
system. SVV anbefaler ikke en slik løsning. Vi vil gjerne ha deres synspunkter på saken. Saksfremlegget og alle 
høringsinnspill samt andre dokumenter finnes i ESA 16/6266, fra journalpost -42 og videre frem. 
 
Fint om dere kan sendes oss deres synspunkter på trafikkløsning, da høringsfristen nå er gått ut.  
Alle høringsinnspill vil vi så oversende til forslagstiller for planen, så de kan starte merknadsbehandlingen. 
 
Takk for hjelpen! 
 
 
Vennlig hilsen 
 

Ingrid Liseth 
Arealplanlegger 
Ringerike kommune 



 
Tlf. 40 90 96 95 
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no  
 

 
 
                                                                                                                                              



Aud Ragnhild Eriksen
Vikers vei 6
3534 SOKNA
NO
audr.eriksen@hotmail.com

940100925
RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 18.2.2019

Tilbakemelding på 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - Høring og offentlig ettersyn

Ok takk for informasjonen . Har ingen motsigelser til utbyggingen.



FRØHAUG ARNE
MIDTMOEN 18
3534 SOKNA
Norge
arne.froh1@gmail.com

940100925
RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 18.2.2019

Tilbakemelding på 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - Høring og offentlig ettersyn

Hei. Vi har ikke noen innvendinger på denne planen, men fortau og evt enveiskjørt gate, høres ikke dumt
ut, spes på vinter med høye brøytekanter. (uoversiktlig)



24.03.19

Avsender:

Øyvind Flaskerud Hagen

Midtmoen 16

3534 SOKNA

Til:

Ringerike Kommune, Areal - og byplanlkontoret

Postboks 123, Sentrum

3502 Hønefoss

Innspill til “Plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna”, sak nr. 17/19

Saksnr: 16/6266 - 44 Løpenr: 6153/19 Arkivkode: PLN 426

Jeg har lest igjennom informasjon fra Ringerike kommune, Areal - og byplankontoret, angående
detaljregulering av Midtmoen. Jeg skjønte det slik at det er ønskelig med tilbakemeldinger og
synspunkter på følgende:

Mulighet for etab lering av fortau i deler av veibredden

Muligheter for tilhørende enveiskjørings - system

Slik jeg ser det, kan jeg ikke skjønne det vil være behov for etablering av hverken fortau eller
enveiskjøring i Midtmoen. Jeg legger til grunn følgende argumenter:

De 1 6 boenhetene som skal oppføres vil slik jeg ser det, ikke føre til mer gjennomgangstrafikk
i Midtmoen. Trafikken til nye boenheter vil i hovedsak komme ned mellom bensinstasjon og
Kiwi. Derfra er det relativt kort vei til de nye boenhetene.

Det er slik jeg ser det ikke behov for fortau, da trafikken i området begrenses til kjøring til og
fra eiendommer. Hastigheten er lav i området, og er begrenset til 30 - sone.

Egen gangvei er allerede etablert fra Midtmoen til sentrum med tilhørende gangfelt over
Riksvei 7 . Dette er et trygt alternativ for barn og voksne , som allerede eksisterer i dag.

Enveiskjøring vil føre til tvungen trafikk i en retning gjennom Midtmoen. En slik løsning vil slik
jeg ser det føre til mer trafikk gjennom hele området, for å komme til og f ra eiendommer.
Slik det er i dag begrenses gjennomkjøring, og gaten avlastes med at folk kjører korteste vei
til og fra eiendom og Riksvei 7.



 Veien i Midtmoen er allerede smal. Jeg er redd det med enveiskjøring og smalere vei vil bli en
del problemer med t anke på snørydding i området vinterstid, som kan gjøre veien dårlig og
uoversiktelig.

For min egen del vil enveiskjøring være svært upraktisk med tanke ut og innkjøring til egen
eiendom, da denne går skrått inn på veien.

Økonomisk sett mener jeg penger tenkt brukt på fortau og enveiskjøring i Midtmoen , heller
burde brukes på trafikksikkerhetstiltak andre steder på Sokna. Per i dag er det for eksempel
begrenset med fortau/gangvei langs Strømsoddveien fra Lunder kirke til Permobakken. Dette
er en vei med mye mer trafikk enn det noen gang vil være i Midtmoen, som inkluderer en del
tungtransport i forbindelse med søplemottak og tømmerkjøring. Krysset ved Kiwi er og et
område som burde kunne forbedres. Det er høy trafikk her, spesielt med helgetrafikk fra
torsdag til lørdag. Krysset er og uoversiktelig, med dårlig nedkjøring til parkering, spesielt
vint erstid.

Slik jeg har skjønt det ut fra møte med Nordbohus, og saksdokumenter, er det planlagt
fartsdumper som fartsreduserende tiltak i Midtmoen. Dette er et tiltak jeg mener bur de
holde i massevis, som jeg er positiv til, så lenge de ikke blir til hinder eller ulempe med tanke
på snøfjerning vinterstid.

Dokumentet er sendt per e - post, den 24.03.19, til følgende personer/adresser:

Ringerike kommune, postmottak@ringerike.kommune.no

Ingrid Liseth, saksbehandler, ingrid.liseth@ringerike.kommune.no

Rita Einevoll, kontaktperson Nordbohus, rita.einevoll@nordbohus.no

Med vennlig hilsen

Øyvind Flaskerud Hagen

E - post: oyvind_hagen2@hotmail.com

Telefon: 934 61 965
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19.1 1 .2018 (revidert av R. Einevoll 02.01.19)
Jorun Gjære
Jorun Gjære

U TVI DET VU RDERI N G AV SKOLEVEG - MI DTM OEN

INNHOLD

Innledning ................................ ................................ ................................ ...................... 1

Dagens situasjon ................................ ................................ ................................ ............ 2

Beskrivelse av løsninger ................................ ................................ ................................ . 2

Anbefalt løsning for Midtmoen ................................ ................................ ........................ 4

IN N LEDNIN G

Det er igangsatt et reguleringsarbeid for å
etablere boliger på Midtmoen i Sokna. I
forbindelse med dette arbeidet er det
utarbeidet en trafikkanalyse med fokus på
trafikale forhold for myke trafikanter og
barns skoleveg. Gjennom en
trafikksikkerhetsvurdering er det kommet
fram til at fartstrafikkreduserende tiltak vil gi
en like god trafikksikker skoleveg som fortau
på deler av Midtmoen.

Dette notatet har til hensikt å vurdere
behov, utforming og plassering av
fartsreduserende tiltak langs Midtmoen .

Figur 1 : Illustrasjonsplan
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Nordbohus AS Asplan Viak AS

DAGENS SITU ASJON

Adkomsten til planområdet fram til riksveg 7 går via Midtmoen. Midtmoen er en kommunal
veg som går sløyfe gjennom boligområdet på sørvestsiden av riksvegen. Den har to
tilkoblinger til riksveg , 7. De kommunale vegene i området er smale boliggater uten fort au og
fungerer som samleveger. Hele boligområdet på sørvestsiden av riksvegen er skiltet som 30 -
sone. Strekningen som det vurderes fartsreduserende tiltak på har sannsynligvis den laveste
trafikkmengden av vegene innen boligområdet . Vegnettet i dag har far tsgrensesone 30 km/t.

BESKRIVELSE AV LØSNI NG ER

Boligområde t i Sok na best år fl ere vege r i tilleg g ti l Midtmoe n. Reguleringsplan en medfører
ing en vesentlig e endring er i infrastrukturen . Langs planområd et i v est legges ti l rett e f or en
grø nn snarv eg ti l planlag t lekeområde . Pl anområde t f år t o adkomste r fr a Midtmoe n, D en ene
ti l parkeringsplasse r o g garasjeanle gg m ed gangvege r ti l boligen e. D en an dre adkoms t går
dir ekte i nn ti l tune t mell om boligene , m en denn e vi l være sten gt m ed bo m som k un kan
åpne s av utrykningskjøretøy.

Det er spesielt i forbindelse med kryssing av vegen det er viktig at kjørende trafikk har lav
hastighet. Dette kan sikres på flere måter. Følgende er hentet fra håndbok V128, Statens
vegvesen:

« Hensikt en m ed fartsdempend e tiltak e r i først e r ekke å bedr e tra kksikkerhe t og trivsel , og
da særlig fo r gåen de og syklen de i tettbygde områder. Erfari ng ha r vis t a t skilti ng av
fartsgrense r oft e i kke ha r tilstrekkelig virkning . Ytterligere fartsdempend e tiltak ta r sikte på å
sikre a t de n fastsa tt e fartsgrensen overholdes».

Behovet for fartsreduserende tiltak er vurdert til å være mest aktuelt for strekningen i
tilknytning til planområdet og som er barns skoleveg (fra og med Midtmoen nr.1 6 til og med
og Midtmoen nr. 2 7 ), en strekning i underkant av 2 5 0 meter.

D et er ing en gangfel t på vegnette t i områd et i da g. D et m å forventes t a t i boligområde r med
bolig er på begg e si de vi l myk e trafikante r ha beho v fo r å kry ss veg en hv or som helst .

D et er oppgit t fler e ty pe varia nter av fartsdempen de løsninge r i håndboke n. M ed ba kgrunn i
V12 8 anbefal es sirkelhumpe r som tilta k f or sikr e l av hastighe t i Midtmoen. Håndboka
anbefal er dett e tiltake t fo r adkomstveg er skilt et 30 km/ t o g 4 0 km/ t o g m ed lit en ande l tunge
kjøret øy o g ing en busstrafi kk.
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Nordbohus AS Asplan Viak AS

Figur 2 humper Kilde: SVV V128

Anbefalt avstand mellom humper er vist i Tabell 3 - 1 under. Strekningen som er vurdert er
cirka 200 meter . Humper bør plasers slik at de ikke kommer i konflikt med parkering,
avkjørsler , kummer og sluk. Det bør tilpasses slik at vannavrenning blir hensyntatt.

Tabell 3 - 1 Anbefalt avstand mellom humper Kilde: SVV V128.

Fartsdempende tiltak gir noe redusert støynivå på grunn av redusert fart. Nært humper (ca.
10 m) kan imidlertid reduksjonen bli omtrent opphevet av økt støynivå på grunn av
retardasjon og akselerasjon. Enkeltstående humper gir mer støy enn om det anlegges flere
humper med anbefalt avstand. Plassering av h umpe ne bør ta hensyn til nærheten til
b olige ne .

Fartsh umper skal ikke komme overraskende på trafikantene . Derfor er det viktig med skil ting
og oppmerking av fartsdempende tiltak. Fareskilt og oppmerking på kjørebanen skal følge
håndbok N300 Trafikkskilt og N302 Vegoppmerking. En vertikal markering av fartshumpen
bidrar til at førere av utrykningskjøretøy, brøytebiler og andre kjøretøy so m må å passere
humpen med særlighet forsiktighet blir oppmerksom på det.

Innsnevringer og/eller sideforskyvninger av vegbanen kan være e t altern a tiv til si r kelhumper .
Da dette ikke anbefales så er det på bakgrunn av snøbrøyting, vedlikehold og lave
trafik kmengder.

Sideforskyvning og særlig innsnevringer stiller også særlige krav til snørydding for å hindre at
snø og is medfører at kjøreforholdene blir for vanskelige. Innsnevring og sideforskyvning
medfører at renholdet kan bli vanskeligere .

Dagens vegbred de er cirka 5 meter. Med de n lave trafikkmengden som er her bør
innsnevringen være minst 15 meter. De tte kan skape konflikter til blant annet innkjørsler.
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ANBEFALT LØSNING FOR MIDTMOEN

Det anbefales å etablere sirkelhumper langs Midtmoen på strekningen fra og med Midtmoen
nr.16 til og med og Midtmoen nr. 2 7 som vist på figuren. Figuren viser forslag til plassering
av fire sirkelhumper. Ved plassering av disse er d et tatt hensy n til nærheten til boliger (støy),
avkjørsl er o g krysningspunkter for myke trafikant er for skoleveg og lekeplasser samt kummer
i vegbane n. Etablering av humper med tilhørende oppmerking og skilting bær gjøres i
samsv ar med gjeldene retningslinjer o g håndbøker.

Figur 3 Illustrasjonsplan med forslag til plassering sirkelhumper markert med rød farge.
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/6266-42   Arkiv: PLN 426  

 

 

426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna. 

 

 

Sammendrag 

Nordbohus Modum AS ønsker å fremme et detaljreguleringsforslag for 

eiendom gnr./bnr. 148/58, ved Midtmoen på Sokna. Planforslaget legger opp til konsentrert 

boligbebyggelse i to etasjer, med 16 boenheter fordelt over fire firemanns-boliger. Hver 

boenhet vil ha et bruksareal på mellom 55 og 85 m² og inneholde to til tre soverom. I tillegg 

kommer anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass og renovasjon. Det skal legges 

vekt på universell utforming som knytter seg både til boliger, andre bygninger og utearealer. 

50% av boenhetene planlegges med trinnfri adkomst og livsløpsstandard. 

 

Planområdet er regulert til bolig i gjeldende kommuneplan. Det er ikke registrert at 

eiendommen som er planlagt utbygd har spesielle naturverdier. Den kommer heller ikke i 

berøring med dyrket eller dyrkbar jord. Den flate topografien i området gjør at det ikke 

forekommer skred- eller rasfare.  

 

Forslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om fortetting av sentrumsnære 

områder, som føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel gir uttrykk for. Sokna er ett av 

lokalsamfunnene hvor man ser for seg befolkningsvekst utenfor Hønefoss. Sokna er et tettsted 

med ferdig bygget infrastruktur, hvor det vil være mulig å leve klima- og miljøvennlig i et 

transportperspektiv. Det er lagt til rette for at en kan benytte offentlig transportsystem. Det er 

gode gang- og sykkelforbindelser til sentrum, og kun 100 meter å gå til nærmeste 

dagligvarebutikk. 
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Planen er en privat detaljregulering. Det innebærer at forslagsstiller blir fakturert et 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Ringerike kommune skal ikke bekoste 

utredninger eller lignende i planarbeidet. Planen utløser trolig ingen større økonomiske 

belastninger for Ringerike kommune. 

 

Omfanget av uttalelser ved oppstartshøringen er svært beskjedent. De fleste merknadene er 

innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Utbyggingen 

vil ivareta trafikksikkerhet ved at det etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen. Planene 

kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å styrke utviklingen av et 

av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker som fokusområder for 

vekst. Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Bakgrunn 

Nordbohus Modum AS ønsker å fremme et detaljreguleringsforslag for 

eiendom gnr. 148 bnr. 58 som ligger ved Midtmoen på Sokna. 

Eiendommen er i dag ubebygget og er på ca. 4100 m². Den ligger i et etablert boligområde i 

tettstedet Sokna. Planforslaget legger opp til konsentrert boligbebyggelse i to etasjer. Det er 

tenkt 16 nye boenheter med tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass 

og renovasjon. Det er gangavstand til Sokna sentrum med publikumsfunksjoner som 

legekontor, forretninger, kafeer og bussholdeplass. Det er også kort veg til barnehage, skole 

og SFO. Skolen er nylig rehabilitert og har god kapasitet. 

 

Planforslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om økt fortetting av sentrumsnære 

områder. Området er regulert til bolig i gjeldende kommuneplan. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Aktuell situasjon 

Planområdet ligger på Midtmoen vest for riksvei 7 i Sokna, Ringerike kommune. 

Planområdet omfatter en ubebygd eiendom på 4,1 daa med gnr. 148 bnr. 58. Eiendommen har 

kjøreadkomst fra Midtmoen. I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til boligformål.  

 

Området fremstår i dag som et boligområde med en blanding av frittliggende eneboliger på 

forholdsvis store tomter til tettere konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsboliger. 

Topografien i området er flat. 

 

Bebyggelsen er oppført i to etasjer og har et tradisjonelt uttrykk i forhold til norsk 

småhusbebyggelse. Alle boligene rundt planområdet er trehus med trepanel. Takformen er 

saltak. Området fremstår med varierende tetthetsgrad. Da høydene jevnt over er to etasjer eller 

mindre, forsterker det områdets flate topografi. Det er gjennomført kulturminneregistrering 

uten funn, se arkeologisk rapport, vedlegg 15. 

 

Det er ikke registrert at eiendommen har spesielle naturverdier. Den kommer heller ikke i 

berøring med dyrket eller dyrkbar jord. Data for grunnforholdene i planområdet tyder på elve-
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transporterte masser, som normalt består av grus, sand og silt. Den flate topografien gjør at det 

ikke forekommer skred- eller rasfare. 

 

Planlagt arealbruk 

Det er planlagt å bygge 16 boenheter fordelt over fire firemanns-boliger. Hver boenhet vil ha et 

bruksareal på mellom 55 og 85 m² og inneholde to til tre soverom. Boligene tenkes oppført i to 

etasjer pluss loft. Det tillates flatt tak, saltak eller pulttak/splittet pulttak. 

 

I tillegg til boligene planlegges tilhørende anlegg som lekeplass og andre felles uteområder, 

private uteoppholdsarealer, renovasjon, garasjer/carporter, annen parkering bil og sykkel samt 

adkomst. Planområdet omfatter også en turveg som går fra Midtmoen og inn til og forbi ny 

lekeplass. Lekeplassen skal være offentlig tilgjengelig og fungere som nærlekeplass for hele 

boligområdet. I tillegg kommer en sandlekeplass for de minste barna. Den skal ha en sentral 

plassering i forbindelse med uteomådene mellom boligene. 

 

I planområdet vil det kun være tillatt med kjøring frem til området for garasjeanlegg og 

overflate-parkeringsplasser. I tillegg vil det være en egen adkomst for nødetatene nærmere 

boligene. Denne vil være stengt med en bom som nødetatene vil ha tilgang til. Ved henting av 

avfall vil det ikke være behov for renovasjonskjøretøy å kjøre inn i området. Tømming av avfall 

vil være tilgjengelig fra vegkant. 

 

Det skal legges vekt på universell utforming som knytter seg både til boliger, andre bygninger 

og utearealer. 50% av boenhetene planlegges med trinnfri adkomst og livsløpsstandard. 

Alle utearealene vil være trinnfrie og skal opparbeides med fokus på at det skal være lett å 

orientere seg. Inngangspartiene vil være tydelig markert enten ved kontrast i farge eller ved 

taktilt underlag. Det skal ikke brukes allergifremkallende beplantning innenfor planområdet. 

Det vil også etableres oppstillingsplasser for HC-kjøretøy. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Nordbohus AS, 18.01.2019. 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Planbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Nordbohus Modum AS er forslagstiller. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963. (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeplass og 

veiareal. Den eldre reguleringsplanen har imidlertid mangelfulle og upresise planbestemmelser, 

og det kreves ny detaljregulering for den tiltenkte arealbruken. 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 148/58, samt deler av den kommunale veien 

Midtmoen.  

 

Uttalelser til planoppstart 
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Forslagstiller varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 16.02.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 28.02.2017, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn fire uttalelser i oppstartshøringen. I tillegg uttalte Statens 

Vegvesen seg én gang til i forbindelse med en forespørsel fra forslagstiller vedrørende 

trafikksikkerhetstiltak. Alle uttalelsene følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert 

og kommentert i vedlegg 9. 

 

 

Forholdet til statlige føringer og overordnede planer 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Målet med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging er at 

«… planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra tilå 

utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, 

og fremme helse, miljø og livskvalitet.» 

 

Planforslaget legger opp til en høy fortetting i et tettsted med ferdig bygget infrastruktur, hvor 

det vil være mulig å leve klima- og miljøvennlig i et transportperspektiv. Det er lagt til rette for 

at en kan benytte offentlig transportsystem. Det er gode gang- og sykkelforbindelser til 

sentrum. Det er kun 100 meter å gå til nærmeste dagligvarebutikk. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 

Hensynet til barn og unge er nøye vurdert i planprosessen, og det er tatt spesielt 

hensyn til plassering av uteoppholdsarealer i forhold til sikkerhet, mikroklima og 

tilgjengelighet.  

 

Universell utforming 

Hensikten med universell utforming er å hindre diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne og oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle. Tilrettelegging for 

universell utforming knytter seg både til bolig, bygning og utearealer. 

 

Planområdet er flatt, lett tilgjengelig og det gir gode muligheter for tilrettelegging for alle. 

Blant annet legger planforlaget opp til trinnfrie og lett orienterbare uteoppholdsarealer, bruk av 

allergivennlig beplantning, trinnfrie adkomster til halvdelen av boligene samt oppstillingplasser 

for HC-kjøretøy. 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunens visjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Vekst og utvikling av by og lokalsamfunn skal være balansert og livskraftig. Kommunen skal 

være attraktiv å bo i, spesielt for unge og barnefamilier, og det skal fokuseres på helse og 

aktivitet for alle. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. 

Planforslaget er i tråd med føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Sokna er ett av 

lokalsamfunnene hvor man ser for seg befolkningsvekst utenfor Hønefoss. 

 

Kommuneplanens arealdel  
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I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

Planforslaget er dermed i tråd med overordnet plan.  

 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

I denne saken har forslagstiller fremskaffet et kunnskapsgunnlag som tilsier at naturmangfold 

ikke vil bli vesentlig berørt av tiltakene planforslaet legger opp til. Det henvises for øvrig til 

planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse vedrørende påvirkning av naturmangfold. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Planinitiativet har vært 

sendt på oppstartshøring i perioden 28.02. – 31.03.2017. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Det innebærer at forslagsstiller blir fakturert et 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Ringerike kommune skal ikke bekoste 

utredninger eller lignende i planarbeidet. 

 

Planen utløser trolig ingen større økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Den vil 

likevel kunne gi noe økonomiske konsekvenser i form av driftsutgifter til infrastruktur og 

muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtakspunkt: 

 

1. Forslag til plan 426 «Detaljregulering Midtmoen, Sokna» sendes ikke på høring og 

legges ikke ut til offentlig ettersyn». 

 

Ved å gå inn for det altenative vedtakspunktet vil lokalsamfunnet Sokna ikke få tilført de 

planlagte nye, energieffektive boligene. Lokalsamfunnet vil heller ikke få nyte godt av 

etableringen av en ny nærlekeplass som vil være tilgjengelig for alle. Det vil heller ikke bli 

etablert fartsreduserende tiltak langs Midmoen.  
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Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 9. Omfanget av uttalelser er 

svært beskjedent. De fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger.  

 

Byggeplanene 

Området har fra før en blanding av frittliggende eneboliger på forholdsvis store tomter og 

tettere konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsboliger. Rådmannen mener valg av 

boligtypen firemannsboliger over to etasjer vil passe bra inn både i eksisterende boligmiljø samt 

i forhold til den flate topografien i området. Firemannsboligene kan gi rom for fine leiligheter 

for førstegangsetablerere, aleneforsørgere eller godt voksne om ønsker en mer lettvint hverdag. 

Å dele fellesfunksjoner som uteoppholdsareal, renovasjon og parkering kan oppleves som 

positivt. Plasseringen i et godt etablert boligområde kan videre oppleves som trygg, oversiktlig 

og skjermet. Området har gode solforhold og gode lokalklimatiske forhold. 

 

Lekeplasser 

Lekeplasser for boligområdet, både for større og mindre barn, er vist i planforslaget. Planen har 

også bestemmelser som sikrer opparbeidelse av disse før det gis brukstillatelse for boligene. 

Rådmannen er godt tilfreds med at det planlegges en nærlekeplass som vil være offentlig 

tilgjengelig, med god adkomst via regulert turvei som forbinder Midtmoen og lekeplassen. Det 

vil gi en oppgradering for bomiljøet generelt, og støtter opp under barn og unges interesser i 

planleggingen.  

 

Universell utforming 

Rådmannen ser det som positivt at planen legger opp til at halvparten av boenhetene skal få 

trinnfri adkomst og livsløpstandard. Utearealer og inngangspartier vil opparbeides så det blir 

lett å orientere seg i området. Det er videre lagt inn krav om parkeringsplasser for HC-

kjøretøy. Rådmannen er glad for fokuset på tilgjengelighet for alle. 

 

Klima og energi  

I forhold til klima- og enegiplanlegging er det en målsetning at kommunen gå foran i arbeidet 

med å redusere klimagassutslipp. Planforslaget legger til rette for at det kan bygges moderne 

og godt isolerte boliger i henhold til dagens standard for energibesparelse. Videre er det 

redusert behov for bilbruk ved at er det kort vei å gå eller sykle fra boligene og til 

sentrumsfunkjsonene på Sokna. 

 

Trafikksikkerhet  

Varslet avgrensning av planområdet ved oppstart inneholdt en føring om etablering av fortau 

fra planlagt boligområde langs Midtmoen fram til eksisterende gang- og sykkelforbindelse i sør. 

Underveis i planarbeidet har det vært dialog mellom forslagstiller, kommunen og Statens 

vegvesen vedrørende behovet for fortau på denne strekningen. Forslagstiller har vært i kontakt 

med eier av naboeiendom som ville måtte avstå grunn til eventuelt fortausareal, noe 

vedkommende eier er negtivt innstillt til (se vedlegg 8). Statens vegvesen har anbefalt at 

dersom det ikke anlegges fortau, bør det etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen. Det 

er konkludert med at det skal anlegges fartshumper langs Midtmoen, som illustrert og 

beskrevet i vedlegg 19 og 20. Det er lagt inn rekkefølgekrav i planbestemmelsene som sikrer at 

disse blir etablert før brukstillatelse kan gis for de nye boligene. 
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Støy 

Hovedkilden til støy i planområdet er fra vegtrafikk langs riksvei 7 gjennom Sokna.  

Fremskreden nåsituasjon viser at planområdet vil bli liggende i grønn sone, og dermed ha et 

støynivå som ligger under 55dB (se planbeskrivelsen s. 16). 

 

Naturmangfold 

Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet. Det er foretatt en utsjekk i 

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart. Det er ingen 

arter i rødlistet kategori innen eller nær planområdet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Ut fra vedlagte ROS-analyse kommer det frem at planområdet ikke har spesielle utfordringer 

som kan få alvorlige konsekvenser ved utbygging av planområdet. Det konkluderes dermed at 

det ikke er behov for spesielle tiltak i forhold til risiko og sårbarhet. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Her vil det 

være gangavstand til mange av de daglige gjøremålene. Skolen er nylig blitt rehabilitert, og 

kapasiteten er god. De nye boligene vil være bygget etter dagens tekniske krav og forskrifter, 

med et langt lavere energibehov og forbruk enn eldre bebyggelse i området. Videre legges det 

opp til like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle, gjennom fokus på universell utforming 

ved valg av ulike løsninger i planområdet. Utbyggingen vil også ivareta trafikksikkerhet ved at 

det etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen.  

 

Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å styrke 

utviklingen av et av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker som 

fokusområder for vekst. Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Med bakgrunn i 

redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning samt gjeldende plan 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Bestillingsskjema, planinitiativ 

6. Referat, oppstartsmøte 

7. Referat, arbeidsmøte 

8. Dokumentasjon, naboer 

9. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

11. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

12. Uttalelse, Statens vegvesen (1) 

13. Uttalelse, Statens vegvesen (2) 

14. Uttalelse, Kommunelegen, Ringerike kommune 

15. Arkeologisk rapport 

16. ROS-analyse 

17. Trafikkanalyse 
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18. Trafikknotat 17A Vurdering skolevei, tillegg til trafikkanalyse 

19. Trafikknotat 17B Fartsreduserende tiltak, Midtmoen 

20. Trafikknotat 17C Illustrasjonsplan, Fartsreduserende tiltak, Midtmoen 

21. Illustrasjonsplan, alternativ A 

22. Illustrasjonsplan, alternativ B 

23. Illustrasjonsplan, maks utnyttelse 

24. Illustrasjon, leilighetstyper 

25. Sol/skygge-analyse, volumstudier 

26. Oversiktsbilde, kart inkl. planområdet 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 23.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

Assist. rådmann:  Terje Dahlen 

Enhetsleder:   Knut Kjennerud 

Saksbehandler:  Ingrid Liseth 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/6266-43  Arkiv: PLN 426  

 

Sak: 17/19 

 

Saksprotokoll - 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna. 

 

4. HMA anmoder Norbohus Modum A/S om å gå i dialog med Ringerike kommune, om 

endret kjøremønster i område med tanke på enveiskjøring og del av vei brukt til fortau. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019: 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag til pkt. 4 p.v.a. Ap, H og KrF: 

«HMA anmoder Norbohus Modum A/S om å gå i dialog med Ringerike kommune, om endret 

kjøremønster i område med tanke på enveiskjøring og del av vei brukt til fortau.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Strandes (H) forslag til pkt. 4 p.v.a. H, Ap og KrF ble enstemmig 

vedtatt. 
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DETALJREGULERING FOR:

1. Bebyggelse og anlegg

SIGN.DATO

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Midtmoen

RINGERIKE KOMMUNE
Strategi og utvikling

TEGNFORKLARING

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3. Grønnstruktur

PBL § 12-6 Hensynssoner

PBL § 12-5 Arealformål
Linjesymboler

Punktsymboler

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:

Areal- og byplankontoret
Strategi og utvikling

1 . GANGS B EHANDLING

Nordbohus Modum AS

Eierform

PLAN ID:

0605_426

MÅLESTOKK: 1:500 (A3)

Forslagstiller:
Nordbohus AS

Areal planområde = 5.421 daa

B KS
A = 2.268 m2
45% -BYA

f_B G
A = 873 m2
45% -BYA

f_S P P

f_B L K
A = 353 m2

f_T

o_S V1

f_S V2

B F S

f_B R E

H140_1

H140_2
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ NR 426 Detalj regulering for

Midtmoen, Sokna

Utarbeidet av Nordbohus AS 24.11.17
Sist revidert 18 .01.19

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 .gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i f ormannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i k ommunestyret DATO , sak SAKNR

En dringsliste:
Nr endring dato sign
01 Rekkefølgebestemmelse vedr. fartsreduserende tiltak 15.10.18 RBE
02 Bestemmelse vedr. turveg 15.10.18 RBE
03 Endringer etter tilbakemelding før 1. gangs behandling 12.11.18 RB E
04 Endringer etter tilbakemelding n ummer to før 1. gangs behandling 18.12.18 RBE
05 Endringer etter tilbakemelding nummer tre før 1. gangs behandling 18 .01.19 RBE
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål og hensynssoner , jf. p bl . § 12 - 5 og 12 - 6 :

1. Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 1 2 - 5 .1
B oligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) BKS
G arasjeanlegg for bolig (1119) f_BG
R enovasjonsanlegg (1550 f_BRE
Lekeplass (1610) f_BLK

2. Samferdselsan legg og teknisk infrastruktur , jf. pbl. § 12 - 5 .2
Kjøreveg (201 1 ) o _SV1
Kjøreveg (2011) f_SV2
P arkeringsplasser (på grunnen) (2082) f_SPP

3 . Grønnstruktur , jf. pbl. § 12 - 5 .3
Turveg (3031) f_T

4. Hensynssoner, jf. p bl. § 12 - 6
Sikringssone – fris i kt (100) H140
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FORMÅLSBESTEMMELSER - DET ENKELTE FORM ÅL MED UNDERFORMÅL

§ 0. Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Innenfor planområdet skal støyforholdene tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen
T - 1442/2016.

§ 0.2 Uteoppholdsareal (MUA) (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Uteopp holdsareal (MUA): Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere
enn 1:3, og skal ha dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på minimum 50 % av
arealene kl . 15.00 ved vår - og høstjevn døgn.

§ 0.3 Beplantning/vegetasjon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 3)
Beplantning skal skje med allergivennlige plantesorter. Bjørk, hassel, or og salix - arter tillates
ikk e.

§ 0.4 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at byg g og anlegg kan benyttes på like vilkår
av så mange som mulig. Parkeringsplass som er dimensjonert for bevegelseshemmede samt
gårdstun mellom parkeringsplass og inngangsparti til boliger skal opparbeides slik at helning
er iht. forskrift om universell utfo rming.

§ 0.5 Fellesområder (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 9)
Alle fellesområdene (f_BG, f_BRE, f_BLK, f_S PP , f_ T, f_SV2 ) er felles for alle boenhetene i
området, og skal eies med like andeler. Beboerne i BKS er ansvarlig for drift og skjøtsel av
disse fellesområ dene . Lekeplass f_BLK og turveg f_T skal være offentlig tilgjengelig .

§ 0.6 Kulturminner (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 6 )
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stan ses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd.

§ 0.7 Radon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige
boliger - så fremt det ikke f or den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser av
byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.

§ 0.8 Overvannshåndtering (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Overflatevann skal håndteres lokalt innenfor planområdet

§ 0. 09 Parkeringsdekning (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7 )
Det skal etableres minst 1,5 parkeringsplasser per boenhet .
Det skal etableres minst 2 sykkelplasser per boenhet.
Det skal etableres minst 2 oppstillingsplasser for bil som er tilrettelagt for personer med
nedsatt funksjonsevne.
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§ 0. 10 Uteområder (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Det skal være minimum 25 m² felles uteoppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene kan
opparbeides som to separate fellesarealer der deler av arealet blir innenfor felt BKS .
Uteområder på bakkeplan skal være åpne og tilgje ngelige for allmennheten.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse

1.1 .1. Konsentrert småhusbebyggelse - BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt BKS skal nyttes til boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse.
I nnenfor felt BKS skal det avsettes minst 1 24 m² areal til felles sandlekeplass .
Her tillates det oppført utstyr og byggverk som er i tråd med intensjonene for et
uteoppholdsareal. Det skal etableres sittemulighet for voksne som følger barna. Plan for
oppa rbeidelse av sandlekeplassen skal godkjennes av kommunen. Lekeplassen tillates
inngjerdet.

Adkomst fra Midtmoen inn til felt BKS (vist med avkjøringspil på plankartet ) skal være stengt
med bom , somi all hovedsak kun vil være tilgjengelig for nødetatene. Unntaksvis vil den
likevel kunne benyttes for serviceærend som for eksempel flyttetransport.

1.1. 2 . Utnyttingsgrad – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maksimalt tillatt bebygd areal fremgår av plankartet.

1.1. 3. Antall og u tforming – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pk t. 1)
Det kan maksimalt oppføres 16 boenheter innen felt BKS.
Bebyggelsen innenfor felt BKS skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet.
Balkonger innenfor felt BKS kan tillates inntil 1 meter utenfor byggegrense, med unntak av
mot turveg f _ T .

Velges svalgangsløsning som adkomst til boenhetene må planløsningen utformes på en slik
måte at det ikke blir gangtrafikk til andre boenheter foran vinduer til viktige oppholdsrom som
soverom, stue og kjøkken .

Det tillates flatt tak, saltak, pulttak og sakset pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom
22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.

1.1. 4. Høyder – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke overstige 11 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

1.1. 5. Universell utforming – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Minimum 50 % av boenheten e skal utformes slik at de blir tilgjengelige for personer med
funksjonsnedsettelse. Alle boliger skal ha universelt utformet atkomst til felles
uteoppholdsareal, parkering og lekeplass.
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1.2.1. Garasjeanlegg for bolig - f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt f_BG (garasjeanlegg for bolig) skal benyttes til carport/garasjer og oppstillingsplasser for
bil og sykkel. Det er ikke et krav at hver boenhet skal ha eg en carport/garasje.
Feltet kan benyttes til etablering av biloppstillingsplasser for personer med ne dsatt
funksjonsevne.
Det tillates etablert sportsboder innen felt f_BG.

1. 2 .2. Utnyttingsgrad – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maksimalt tillatt bebygd areal fremgår av plankartet .

1.2 .3. Antall og utforming – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det kan maksi malt oppføres 16 carporter/garasjer innen felt f_BG , i tillegg til
oppstillingsplasser for bil og sykkel .
Det tillates også oppført bod/overbygget areal for mellomlagring av avfall.
Carporter/garasjer/boder skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet.

Det tillates flatt tak, saltak, pulttak og sakset pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom
22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.

1. 2 . 4. Høyder – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke ove rstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

1.2 .5. Universell utforming – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Fra felt f_BG skal det være trinnfri atkomst til boligene, felles uteoppholdsareal og lekeplass.

1. 3 . 1 . Lekeplass – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_BLK skal det etablere lekeplass. Plan for opparbeidelse av lek eplassen skal
godkjennes av kommunen. Området tillates inngjerdet. Lekeplassen skal være offentlig
tilgjengelig.

1.3 .2. Utnyttingsgrad – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_BLK tillates det oppført utstyr og bygg verk som er i tråd med intensjonen e for en
lekeplass. Det tillates oppført felles redskapsbod på maks 8 m2 BYA og overbygget areal på
maks 8 m2 BYA for plassering av benker og bord. Det skal etableres sittemulighet for voksne
som følger barna .

1.3.3 . Høyder - f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke overstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.
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1.3.4 . Universell utforming – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at lekeplassen kan benyttes på like vilkår av
så mange som muli g.

1.4 . 1 . Renovasjon f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt f _ BRE er felles for felt BKS og skal brukes til mellomlagring av avfall .

1.4 .2. Utnyttingsgrad – f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det tillates plassering av avfallsbeholdere.
Det tillates også oppført bod/overbygget areal for mellomlagring av avfall utenfor
byggegrensen dersom dette etableres på en slik måte at det ikke kommer i konflikt
med frisiktsonen. Det kreves også dokumentasjon for at tiltaket ikke vil være til hinder for
nødvendig drift av tilstøtende vegareal.

1. 4 .3. Høyder - f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Mak s mønehøyde skal ikke overstige 4,5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

1. 4. 4 . Universell utforming – f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Felt f_BRE skal være godt tilgjengelig både for beboere og for renovasjonsselskapet. Feltet
skal ha trinnfri adkomst.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

2. 1. 2 Kjøreveg o_SV1 (jf. p bl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt o_ S V 1 s kal det anlegges offentlig veg.

2.1. 2 Kjøreveg f_SV2 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_SV2 skal det anlegges felles adkomst til boligene innen felt BKS og boligeiendom
med gnr. 148 bnr. 70.

2. 1 . 3 Parkeringsplass er (på grunnen) f_SPP (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_SPP tillates etablert felles parkeringsplasser for bil og sykkel . Parkeringsplassene
er felles for felt BKS . Feltet kan benyttes til etablering av biloppstillingsplasser for personer
med nedsatt funksjonsevne.

§ 3. Grønnstruktur

3.1. Turveg f_T (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_T skal det anlegges turveg. Turvegen skal holdes fri for hindringer slik at
gangadkomst fra parkeringsplass frem til Midtmoen holdes åpen. Turvegen innen f_T skal
et ableres i minimum 2 meters bredde og ha minimum standard grusdekke. Turvegen skal være
offentlig tilgjengelig.
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§ 4 . Hensynssoner

4. 1. Frisikt - H140 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7 )
Innenfor frisiktsonene tillates ikke vegetasjon eller andre sikthindre høyere enn 0,5 meter over
tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående elementer med bredde mindre enn 0,2 meter, slik som
belysningsstolper og trestammer , kan aksepteres.

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før i gangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for det aktuelle tiltaket være godkjent.
Behandlingen av planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal
leveres i målestokk 1: 5 00 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige tra fikkområder
Atkomstforhold

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel, møneretning og høyde
Angivelse av hvordan estet ikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas

5.2 Tekniske planer
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak som berører kommunal veg eller kommunens
tekniske anlegg, skal tekniske planer være godkjent og det skal foreligge avtale mellom
utbygger og kommunen. Offentlige tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid
gjeldende kommunale standard.

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei,
vann og avløp) Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge:

Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
Løsning for tilstrekkelig brannvann for eget tiltak.

5.3 Lekeplass og Uteoppholdsareal
Før brukstillatelse kan gis skal lekeplass innen felt f_BLK samt felles sandlekeplass innen felt
BKS være ferdig opparbeidet.
Unntak: «Dersom bygninger og anlegg tas i bruk vinterstid, skal uteoppholdsarealer
opparbeides så snart som mulig påfølgende sommerhalvår. Dokumentasjon for ferdigstilte
uteoppholdsarealer skal da sendes bygningsmyndigheten innen 1. september den aktuelle
sesongen. Dersom området bygges ut i flere trinn, skal felles sandlekeplass inne n felt BKS
samt lekeplass inne n felt f_BLK være opparbeidet før brukstillatelse kan gis for første
byggetrinn.
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5. 4 Renovasjon
Før brukstillatelse kan gis skal areal for renovasjon innen felt f_BRE være ferdig opparbeidet.

5.5 Parkering
Før brukstillatelse kan gis skal parkering for bil og sykkel innen felt f_SPP og f_BG være
ferdig opparbeidet.

5.6 Interne ve ger
F ør brukstillatelse kan gis skal intern kjøreveg innen felt f_SV2 og turveg innen felt f_T være
ferdig opparbeidet.

5.7 Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen
Før brukstillatelse kan gis skal fartsreduserende tiltak være ferdig opparbeidet.
Fartsreduseren de tiltak skal opparbeides og plasseres i tråd med rapport:
«Vedlegg_17_B_ Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_ 1911018_RevA»



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-50  Arkiv: PLN 430  

 

Sak: 88/19 

 

Saksprotokoll - 430 Detaljregulering for Krokeneveien 23 og 40A - Sluttbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. 0605_430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40A vedtas.  

 

2. De deler av gjeldene reguleringsplaner som overlappes av ny plan oppheves:  

- 0605_65-06 Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996 

- 0605_198 Kroken- Busterud, vedtatt 25.04.1990 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-47   Arkiv: PLN 430  

 
 

430 Detaljregulering for Krokeneveien 23 og 40A - Sluttbehandling  
 
Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40A vedtas.  

 

2. De deler av gjeldene reguleringsplaner som overlappes av ny plan oppheves:  

- 0605_65-06 Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996 

- 0605_198 Kroken- Busterud, vedtatt 25.04.1990 

 

 

  

Sammendrag 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for blokkbebyggelse i eksisterende boligområde, 

med tilliggende infrastruktur, oppgradert fortau/gangvei m.m. 

 

Den nye bygningsmassen fordeler seg på to blokker:  

- Krokenveien 23, med 25 leiligheter i varierende størrelser fordelt på fem etasjer.  

- Krokenveien 40A tilrettelegges det for ca. 40 leiligheter i varierende størrelser fordelt 

på fire etasjer.  

Det tilrettelegges for felles uteopphold og lekearealer i tilknytning til blokkene.  

 

I høring og offentlig ettersyn ble det mottatt ni innspill. Magne av innspillene går på forhold 

som allerede er ivaretatt i planforslaget.  Planen er kun revidert med mindre endringer i 

bestemmelser. Endringene anses å være mindre vesentlige, og Rådmannen vurderer derfor 

at det ikke er behov for ny høring. 

 

Rådmannen anbefaler at detaljreguleringsplanen vedtas slik den foreligger til 

sluttbehandling.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligfortetting i eksisterende sentrumsnært 

boligområde. I tråd med kommuneplanens overordnede føringer skal det planlegges for at 

70 % av befolkningsveksten skal skje i Hønefoss-området.  

 

Nærhet til kollektivtilbud, dagligvareforretninger og servicetilbud, skole, barnehage, fritids- 

og aktivitetstilbud skal kunne redusere transporttilbudet og gjøre Ringerike til et forbilde 



- 

innen energieffektivisering og reduksjon av utslipp. Dette i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel for 2015-2030.  

 

 
 

Beskrivelse av saken (planforslaget) 

Planen legger opp til oppføring av to boligblokker (Krokenveien 23 og 40A), og konsentrert 

småhusbebyggelse på tilstøtende bebygde eiendommer.  

 

BBB1 – Krokenveien 23 

I Krokenveien 23 skal det oppføres et femetasjes leilighetsbygg med parkering i kjeller, og 

flatt tak. Det tilrettelegges for 25 leiligheter med varierende størrelse. Maks bruksareal for 

bygget er satt til 3880 m2, og maks høyde er satt til kote 116.0 moh; tilsvarende en max 

høyde på ca. 18 meter. 

 

BBB2 Krokenveien 40A 

I Krokenveien 40a skal det oppføres en blokk på fire etasjer med parkering i kjeller, og flatt 

tak. Det tilrettelegges for opptil 40 leiligheter med varierende størrelse. Maks bruksareal for 



- 

bygget er satt til 5760 m2 og maks høyde er satt til kote + 108.0 moh; tilsvarende en max 

høyde på ca. 15 meter. 

 

 

 
Illustrasjoner, t.v. Krokenveien 23, t.h. Krokenveien 40A (SG arkitekter/COWI AS) 

 

 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller     Krokenveien 23 AS v/Per Erik Brørby  

 

Fagkyndig     COWI AS v/Heidi Bergom  

       

Eieropplysninger    Krokenveien 23 AS    

     Elin og Andre Kristiansen 

     Christel H. Andres og Kjetil Huseth 

     Anne May Danielsen 

     Pshko A Abdalwahid 

     Atle Berg 

     Ahmad Nemer og Fidaa Khalayli 

     Rakel Tangen 

     Ullerål Sokn 

     Ringerike kommune 

 

Areal planområdet     14 479 m2 
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Arealformål     Boligbebyggelse - Blokkbebyggelse  

     Boligbebyggelse - Konsentrert småhusbebyggelse 

     Kjøreveg, fortau, gangveg og annen veggrunn  

     Friområde  

 

Boligtyper og boenheter  Leiligheter ca. 65 fordelt på to blokker BBB1-2 

      Konsentrert småhusbebyggelse   

 

Parkering, bil    To plasser pr. boenhet for småhusbebyggelse  

     En plass pr. boenhet i blokk    

  

Parkering, sykkel   To plasser pr. boenhet for småhusbebyggelse  

     1-2* plasser pr. boenhet i blokk (*>/< 60 m2) 

 

Uteopphold og lekeplass   Krokenveien 23, 60+380 m2 til lek/uteopphold 

     Krokenveien 40A, 547 m2 til lek/uteopphold 

     I tillegg til private balkonger  

     Det tilrettelegges for offentlig akebakke bak BBB1  

 

Overordnet plan    Kommuneplan for Ringerike 2007-2019 

 

Plantype     Detaljregulering  

 

Planforslag     Planforslaget som foreligger til behandling er  

     merket sluttbehandling, og består av:  

- Plankart i målestokk 1:1000 

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

 

Viser for øvrig til redegjørelse i saksfremlegg for førstegangsbehandling (vedlagt) bh.nr 

22/19, 11.03.2019. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

06.11.2017 Politisk oppstart HMA 

10.11.2017 Oppstartshøring, frist 4 uker.  

11.03.2019 Førstegangsbehandling HMA  

20.03.2019 Førstegangsbehandling Formannskapet – Strategi og plan  

29.03.2019 Varsel – høring og offentlig ettersyn, frist 13.05.2019 

 

Innkomne uttalelser/merknader  

Planforslaget ble sendt på høring og offentlig ettersyn 09.03.2019, med frist 13.03.2019. 

Det er innkommet ni innspill til planen. Det er laget sammendrag av innspill i vedlagt 

merknadsdokument, der innspillene/merknadene er kommentert av forslagstiller og 

Rådmannen.  

 

Endringer gjort i dokumentasjon som følge av innspill/merknader er belyst under neste 

avsnitt: «Endringer etter førstegangsbehandling».  

 

Rådmannen vil gjøre oppmerksom å at innspill vedrørende adkomstveg og parkering er 

privatrettslig og kan derfor ikke anses som relevant for plansaken. Forslagstiller har opplyst 

at partene er i prosess for å finne avtale.  

 

Endringer etter førstegangsbehandling (høring og offentlig ettersyn)  
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Det er lagt inn ny rekkefølgebestemmelse om at det skal etableres fotgjengerovergang i 

hensiktsmessig nærhet til felt o_SGG1 (gangveg) for sikker kryssing for skolebarn og andre 

mjuke trafikanter. Dette for å imøtekomme planfaglige råd fra Statens vegvesen og 

Fylkesmannen.  

 

Som svar på uttalelse fra Fylkesmannen legges det inn 50 m2 uteareal til eiendommene 

innefor felt BKS, i tillegg til krav til sykkelparkering. Eiendommene er bebygget i dag, og det 

forventes ikke endra bruk. Kravet legges inn for å ivareta uteopphold om grunneiere skulle 

ønske å utvikle eiendommene sine på sikt.  

 

Det er innarbeidet krav til miljøoppfølgings- og riggplan etter innspill fra 

Kommuneoverlegen, og utslippsavdelingen i Ringerike kommune. En riggplan vil ivareta et 

trygt anleggsområde, og hensynta myke trafikantgrupper i anleggsperioden. 

Miljøoppfølgingsplanen ivaretar riktig behanlding av avfall og overskuddsmasser etc. 

 

Endringer anses som så små at de kun har konsekvenser for planforslaget internt, 

Rådmannen ser derfor ikke behov for ny høring og offentlig ettersyn.  

 

Juridiske forhold  

Planen legges frem for Kommunestyret til vedtak, i henhold til pbl. § 12-12.  

Saken behandles først i Formannskapet, istedenfor HMA på bakgrunn av 

sommerferieavvikling.  

 

Naturmangfold 

Planen vurderes å ikke være i strid med Naturmangfoldloven, og fører ikke til noen større 

konsekvenser for naturmangfoldet i området. 

 

Økonomiske forhold 

Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester.  

 

Rådmannens vurdering 

På bakgrunn av innspill fra Fylkesmannen og Kommuneoverlegen er det lagt inn krav til 

uteopphold til alle formål. Planforslaget er laget på grunnlag om at bebyggelse i BSK skal 

forbli uendret, dog må kommunen sørge for at krav om eiendommenes uteopphold og 

sykkelparkering er ivaretatt i planen, da ny regulering åpner opp for at eiendommene kan 

bebygges med rekke- eller kjedehus. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at kravene ikke 

slår inn, før grunneiere eventuelt ønsker å utvikle eiendommene sine.   

 

Rådmannen vil påpeke at planforslaget og fremtidig blokkbebyggelse har lite krav til 

uteoppholdsarealer. Et slik type boligprosjekt beliggende i randsonen til byen, bør ha 

høyere tilgang til uteopphold for de som skal bo der. Lite arealer til uteopphold kan til en 

viss grad forsvares med at nye blokker ligger i umiddelbar nærheten til et grøntareal, samt i 

kort avstand til barnehage med større lekeareal. Således er planen påbegynt før Ringerike 

kommunes nye kommuneplan (arealdel) 2019-2030 med skjerpede krav til 

uteoppholdsareal ble vedtatt.  

 

For å imøtekomme dagens krav til uteopphold anbefaller Rådmannen at utbygger i videre 

prosjektering frem mot rammetilaltelse tilrettelegger for takterrasser for å gi beboerne 

tilgang på gode uteoppholdsarealer med fine utsikts og solforhold.  

 

Rådmannen anser øvrige forhold som belyst i førstegangsbehandling, og henviser til 

vurdering som er foretatt der. Nye endringer til sluttbehandling er kommentert i 



- 

merknadsbehandlingen. 

 

Samlet vurdering og konklusjon 

Forslagstiller har etter oppstart og høring/offentlig ettersyn strukket seg langt for å 

imøtekomme innspill og merknader. Dette har resultert i en godt innarbeidet reguleringsplan 

i tråd med overordnede føringer for Ringerike kommune.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at 430 Detaljreguleringsplan  

for Krokenveien 23 og 40A vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Plankart – Sluttbehandling   

2. Planbestemmelser – Sluttbehandling  

3. Planbeskrivelse – Sluttbehandling  

4. Merknadsvurdering (oppsummering og vurderinger av uttalelser etter høring og 

offentlig ettersyn) 

a. Fylkesmannen i Oslo og Viken   16.05.2019 

b. Buskerud fylkeskommune    14.05.2019 

c. Statens vegvesen     11.04.2019 

d. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 15.05.2019 

e. Ringerike kommune - Byggesakskontoret  25.04.2019 

f. Ringerike kommune - Kommuneoverlegen  14.05.2019 

g. Brakar AS      14.05.2019 

h. Solbo borettslag     09.05.2019 

i. Kjetil Huseth og Christel Andres   08.04.2019 

5. Saksfremlegg – Førstegangsbehandling 

6. Saksprotokoll – HMA 

7. Saksprotokoll – Strategi og utvikling  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Avdelingsleder Areal- og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Åshild Lie 
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Krokenveien 23 og 40a

RINGERIKE KOMMUNE
Strategi og utvikling

TEGNFORKLARING

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3. Grønnstruktur

PBL § 12-5 Arealformål
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SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:

Areal- og byplankontoret
Strategi og utvikling

2. GANGS B EHANDLING

Eierform

PLAN ID:

0605_430

MÅLESTOKK: 1:1000 (A2)

Forslagstiller:
Krokenveien 23 AS

Areal planområde = 14.480 daa

o_SVG

BKS2

f_BLK

BKS1

o_GF

o_SF
o_SGG

f_SKV3

o_SKV2

o_SKV1

BBB2

BB B1



Mal sist revidert 20.02.2019

RI N G E RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

REGU LERI N GSBESTEM MELSER
0605 _ 430 Detaljregulering for

Krokenveien 23 og 40A

Utarbeidet av COWI AS, 08.02.2019
Sist revider t av Ringerike kommune 28 .05.2019

1 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 11.03.2019 , sak 22/19
Høring og offentlig ettersyn 29.03.2019 til 13.05.2019
2 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
2. gangsbehandling i formannskapet 2 DATO , sak BHNR
Vedtak i kommunestyret DATO , sak BHNR

Endringsliste:
Nr. E ndring D ato S ign .
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor reguleringsgrense n som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

Feltnavn

Bebyggelse og anlegg (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 1)

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS 1 - 2

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse BBB 1 - 2

Lekeplass BLK

Samferdselsanl egg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 2)

Kjøreveg SKV 1 - 3

Fortau SF

Gangveg SGG

Annen veggrunn – grøntareal SVG

Grønnstruktur (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 3)

Friområde GF

Eierform:

o_= offentlig
f_= felles
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Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 1 Rekkefølgebestemmelser
Alle rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet samles i dette kapitlet (§ 12 - 7 nr. 10)

§ 1.1 Før rammetillatelse

§ 1.1.1 Teknisk plan
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BBB1 og BBB2, skal det
foreligge godkjent teknisk plan for veg, vann - og avløpsnett , overva nn og tilkobling til
fjernvarmeanlegg.

§ 1.1.2 Situasjonsplan
Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og an leggsarbeid innenfor planområdet skal det
foreligge godkjent situasjonsplan som viser utearealer inkludert lekep lass for angjeldende
felt. Situasjonsplan en skal inneholde:

- bebyggelsens plassering, volum, høyde og utforming
- estetiske forhold; fjernvirkning/nærvirkning, materialbruk og farger
- forhold til omkringliggende bebyggelse
- gjesteparkering inkludert manøvreringsareal
- sykkelparkering
- plassering av ned gravd renovasjonsanlegg , og løsning for renovasjonsbil
- eksisterende og nytt terreng ( skjæringer, fyllinger og murer)

§ 1.2 Før igangsettingstillatelse

§ 1.2.1 Rigg - og m iljøoppfølgingsplan
Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BBB1 og BBB2,
skal det utarbeides en riggplan for anleggsperiode, samt en miljøoppfølgingsplan som
beskriver natur og nærmiljø, forurensing (håndtering av overskuddsmasser) og
ressursbruk (energieffektivisering, avfallshåndtering etc.).

§ 1.2.2 Utomhusplan
Før det kan gi s igangsettingstillatelse til bebyg gelse og anleggsarbeider innenfor
planområdet skal det foreligge godkjent utomhusplan, samt snitt og annen dokumentasjon
som viser:

- eksisterende og nytt terreng (jf. § 1.1 .2)
- beplantning
- benker
- trapper
- dekke
- murer
- stigningsforhold
- avfallshåndtering
- lekeplasser (med plassering av lekeutstyr/møblering)
- oppholdsareal
- snøopplagring
- ivaretakelse av tilgjengelighet/universell utforming
- overvannshåndtering

§ 1.2.3 Fundamentering
Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BBB1 skal det
foreligge dokumentasjon på at prosjektering av fundamentering er utført av foretak med
nødvendig geoteknisk kompetanse.
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§ 1.3 Før brukstillatelse

§ 1.3.1 Veg, vann og avløp
Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt BBB1 og BBB2 , skal kjøre veg, fortau,
gangveg (f_SKV3 og o_SF1) , vann – og avløpsnett være opparbeidet i henhold til
godkjente tekniske planer, og angjeldende bygg være koblet til nettet.

§ 1.3.2 Fjernvarme
Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i fe lt BBB1 og BBB2, skal fjernvarmeledning og
nødvendige tekniske installasjoner for tilknytning til fjernvarmenettet være etablert i
henhold til godkjente tekniske planer.

§ 1.3.3 Uteoppholdsarealer og lekeplasser
Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt BBB1 skal utearealer og lekeplass
innenfor feltet være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt BBB2 skal utearealer innenfor felt og
utearelaer og lekeplass i felt f_BLK1 være opparbeidet i henh old til godkjent utomhusplan.

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i BKS1 og BKS2 skal utearealer innenfor
angjeldende tomt være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.

§ 1.3.4 Fotgjengerovergang
Før det gis brukstillatelse skal det etableres en fotgjengerovergang over Krokenveien ,
samt ti lknyttet fortau og/eller gangveg. Plassering av fotgjengerovergang avklares i
gjennomføringsavtale (utbyggingsavtale) .

Formålsbestemmelser (pbl. § 1 2 - 5)

§ 2 Fellesbestemmelser

§ 2.1 U niversell utforming (pbl . §§ 12 - 7 første ledd nr.4 og 29 - 3)
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal sikres
tilgjengelighet for alle brukergrupper .

§ 2.2 Kulturminner (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 6)
Dersom det under anleggsarbeid fremkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidet
stanses straks og F ylkeskommunen varsles jf. K ulturminnelovens § 8, 2. ledd.

§ 2.3 Overva nnshåndtering (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 4)
Overvann som genereres innenfor planområdet skal håndteres lokalt for å sikre vannbalansen
og unngå o verbelastning på avløpsanleggene.
Overvann skal fordrøyes og infiltreres, helst så nære kilden som mulig, slik at vannets naturlige
kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.

§ 2.4 Geoteknisk e vurderinger (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 12)
Ved søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av nye boligbygg og vesentlige terrenginngrep
skal det følge en geoteknisk vurdering.

§ 2.5 Støy og annen forurensning (pbl. 12 - 7 første ledd nr.3)
Innenfor planområdet skal støy og annen forurensning til enhver tid tilfredsstille kravene som er
gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer.

§ 2.6 Renovasjon (pbl. § 1 2 - 7 første ledd nr. 4)
Nedgravde renovasjonsløsninger skal plasseres i felt for bebyggelse og anlegg ved etablering
av ny bebyggelse , og skal ha enk el tilgang fra kjøreveg.
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§ 2.7 Anleggsfase (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 12)
Ved anleggsarbeid i områdene BBB1 og BBB2 må det sørges for åpen og trygg adkomst til
naboeiendommer og adkomst til skolevei. Det skal sikres varsling i god tid dersom
anleggsarbeid medfører omlegging eller stenging av vei, jf. § 1.2.1 riggplan .

§ 2.8 Uteopphold sareal (pbl § 12 - 7 første ledd, nr. 1 og 4)
Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes i uteoppholdsareal.
Dersom terrasse/balkong skal medregnes som uteoppholdsareal skal den være minst 10 m² og
ha minimum 2,5 m dybde.
Felles takterrasser kan benyttes in n i beregning av uteoppholdsareal.

§ 2.9 Estetikk (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Bygninger skal tilpasses områdets særpreg og/eller tilføre nye visuelle kvaliteter.
Nye bygg skal tilpasses landskapskarakteren; fjern - og nærvirkning, silhuett, landskapsform,
helningsgrad og helningsretning.
Det skal ved søknad om tillatelse redegjøres for tiltakets estiske sider i forhold til deg selv og
omgivelsene.

§ 3 Bebyggelse og an legg

§ 3.1 B oligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse

§ 3.1.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt BKS1 og BKS2 omfatter areal regulert til konsentrert småhusbebyggelse.

§ 3.1.2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 5)
Maksimalt bebygd areal skal ikke overstige 3 0 % BYA.
Maksimalt bruksarealer for garasje/uthus skal ikke overstige 60 m2 BRA.

§ 3.1.3 Uteoppholdsareal (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1 og 4)
Det skal avsettes 50 m2 uteoppholdsareal for hver b oenhet , jf. § 2.8 . Arealet skal
fortrinnsvis etableres på terreng. Inntil 50 % av arealet kan løses på private
terrasser/balkonger.

§ 3.1.4 Høyde (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Bebyggelsens mønehøyde skal ikke overstige 9,0 m fra gjennomsnittlig planert terreng.
Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 7 ,0 m fra gjennomsn ittlig planert terreng.
Garasjer /uthus mønehøyde skal ikke overstige 7 ,0 m fra gjennomsnittlig planert terreng.

§ 3.1.5 Estetikk (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Bygninger skal tilpasses terreng og eksisterende bebyggelse.

§ 3.1.6 Parkering (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 7)
Det avsettes maks to biloppstillingsplasser , og minimum to sykkelparkeringsplasser, pr .
boenhet.

§ 3.2 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse

§ 3.2.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt BBB1 og BBB2 omfatter areal regulert til blokkbebyggelse.

§ 3.2.2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 5)
Bruksareal (BRA m²) for felt BBB1 = 3 880 m² fordelt på 5 etasjer og kjelleretasje.
Bruksareal (BRA m²) for felt BBB2 = 5 760 m² fordelt på 4 etasjer og kjelleretasje.

Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrense som angitt i plan kart.
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§ 3.2.3 Uteoppholdsareal og lekeareal (pbl. § 1 2 - 7 første ledd nr. 1 og 4)
Det skal avsettes minst 25 m² uteoppholdsareal for hver boenhet jf. § 2.8 .
Inntil 80 % av arealet kan løses på private terrasser/balkonger.

Alle boenheter skal ha tilgang til egen privat uteareal på balkong eller terrasse.

I felt BBB1 skal det etableres et felles uteareal på minst 380 m² på andreetasjes nivå, med
beliggenhet mellom bygget og friområde felt o_ GF1 (a realet er ikke inkludert i BRA m² for
bygg i felt BBB1) . Innenfor felles uteareal skal det etableres en lekeplass som skal være
møblert med utstyr som inviterer til lek og opphold.

I felt BBB1 skal det etableres et felles uteareal på minst 60 m² mellom bygget og
Krokenveien.

Utforming og innhold i lekeplasser skal følge gjeldende norm Krav til lekeplasser.

§ 3.2.4 Høyde (pbl. § 1 2 - 7 første ledd nr. 1)
Maks høyde (gesimshøyde) for bygg i felt BBB1 = kotehøyde + 116,0 moh.
Øverste etasje skal være inntrukket.
Maks høyde (gesimshøyde) for bygg i felt BBB2 = kotehøyde + 108,0 moh.

Tak oppbygg for tekniske installasjoner og heistårn kan tillates inntil 2,5 m over tillatt
maksimal gesimshøyde. Takoppbygg kan maksimalt dekke 10 % av byggets totale
takflate .

§ 3.2.5 Parkering (pbl. § 1 2 - 7 første ledd nr. 7)
Det skal etableres garasjeanlegg i undere tasje un der bygg i feltene BBB1 og BBB2:
Under felt BBB1 skal det etableres 20 parkeringsplasser.
Under felt BBB2 skal det etableres 35 parkeringsplasser.

For begge felt skal det avsettes maks 1 biloppstillingsplass pr. boenhet med bruksareal
over BRA m² = 60 m².

Det skal i tillegg etableres minst 2 plasser tilrettelagt for bevegelseshemmede for hvert av
de to feltene BBB1 og BBB2. Disse plassene skal ligge i tilknytning til inngangspartier
og/eller inngang til heis.

Det skal tilrettelegges for lading av EL - biler og EL - sykler i garasjeanleggene.

Det skal etableres sykkelparkering og fasiliteter for vedlikehold av sykler i
garasjeanleggene eller i annet fellesareal under tak.

Det avsettes minst 1 sykkeloppstillingsplass pr. boenhet med bruksareal under BRA m² =
60 m², og minst 2 sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet med bruksareal over BRA m² = 60
m².

§ 3.2.6 Fjernvarme (pbl. § 12 - 7, første ledd nr. 1 og nr. 8)
Det skal tilrettelegges for at bebyggelsen i felt BBB1 og BBB2 kan kobles til
fjernvarmenettet. Tilknytting skal skje via jordkabel, og i henhold til teknisk plan som
godkjennes av fjernvarmeleverandør.

§ 3.3 Lekeplass (§ 1 2 - 7 første ledd nr. 1 )
Felt f_BLK1 omfatter areal regulert til felles lekeplass for boligene i felt BBB2.
Lekeplassen skal være møblert med utstyr som inviterer til lek og opphold.
Innenfor feltet skal det etableres et regnbed/infiltrasjonssone for fordrøyning av overvann.

Utforming og innhold i lekeplasser skal følge gjeldende norm Krav til lekeplasse r , og vises i
utomhusplan.
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§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 1 2 - 5, ledd nr. 2)

§ 4.1 Fellesbestemmelser
Det skal utarbeides teknisk plan for arealer regulert til offentlig samferdselsan legg og teknisk
infrastruktur. Offentlige s amferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på
teknisk plan.
Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger
til og omlegginger av eksisterende nett.

§ 4.2 Kjøreveg (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1 og 1 4)
Felt o_SKV1 (Sagaveien) og o_SKV2 (Krokenveien) skal være offentlig kjøreveg.
Felt f_SKV3 skal benyttes som felles adkomstveg for felt BKS1 og felt BBB2.

§ 4.3 Fortau (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1 og 14)
Felt o_SF1 skal være offentlig fortau.

§ 4.4 Gangveg (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1 og 14)
Felt o_SGG1 skal være offentl ig gangveg .

§ 4.5 Annen veggrunn, grøntareal (pbl. § 12 - 7 nr. 1 og 14)
Felt o_SVG1 skal være offentlig og benyttes til sideareal langs fortau.

§ 5 Grønnstruktur

§ 5.1 Friområde (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1 og 14)
Felt o_GF1 skal være offentlig friområde. Det tillates ik ke tiltak som medfører at forbindelsen til
Krokenveien kan oppfattes som privat.



RI NGERI KE KOMMUNE
Strategi - og utviklingsavdelingen

DETALJPLAN FOR KROKENVEIEN 23 OG 40A
Plan nr. 430 – Ringerike kommune

PLANBESKRIVELSE

Utarbeidet av COWI AS, 2 8 . 05 .201 9



DETALJREGULERING FOR KROKENVEIEN 23 OG 40A – PLAN 430
PLANBESKRIVELSE

2

I N N H OLD

1 Innledning 3

2 Prosess og medvirkning 4

3 Beskrivelse av dagens situasjon 5
3.1 Beliggenhet og adkomst 5
3.2 Beskrivelse av nærområdet 6

4 Planstatus 10
4.1 Reguleringsplaner 10
4.2 Kommuneplan 12
4.3 Kommunedelplane r og andre lokale styringsverktøy 13
4.4 Regionale og nasjonale planer, lover og føringer 15

5 Beskrivelse av planforslaget 17

6 Vir kninger av planforslaget 22
6.1 Overordnede planer 22
6.2 Landskapsbilde 24
6.3 Grønnstruktur 26
6.4 Friluftsliv 27
6.5 Naturmiljø og naturmangfold 29
6.6 Kulturminner og kulturmiljø 32
6.7 Sosial infrastruktur 33
6.8 Barn og unges oppvekstsvilkår 34
6.9 Trafikk 34

7 Andre temaer og grunnlagsdata 37
7.1 Geotekniske forhold 37
7.2 Forurensing 37
7.3 Teknisk infrastruktur 40
7.4 Samfunnsberedskap/ROS - sanalyse 42
7.5 Universell utforming 44
7.6 Gjennomføring av planforslaget og økonomisk følger 44

8 Oppsummering 45

Vedlegg 46

Referanser 47



DETALJREGULERING FOR KROKENVEIEN 23 OG 40A – PLAN 430
PLANBESKRIVELSE

3

1 Innledning

Krokenveien 23 AS eier eneboligtomtene Krokenveien 23 ( gnr.87/bnr.65, 303, 411 ) og
Krokenveien 40 a og b ( gnr.87/bnr.2 , 486 , 487 ) . Tomtene ligger like ved skole, barnehage, kirke,
og offentlige bo - og servicetilbud, i kort avstand fra sentrumsområdet i Øvre Hønengata. En
ønsker å oppføre leilighetsbygg med flere enheter på tomtene.

COWI AS er engasjert av Krokenveien 23 AS f or å bistå i prosessen, og til å utarbeide
planforslag. Prosjektleder hos COWI A S er Heidi Bergom. Saksbehandler e og kontaktperson er i
Ringerike k omm une er Mari Solheim Sandsun d og Åshild Lie .

Hensikten med planarbeidet :
Tilrettelegge for fortett ing i eksisterende sentrumsnært boligområde.
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2 Prosess og medvirkning

Planprosess

Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning (HMA) i
Ringerike kommune har behandlet sak vedrørende
planarbeidet, og anbefalt oppstart av detaljregulering for
Krokenveien 23 og 40 a . (S ak 74 /17, 06.11 .201).

Planen faller ikke inn under KU - forskriften. Den skal
tilrettelegge for boligformål i område avsatt til bolig i
kommuneplan og gjeldende regulering. Avvik fra
gjeldende reguleringsstatus består i hovedsak av økt
utnyttingsgrad og økt bygningshøyde .

Planforslaget har vært til høring og offentlig ettersyn , med
frist for innsending av merknader 13 . 05 . 201 9 . En har
mottatt til sammen 9 merknader per brev og e - post.
Sammendrag av, og kommentarer til merknadene følger i
eget vedlegg.

Diagrammet til høyre viser normal planprosess i henhold
til plan - og bygningsloven.

Medvirkning

Lovverket gir klare føringer for medvirkning i
planprosesser. Naboer, offentlige myndigheter og andre
sentrale parter informeres gjennom brev. I tillegg
annonseres det om planarbeidet i lokal presse, slik at også
øvrige har mulighet til å følge med og komme med
innspill.

En standard planprosess for reguleringsplaner har flere
runder hvor man ber om innspill. I første omg ang varsles
oppstart av planarbeid, slik at en kan innhente merknader
før en går i gang med å utarbeide planforslaget. Når
forslaget er klart legges det ut til offentlig ettersyn slik at
offentlige myndigheter og berørte parter får anledning til å
komme me d merknader .

Underveis i prosessen er det avholdt møter med Ringerike kommune. 05.07.2018 ble det avholdt et
åpent møte i Krokenveien 40 a hvor naboer var invitert til å se på utbyggingsforslag, og diskutere
prosjektet med utbygger. Som følge av innspil l fra berørte naboer ble planområdet utvidet for å
inkludere tre tomter som ligger på nordsiden av Sagaveien. Hensikten med utvidelsen er å rydde
opp i arealformålene på de tre tomtene slik at det ikke blir liggende rester av veg formål fra gammel
plan i om rådet nord for arealet som nå foreslås regulert og opparbeidet til fortau. Berørte parter og
offentlige instanser ble varselet om utvidelsen pr. brev og e - post datert 13.07.2018.

Behandling av oppstart av
planarbeid i Ringerike

kommunes planutvalg og
formannskapet

Varsel om oppstart

• brev / annonse med
plangrense og hensikt med

planarbeid
• 4 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag

Behandling av planforslaget i
kommunenes planutvalg

• Planforslag legges ut på høring
med 6 ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget

Politisk behandling av
planforslaget i kommunens

planutvalg, før
egengodkjenning i

kommunestyret
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3 Beskrivel se av dagen s situasjon

3. 1 Beliggenhet og adkomst

Krokenveien 23 og 40a og b ligger ca. 1.5 km i luftlinje for Hønefoss sentrum , og ca. 0.5 km fra
dagligvareforretninger og en rekke servicetilbud i Hønengata. De tre eiendommene ligger helt
inntil Krokenveien . Enkleste tilgang til hovedvegnettet i og rundt Hønefoss er via Hønen gata.

Planområde s beliggenhet, markert med sort linje .
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3. 2 Beskrivelse av nær området

Krokenveien ligger ved Haldenjordet i Hønefoss nord, og strekker seg fra Stor jordet til
Hønengata. Det ligger kirke, barneskole, ungdomsskole og to barnehager i nærområdet. Det er
kort avstand til aktivitets - og fritidstilbud, både i tilknytning til skoleområdene og i tilknytning til
Ri ngerikshallen som ligger inntil Hovsmarka. Her er det turstier med f orbindelse til
turstinettverket i og rundt Hønefoss by.

Ortofoto over området. Plangrense markert med blå linje.

Bebyggelsen i området består av en blanding av eneboliger på romslige tomter, rekkehus på
mindre tomter, og blokker oppført på 60 - og 70 - tallet."Trygdeblokka" fra 70 - tallet ligger rett
sør for Krokenveien 23 . Her ligger det også ett mindre bygg med tre leiligheter for
funksjonshemmede.
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Videre mot sør, og vis a vis Krokenveien nr. 40 a og b er det også omsorgsboliger i et større
bygg bestående av to blokkvolumer med 6 etasjer.

"Trygdeblokka". Kilde: GoogleMap. Omsorgsboliger. Kilde: GoogleMap.

Krokenveien 23. Kilde: GoogleMap. Krokenveien 40 a . Kilde: GoogleMap.

Vis a vis Krokenveien 23 ligger en boligblokk med 30 boenheter . Dette er en av flere
borettslagsblokker oppført på vestsiden av Krokenveien på slutten av 60 - tallet. Videre innover på
Haldenjordet er det flere teglsteinsblokker , i opptil 5 etasjer. Det ligger også mu rblokker og
platekledde blokker i tre til fire etasjer i nærområdet.

Krokenveien 44 og 46 . Kilde: GoogleMap. Blokker i mur, Fossekallveien 14 - 18. Kilde: GoogleMap.
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3. 2. 1 Landskap
Boligbebyggelsen på Haldenjordet ligger
på et forholdsvis flatt område i et stort
landskapsrom omkranset av høydedrag
som er dannet av løsmasserygger.

Bebyggelsen på Rabba ligger oppå og i
skråningen på den vestre løsmasseryggen.
Lageshallen danner den søndre veggen i
landskapsrommet. B ebyggelsen på
Rundtom ligger på høyden i nord. I
nordøst og øst ligger høydedragene dannet
av Hovsmarka og Færdenhagen.

Planområdet ligger inntil den østre veggen
i landskapsrommet. Store deler av denne
skråningen er avsatt til friområde, og er
dekket av skog. Her er åsprofilen derfor
intakt, og danner en visuell barriere
mellom bebyggelsen på og rundt
Haldenjorde t og bebyggelsen langs
Hovsmark veien. Terreng relieff.

Skråfoto , retning øst . Kilde: GuleSider.
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3.2.2 Hjemmelshavere

Foruten Krokenveien 23 og 40a og b som eies av Krokenveien 23 AS, omfatter planområdet
deler av hovedbølet til Hov g ård, gnr.87/bnr.1 ( Offentlig vei og del av et friområde).
Ri ngerike kommune eier disse arealene.

Kommunale eiendommer. Uttrekksdato 19.06.17.

B oligtomtene som ligger mellom Sagaveien, Krokenveien og grensa til plan nr. 415 –
Sagaveien 56 , tas også med i planområdet for å få en helhetlig plan.

Gnr/Bnr Hjemmelshaver
87/486 Krokenveien 23 AS
87/457, 87/65 André og Elin S. Kristiansen
87/528 Kjetil Huseth og Christel Helene Andres
87/524 Espen Grøtnes og Anne May Danielsen
87/527 Ako Karem Wahed

23

40a
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4 Pl an status

4. 1 R eguleringsplaner

Krokenveien 23 ligger innenfor areal regulert til boliger i endret del av
reguleringsplan nr.65 - 06 Haldenjordet, Trygdeblokka m.m. vedtatt
25.04.1996.

Gjeldene reguleringsplan nr. 65 - 06 Haldenjordet, Trygdeblokka m.m.

Rett sør for boligen ligger areal avsatt til offentlige bygninger.
( Trygdeblokka m/omsorgsboliger).

Mot øst ligger areal regulert til friområde. F riområdet kobles til Krokenveien
i en smal korridor rett nord for nr. 23.



DETALJREGULERING FOR KROKENVEIEN 23 OG 40A – PLAN 430
PLANBESKRIVELSE

11

Krokenveien 40a ligger innenfor areal
regulert til eneboligbebyggelse i
reguleringsplan nr.198 Kroken –
Busterud, vedtatt 22.02.1990.

Nord for nr. 40a , på areal regulert til
offentlige bygninger, ligger Ullerål
barnehage og Ullerål kirke. Videre mot
nord ligger det 3 etasjer s
borettslagsblokker på areal regulert til
de nne typen bebyggelse .

I krysset mellom Fossekallveien og
Sagaveien, ligger et areal som er
regulert til forre tning/kontor.
(Sagaveien 56). Her lå tidligere
Ringerike dyreklinikk. Det er nylig
vedtatt reguleringsplan for dette
arealet, og for areal som er regulert til
veg, men som ikke er opparbeidet til
veg.

Gjeldene reguleringsplan nr.198 Kroken – Busterud.

Plan nr. 415 – Sagaveien 56 blir liggende inntil plan nr. 430 – Krokenveien 23 og 40a.

P lan 415 – Sagaveien 56, vedtatt 05.12.2017, KS sak. 137/17.

Øst for nr. 40 a ligger en seks etasjers blokk med omsorgsboliger , (Krokenveien 17) . Bygget
ligger innenfo r den gamle reguleringsplanen for Haldenjordet fra 1958, (plan nr. 65).
Arealbruken er ikke hjemlet i reguleringsplanen, men eiendommen er avsatt til offentlig
tjenesteyting i kommuneplanens arealdel.
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4. 2 Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument, og tar stilling til langsiktige
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som
organisasjon. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for
perioden 2015 - 2030 er atRingerike skal være det mest spenn ende vekstområdet på Østlandet.
Det tas høyde for at det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 10 000
flere enn i dag.

Kommunen har identifisert en rekke delmål og ti lta k som skal bidra til at den overordnede
visjonen realiseres innen 2030. Følgende er særlig relevante for dette planarbeidet:

Dette gjennomføres blant anne t ved å planlegge slik at
70 % av befolkningsveksten skjer i Hønefoss - området.
Dette betyr at det må bygges mange nye boliger i
Hønefoss by.

Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at
en kan redusere transportbehovet. Tilrettelegging for
fortetting i Hønefoss by er da et riktig og viktig
plangrep. Nærhet til kollektivtilbud,
dagligvareforretninger og servicetilbud, skole ,
barnehage, fritids - og aktivitetstilbud mv. gjør at
transport til og fra bosted kan skje til fots, på sykkel og
med buss.

Dette gjennomføres blant annet ved å utvikle Høne foss
med flere lokalsentre. Hønefoss sentrum er midtpunkt
med lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), sør (Eikli) og
vest (Meieriet). Boligutbygging rundt lokalsentrene
tilføre r større bruker - og kundebase til eksisterende og
fremtidige sentrums - og serviceti lbud. Flere brukere
betyr mer aktivitet og liv, og større sannsynlighet for at
torg, parker, lekeplasser, kafeer mv. tas i bruk og
fungerer som attraktive møteplasser , både for de som
besøker og de som bor i byen.

Mål: Ringerike skal ha en
balansert og livskraftig
vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn.

Mål: Ringerike skal være
et forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp.

Mål: Hønefoss skal være
attraktiv som bosted,
handelsby og
regionhovedstad.
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Kommuneplanens arealdel – gjeldende plan

Arealdelen viser sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og
arealbruk , og er et sentralt virkemiddel
for iverksetting av de overordna
målsettingene i samfunnsdelen.
Gjeldende arealdel ble vedtatt 31.01.19.

Krokenveien 23 og 40a ligger innenfor
areal avsatt til boligområde. Krokenveien
17 og 19 ligger innenfor areal avsatt til
offentlig bygning. Arealene ved krysset
Krokenveien x Høne ngata er avsatt til
sentrumsformål .

Utsnitt av kommuneplanens arealdel.

4. 3 Kommunedelplaner og andre lokale styringsverktøy

Kommunedelplan for gående og syklende

Målsettingen med denne planen er å
bygge ut et sammenhengende
transportnett for både gående og
syklende i Hønefossområdet. Den
skal sikre at tiltak for gående og
syklend e inngår i en planlagt helhet.

Økt bevissthet om de negative sidene
ved økende personbiltrafikk er
bakgrunnen for at planen ble
utarbeidet. Den ble vedtatt av
kommunestyret 29.06.95 i sak
0063/95.

Ved å satse på godt kollektivtilbud
og tilrettelegging fo r gående og
syklende vil en redusere behovet for
utbygging av bilveier. Utsnitt av kommune delplan for gående og syklende.
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Energi - og klimaplan

Gjeldende energi - og klimaplan ble vedtatt 02.12.2010. Ringerike kommunes visjon iht. planen er:

Planen list er opp en rekke utfordringer og mål , og angir tiltak som skal bidra til at målene nås.
Særlig relevant for planarbei det i Krokenveien er at det skal tas klimahensyn ved arealplanlegging
for å minimere transportbehov og legge til rette for fornybar energiforsyning .

Folkehelsemeldingen 201 2 - 2030 – Helse i alt vi gjør

Folkehelsemeldingen ble vedtatt 21.02.2013 og er et strategisk dokument som angir veivalg og
virkemidler for å bedre folkehelsen. Ringerike kommune har gjennom folkehelsemeldingen pekt
ut tre visjoner for prioriterte satsingsområder:

Tiltakene som beskrives i dokumentet er i stor grad rettet mot arbeid hvor kommunen selv tar
regien. Det gjelder for eksempel tilrettelegging fo r gode skoler - og barnehager , og
folkehelsearbeid i samspi ll med idrettslag og foreninger . Men folkehelsemeldingen beskriver også
tiltak som private initiativtakere kan bidra til å bygge oppunder gjennom sine reguleringsplaner.
For eksempel bør en gjennom private planer være med å ivareta bynære friluftsområder, turveier,
og gang - og sykkelveier slik at det blir enkelt for befolkningen å være fysisk aktiv e i hverdagen.
Utviklingen av Hønefoss som sykkelby skal ifølge folkehelsemeldingen prioriteres.

Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av
fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp.

1. Ringerike – Best for barn
2. Ringerike – Aktiviteter for alle
3. Ringerike – Folkehelsekommunen
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4. 4 Regionale og nasjonale planer, lover og føringer

› Regional planstrategi for Buskerud 201 7 – 20 20 , Buskerud Fylkeskommune
Dette er en strategisk plan som skal fremme helhetlig regional utvikling og gjøre regional
planlegging forpliktende og målrettet. Planen angir et sett med sentrale utfordringer som
Buskerudsamfu nnet står overfor. Det er fokusert på 3 hovedtemaer med underliggende
utfordringer :

Ringerike kommune er en av de sju største kommunene i Buskerud som til sammen utgjør 77
% av innbyggerne i fylket og som de siste 10 årene har stått for 86 % av befolknin gsveksten.
Denne trenden forventes å fortsette fremover.

Den forventede eldrebølgen vil berøre hele fylket , men andelen eldre (76 - 85) i forhold til
andelen voksne i arbeidsfør alder forventes ikke å bli så st or i Ringerike at det vil medføre
særlige utford ringer.

Det avdekkede avviket mellom boligstruktur og husholdningsstruktur består i hovedsak av
underskudd på boliger for små husholdninger (1 - 2 personer).

I likhet med Drammensregionen har Ringerike en lavere andel sysselsatte i bygg, anlegg og
industri enn gjennomsnittet for fylket. Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning er også noe
høyere enn gjennomsnittet. Jevnt over er det variasjon i næringslivet i Ringerike.

Utdanningsnivå er i dag regnet som den faktoren som best forklarer sosiale forskjeller i helse.
Andel av Norges befolkning over 16 år med universitet - eller høgskoleutdanning er 32 %. I
Ringerike er andelen 25 %.
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Buskerud er et av fylkene med mest bruk av personbil (kjøretøykilometer per innbygger).
Gjennomsnittet for Buskerud er 7 700 km pr/år , (2005 - 2015). Personbilbruken i Ringerike
ligger noe høyere enn dette, og vokste med ca. 1 % i perioden 2005 - 2015.
Reisevaneundersøkelse for 2013/2014 viser at andelen som benytter bil som transportmiddel
til daglige reiser i Buskerud er på hele 71 %. Ringeriksregionen ligger på over 75 %, og
Hønefossområdet skiller seg marginalt fra resten av Ringerike. Dette viser at Hønefoss i høy
grad er en bilbasert by.

Til tross for at det i lang tid har pågått en sterk sentralisering med sentrumsutv ikling og
befolkningsvekst i byer og tettsteder, har boligbyggingen i boligfelt utenfor byene fortsatt.
Mellom 2006 og 2015 besto godt over halvparten av boligbyingen i Ringerike av eneboliger,
tomannsboliger, rekkehus, kjedehus og andre småhus. Med andre ord typiske bygningstyper i
boligfelt som ikke forutsetter høy arealtetthet .

Jordbruksarealer utgjør kun 4 % av det samlede arealet i Buskerud fylke. Den arealmessig
største jordbrukskommunen er Ringerike med 73 492 daa jordbruksareal. I Buskerud er
omdisp onering av dyrka mark halvert i perioden 2004 - 2014, sammenlignet med perioden
1993 - 2003. Fortsatt fokus på redusert omdisp onering av dyrka mark er viktig.

› Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
Retningslinjen har s om mål at arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomisk effektiv arealutnyttelse. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige,
kompakte byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme
helse, miljø og l ivskvalitet .

› Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Loven har som formål å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser.

› Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på g runn
av nedsatt funksjonsevne.

› Lov om folkehelsearbeid og forsk rift om miljørettet helsevern
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Forskrift om
miljørettet helsevern har som formål å fr emme folkehelse og bidra til gode miljømessige
forhold, og å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske,
fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen.

› RPR for å styrke barn og unges interesser i planlegginge n
Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter
plan - og bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir ivaretatt i plan - og
byggesaksbehandling etter plan - og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk
utforming slik at barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen
helsefare. Ved omdisponering av arealer som er i bruk til/eller er egnet for lek, skal det
skaffes fullverdig erstatning.



DETALJREGULERING FOR KROKENVEIEN 23 OG 40A – PLAN 430
PLANBESKRIVELSE

17

5 B eskrivel se av pl an forsl aget

Mål for plan arbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting i eksisterende sentrumsnært
boligområde. Det planlegges oppført to leilighetsbygg /blokker med flere enheter på gnr.87/bnr.65,
3 03, 411. (Krokenveien 23), og gnr.87/bnr.2. (Krokenveien 40a). Figuren under vis er et utsnitt av
planforslaget. Areal innenfor foreslått plangrense er på ca. 1 4 daa.

Utsnitt av detaljplankart datert 28.05.2019 .

Utover de to fortettingstomtene inkluderes o mkringliggende vegareal i planområdet . Ved
barnehagen og kirka tar planen med seg tidligere regulert fortau langs Sagaveien og Krokenveien.
Arealene er ikke opparbeidet iht. gjeldende reguleringsstatus. I planforslaget reguleres fortauet på
nytt, i tillegg til at d et foreslås videreført mot nord, frem til Konvallveien. For å sikre videreføring
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av friområdekorridoren nord for nr.23 legges plangrensa med samme avgrensing mot nord som i
gjeldende reguleringsplan fra 1996. Plangrensa legges inntil plan nr. 415 Sagaveien 56 i sørøst, og
følger grensa ti l gjeldene reguleringsplan fra 1990 ved omsorgsboligene i Krokenveien 17. Her
videreføres gjeldende arealbruk . (Vegareal) . Både bommen og gangvegdelen av Sagaveien sikres
i planforslaget. Det settes også krav til etablering av fotgjengerovergang fra fortau til gangveg.

Det tre tomtene som ble tatt med som følge av innspill i åpent møte i juli reguleres til
boligbebyggelse. Kommunal veggrunn som i dag er sideareal langs veg endrer status fra vegareal
og gangveg til annen veggrunn - grøntareal.

Fortettingspro sjektet i Krokenveien ligger i kort avstand fra området som er definert som sentrum
i Hønefoss nord. Derfor er det tatt utgangspunkt i utearealkrav for bybebyggelse. Flere norske
bykommuner har utarbeidet utearealnormer som setter ulike krav til utbyggings prosjekter utenfor
og innenfor byen. Oftest skiller også disse normene mellom indre og ytre by. Utearealkravene
som er angitt i planforslaget er utarbeidet med grunnlag i tilsvarende bestemmelser som er
benyttet i utbyggingsprosjekter i Kristiansand kommun e. Det skal sikres at hver boenhet har minst
25 m² uteoppholdsareal. Dette arealet vil være en kombinasjon av privat terrasse/balkong og en
andel av felles uteareal. Det er satt krav til at terrasse/balkong skal være minst 10 m² stor og ha
minimum dybde på 2,5 m for å kunne medregnes som uteoppholdsareal . Dersom dette
kvalitetskravet er oppfylt tillates det at terrasse/balkong utgjør 80 % av uteoppholdsarealet .

Krokenveien 23

Her ønsker Krokenveien 23 AS å oppføre et 5 etasjes leilighetsbygg med parkering i k jeller. Det
tas høyde for at det kan etableres opp til 25 leiligheter med varierende størrelser i bygget. Maks
BRA m² er satt til 3880 m². Maks gesimshøyde er satt til 11 6,0 moh. Toppetasjen skal være
inn trukket. Fra gateplan i Krokenveien vil man se fr a kjelleretasjen til fjerde etasje . Herfra vil
bygningshøyde oppleves som ca.15 m. På lengre avstand vil man også kunne se den øverste
etasjen. F ra gatenivå til gesims på inn trukket femt e etasje er det ca.18 m.

Det skal etableres et felles uteareal på minst 60 m² mellom bygget og Krokenveien. Det skal også
etableres et felles uteareal mellom bygget og kommunens friområde. Dette utearealet skal være på
minst 380 m² og blir liggende på en stor terrasse på ni vå med andre etasje . Herfra vil
bygningshøyden oppleves som et fire etasjers bygg. I utearealet skal det etableres en lekeplass
som skal være møblert med utstyr som inviterer til lek og opphold. Med enkle tiltak kan det
tilrettelegges for en akebakke i friområdet bak bygget . Dette avtales nærmere med kommunen.

Fremfor å sette minimumskrav til parkering er det satt maksimumskrav. I parkeringsanlegget
under bygget skal det op parbeides maks 20 bilo ppstillingsplasser. For boenheter med bruksareal
over BRA m² = 60 m² er det avsatt maks én biloppstillingsplass. De resterende plassene fordeles
mellom gjesteparkeringsplasser og plasser til de mindre leilighetene. Det skal etableres minst 2
plasser tilret telagt for bevegelseshemmede i tilknytning til inngangspartier og/eller ved inngang til
heis.

Det skal etableres sykkelparkering og fasiliteter for vedlikehold av sykler i garasjeanleggene , eller
i annet fellesareal under tak . Det avsettes minst 1 sykkelo ppstillingsplass pr. boenhet med
bruksareal under BRA m² = 60 m², og minst 2 sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet med
bruksareal over BRA m² = 60 m². Det skal tilrettelegges for miljøvennlig transport ved at det er
satt krav til ladeplasser for EL - biler o g EL - sykler i garasje anleggene. Plan og snitt som viser
foreslått utbygging er vist på neste side.
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I llustrasjon av foreslått utbygging, Krokenveien 23 .
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Krokenveien 40a

Her ønsker Krokenveien 23 AS å oppføre et 4 etasjes leilighetsbygg med parkering i k jeller.
Bygget har i arbeidet med reguleringsplanforslaget blitt redusert med en etasje etter innspill fra
blant annet Ullerål barnehage.

Det tas høyde for at det kan etableres opp til 40 leiligheter med varierende størrelser i bygget.
Maks BRA m² er satt til 5760 m². Maks gesimshøyde er satt til 10 8,0 moh. Sett fra Krokenveien
vil man se fra første etasje til fjerde etasje og bygningshøyden vil oppleves som ca. 12 m. Fra
adkomstvegen på vestsiden av bygget vil man også se kjelleretasjen. Her vil bygningshøyden
oppleves som ca.15 m.

Innkjøring til garasjeanlegget legges fra eksisterende felles adkomstveg på vestsiden av tomta , felt
f_ SKV3 . Fra Krokenveien blir det kun gangadkomst.

Det skal etableres et felles u teareal med lekeplass i felt f_BLK1. Feltet er 547 m² stort og skal ha
utstyr som inviterer til lek og opphold . Her skal det også etableres et regnbed for fordrøyning av
overvann.

Også for nybygget i Krokenveien 40a settes det maksimumskrav til parkering . Her skal det
etableres maks 37 biloppstillingsplasser, og det sett es tilsvarende krav som i nr. 23 mht. antall
plasser fordelt på store og små enheter, samt gjesteparkeringsplasser. Dette garasjeanlegget skal
også ha sykkeloppstillingsplasser , f asiliteter for vedlikehold av sykler og ladeplasser for EL - biler
og EL - sykler .

Plan og snitt som viser foreslått utbygging i Krokenveien 40 er vist på neste side.

Boligsammensetning

Innenfor rammene som er angitt i planforslaget er det mulig å etablere bo enheter med forskjellig
størrelse og utforming. I skisseprosjektet som har dannet grunnlag for planforslaget er små og
store leiligheter plassert inntil hverandre, med mulighet for sammenslåing.

Varia sjon i størrelse på leiligheter og fleksibilitet med hensyn til hvordan bygningsmassen
utnyttes kan bidra til å åpne muligheter som en ikke har tradisjon for å forbinde med norske
byleiligheter . På lik linje med en tradisjonell enebolig med sekundær enhet kan e n leie ut en
hybel, eller slå sammen to leiligheter til ge nerasjonsbolig.

Hel - eller delvis sammenslåing av to enheter kan også være aktuell for familier med spesielle
behov. For eksempel kan barn med funksjonshemming ha mulighet til å bo i egen leilighet ved
siden av foreldrene når de har blitt voksne. Videre k an leiligheter med en tilknyttet mindre enhet
også fungere som et godt botilbud for utviklingshemmede som kan bo i egen bolig, men som har
behov for noe tilsyn. De personlige assistentene kan benytte den tilknyttede enheten og være
tilgjengelig uten å bo p å skift i hovedleiligheten.

Med den ønskede veksten i Ringerike kommune, og den økte bolig tetthet som veksten vil føre
med seg, vil det trolig også bli etterspørsel etter mer variasjon i boløsninger i Hønefoss by.
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Illustrasjon av foreslått utbygging, Krokenve ien 40a.
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6 Virkninger av planforslaget

I det følende redegjøres det for vurderingene som er gjort i planprosessen, og de forventede
virkingene av planforslaget. Det redegjøres også for tiltak som skal iverksettes for å sikre at
utbyggingen gjøres innenfor rammer som ivaretar miljø - og samfunnshensyn.

6. 1 Overordnede planer

Kommuneplanen

Utbyggingsprosjektet i Krokenveien ligger innenfor areal avsatt til boligformål, 500 meter fra
lokalsenteret i nord, (Øvre Hønengata ). De nye beboerne vil utgjøre et tilskudd til bruker - og
kundebasen for eksisterende og fremtidige sentrums - og servicetilbud i Hønengata. Nærhet til
disse funksjonene, og nærhet til kollektivholdeplass, skole, barnehage, fritids - og aktivitetstilbud
mv. gjør at transport til og fra Krokenveien 23 og 40 kan skje til fots, på sykkel og med buss.
Planforslaget er i tråd med målsettingene og strategien e som er angitt i kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel.

Kommunedelplan for gående og syklende

Innenfor plan området reguleres det fortau langs Krokenveien og Sagaveien. Eksisterende gangveg
mellom Krokenveien 17 og 19 opprettholdes. De nye byggene planlegges oppført innenfor areal
som allerede er tatt i bruk til boligformål. Planforslaget tilrettelegger ikke for tiltak som gir
negativ virkning på transportnettet for gående og syklende.

Energi - og klimaplan

Hensynet til gående og syklende er ivaretatt i planforslaget, og fortetting i byen bidrar til å
redusere transportbehovet. Videre ligger planområdet innenfor k onsesjonsområde for fjernvarme
og en har følgelig tilknytningsplikt ved oppføring av bebyggelse med bruksareal over 1000 m² (jf.
Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss). Planforslaget er i tråd
med energi - og klimaplanen.

Folkehelsemeldingen

Eksisterende kobling mellom friområdet og Krokenveien videreføres. Fra friområdet og fra
gangveg og gang - og sykkelvegnettet i området er det tilgang til friluftsområder og utmark. I
planforslaget legges det vekt på tilrettelegging for bruk av sykkel til persontransport fremfor
bilbruk, blant annet ved at antall oppstillingsplasser til bil begrenses, og at det settes krav til at
boligbyggene skal ha fasiliteter for vedlikehold av sykler. Planforslaget er i tråd med
Folkehelsemeldingen.

Regionale og nasjonale planer

Regional planstrategi for Buskerud 2017 – 2020, Buskerud Fylkeskommune
Forventet befolkningsvekst tilsier at må bygges mange boliger i Ringerike og Hønefoss. Utbygger
ønsker å oppføre to leilighetsbygg med variasjon i utforming og størrelse på boenhetene, slik at de
vil være egnet for ulike grupper fra småbarnsfamilier med behov for stor plass, til for eksempel
studenter med behov for mindre plass. En ønsker blant annet å tilrettelegge for at noen av
leilighetene kan sl ås delvis sammen slik at de kan benyttes til for eksempel generasjonsboliger.
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Den mest praktiske og dermed foretrukne transportformen for beboere i boligområder rundt byer
og tettsteder er personbil. Dersom trenden med utbygging av usentrale boligområder skal snus må
det bygges attraktive alternativ i byen for de som i dag velger å bosette seg i områder med
småhusbebyggelse. Vi ser at boliger i byen er populære for unge nyetablerere uten barn og den
eldre delen av befolkningen. Det må gjøres tiltak for å g jøre byen attraktiv som bosted for
barnefamilier.

Variasjon i størrelse på leiligheter, og fleksibilitet i bruken av bygningsmassen kan bidra til å
utvide boligmarkedet med løsninger som en ikke har tradisjon for å forbinde med leiligheter i
norske byer. Som nevnt kan en for eksempel slå sammen to leiligheter til generasjonsbolig, eller
en kan ha en mindre utleieenhet i tilknytning til leiligheten, etc.

Fortetting i byer og tettbebyggelse bidrar til at boligetterspørselen kan dekkes opp innenfor
allerede utbygde arealer. Dermed reduseres presset på omkringliggende områder, inkludert dyrka
mark og skog - og utmark med natur - og landskapsverdier.

Utbyggingsprosjektet i Krokenveien vil gi et tilskudd til bol igtilbudet i Hønefoss, og bidra til å
redusere bilb asert transport og utbyggingspress på områdene omkring byen.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
Planforslaget tilrettelegger for fortetting i by og er følgelig i tråd med statlige planretningslinjer
for samor dnet bolig - , areal - og transportplanlegging.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
I planprosessen er dette i varetatt gjennom vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12. (K apitel
6.5 ) .

Lov om forbud mot diskriminering på grunn a v nedsatt funksjonsevne
Prinsippet om universell utforming er lagt til grunn i planarbeidet. Tilgjengelighet skal sikres for
alle, også for personer med nedsatt funksjonsevne.

Lov om folkehelsearbeid og forskrift om miljørettet helsevern
Forholdet ivareta s i planarbeidet iht. lover og forskrifter som sikrer at utbyggingen ikke me dføre
fare for forurensning. D et etableres uteoppholdsarealer med god kvalitet, eksisterende friområde
videreføres, gang - og sykkelvegforbindelser opprettholdes og forbedres mv.

R PR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Barn og unge ivaretas i planprosessen gjennom varslinger og offentlig ettersyn, samt i
planforslaget ved at det reguleres lekeplasser, friområde, gangveg og fortau. Barn og unges
oppvekstsvilkår er u tredet som et eget tema i planbeskrivelsen. (Kapitel 6.8)
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6. 2 Landskapsbilde

Ringerike kommune utarbeidet Grønn Plakat i
2000. Planen inneholder blant annet føringer for
landskapsvurderinger. I temakart for landskap er
løsmasseskråningene rundt Haldenjordet angitt
som viktige silhuetter . F or å hindre forringelse av
landskapsverdiene må både landskaps formene og
vegetasjonen som vokser i skråningene bevares .

Skråningen bak omsorgsboligene i Krokenveien
er i Grønn Plakat trukket frem som eksempel på
åsrygger s om er karakteristiske for Hønefoss, og
som bidrar til å avgrense byrommene.

Utsikt over Haldenjordet. Kilde: Grønn Plakat.

Utsnitt fra Grønn Plakat, Temakart Landskap. Vedtatt 30.11.2000.

Den skogkledte skråningen er avsatt til friområde i kommuneplanen, og regulert til samme formål
i gjeldene reguleringsplan. Dette videreføres i planforslaget for å sikre at landskapssilhuetten ikke
forringes. Den planlagte bebyggelsen i nr. 23 er ca. 25 me ter lavere enn tretoppene på åsen bak,
og vil føye seg inn i bebyggelsen på linja hvor de eksisterende blokk ene i nr. 17 og nr. 19 ligger.
Gesimsen på l eilighetsbygget i nr. 40a blir liggende 6 meter lav ere enn gesimsen på blokka i nr.
17, og vil følgelig heller ikke forstyrre landskapssilhuetten . Dette bygget var opprinnelig planlagt
med 5 etasjer, men er redusert til 4 etasjer for å ta hensyn til bebyggelsen som ligger noe lavere i
terrenget vest for tomta.
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S ol/skygge
Det nye leilighetsbygget i Kroke n veien 23 får gode solforhold med vestvendt fasade ut mot
Haldenjordet. Utearealene bak bygget får sol på morgningen og midt på dagen på sommeren. På
ettermiddagen vil bygget gi skygge på utearealet , og på kvelden er det uansett skygge her på
grunn av høyer e skogkledte terrengformer mot vest. Bygget påvirker solforholdene til nabo i nord
tidlig på dagen (nr. 25). Solforholdene til nabo i sør påvirkes i liten grad (nr.21). Det blir noe
mindre sol på nordre fasade og en liten del av utearealet på ettermiddagen .

Utsnitt fra soldiagram for Krokenveien 23, utarbeidet av SG Arkitekter.

Det nye leilighetsbygget i Kroke n veien 40a får gode solforhold med sør og vestvendte terrasser.
Utear ealet på vestsiden av bygget får også svært gode solforhold. Den nye bygget vil gi skygge på
deler av utearealene til barnehagen tidlig på dagen. Dette gir lite endring sammenlignet med
dagens situasjon hvor utearealene får skygge fra en høy og tett trerekke langs Sagaveien .

U tsnitt fra soldiagram for Krokenveien 40, utarbeidet av SG Arkitekter.
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6. 3 G rønnstruktur

Grønnstrukturen omfatter alle store og små naturpregede områder. M ye av det grønne i Hønefoss
by består av private hager i villabebyggelse. Dette er typisk for norske byer og tettsteder ettersom
vi ikke har hatt tradisjon for å bygge tett og høyt her i landet . Det er kun i de største byene våre at
vi finner store områder med bebyggelse på mer enn fire etasjer, men også i disse byene e r det kort
vei fra sentrum til eneboliger med romslige villahager. Dersom vi gjennom p lanlegging skal bidra
til å utvikle bærekraftige, kompakte byer og tettsteder er dette en utbyggings tradisjon vi må
bevege oss vekk fra.

Effektiv arealutnyttelse er ikke ensbetydende med fravær av grønnstruktur. Med et bevist forhold
til de grønne arealenes funksjoner og kvaliteter kan vi langt på vei sikre at også de som bor i byen
har tilgang til og glede av grønnstruktur i og rundt tett bebyggelsen.

Grunnlaget for vurdering av grøntområdenes verdi er betydningen de har for rekreasjon
(f olkehelse og trivsel), landskap (det visuelle inntrykket av byen) og natur (biologisk mangfold).
Med dette som bakgrunn har Ringerike kommune gjennom Grønn Plakat satt føl g ende
overordnede målsetting for grøntplanleggingen i Hønefoss :

I Grønt plan for Hønefoss ligger f ortettings prosjektet i Krokenveien innenfor den definerte
tettstedsgrensa . I likhet med den øvrige bebyggelsen på Haldenjordet, ligger boligtomtene
innenfor areal som er angitt med skravur som markerer plantet/kultivert vegetasjon , (K).
Krokenveien 23 og 40a er angitt med kategori 3K: Halvåpen mark med spredte trær og busker.
Eksisterende blokker i området er angitt med kategori 4K: Åpne arealer uten trær eller busker
(plen).

Åsryggen øst for bebyggelsen er angitt med skravur som markerer naturpreget vegetasjon, (N).
Store deler av åsen er registrert med tredekning på over 40 %. Grøntområdet ligger nære
Hovsmarka, som er et av de viktigste friluftsområdene i Hønefoss. Her er de t også forbindelse
mot andre friluftsområder og store sammenhengende grøntområder videre mot nord, nordøst og
nordvest. (Se 6.3 Friluftsliv).

Hovedmål:
Bevare hovedtrekkene i nåværende grønnstruktur og unngå videre
oppdeling og splittelse av områdene .

Delmål:
1. Bevare sammenhengende grønnstruktur som knytter Hønefoss til
større frilufts - og naturområder
2. Bevare og knytte sammen grønne korridorer som binder
grøntområdene og "bydelene" i Hønefoss sammen.
3. Sikre tilstrekkelig med gode grøntområder for den befolkningen
som bor i byen i dag, og for de nye innbyggerne som det er ønskelig
at bosetter seg i byen.
4. Reparere mangler og utvide strukturen.
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Utsnitt fra Grønn Plakat, Grøntplan Hønefoss. Vedtatt 30.11.2000.

Den grønne åsryggens sta tus som friområde be røres ikke av fortettingsprosjektene, og
planforslaget vil følelig ikke påvirke grøntområdets funksjon i den overordnede grønnstrukturen.

6. 4 Friluftsliv

Større sammenhengende natur - og kulturlandskapsområder har stor verdi for friluftsliv og
rekreasjon, og de t er viktig å sikre tilgang til marka fra byen og tettbebyggelsen rundt. Kommunen
som planmyndighet har ansvar for å tilrettelegge for frilu ftsliv gjennom arealforvaltningen . Det
pågår stadig planarbeid hvor det tas sikte på å endre arealbruken i områder s om benyttes til
friluftsliv. For å få en helhetlig oversikt og vurdering av friluftsområdene i o g rundt Hønefoss
foretok Ringerike kommune derfor en kartlegging i 2013.
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På grunnlag av kartleggingsarbeidet ble det i 2014 utarbeidet en rapport hvor eksister ende
områder ble klassifisert etter verdi som friluftsområde. Planområdet i Krokenveien ligger ca. 350
meter fra en av innfallspo rtene til Hovsmarka/Børdalsmoen, som i rapporten er klassifisert i
kategori A . For å komme i denne kategorien må området ha meget store friluftslivsverdier. Det
bør være lett tilgjengelig for mange uten at man må bruke bil. Det bør også være tilrettelagt for
flere aktiviteter. A - områder er ofte i bruk hele året av mange personer. Hovsmarka/Børdalsmoen
har fått følgende beskrive lse: Tilgjengelig, godt tilrettelagt og god størrelse. Det er blant annet en
lysløypetrase her som benyttes som skiløype om vinteren.

Hovsmarka fungerer for øvrig også som forbindelse og innfallsport dersom en ønsker å beveges
seg for egen maskin til naturområder videre mot nord (Hensmoen) nordvest (Eggemoen) og
nordøst (Kilemoen).

Kartutsnitt som viser friområder nord for planområdet.
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Det er ikke bare mot nord det er gode
turmulighetene for de som bor på denne siden
av byen. Via fortau, gangveger og boliggater
kan man for eksempel legge turruta langs
Randselva eller Begna, enten man ønsker å
bevege mot Hønefoss sentrum, eller man
ønsker å komme seg bort fra bybebyggelsen
og ut i naturen.

Det tar for eksempel et kvarter å gå til
Hovsenga med normal gangfart. Dette
friområdet ligger på en halvøy i elva, og er
klassifisert til kategori A . Det b eskrives som
godt tilrettelagt og svært tilgjengelig. Kartutsnitt som viser Hovsenga.

Hvis man vil til sentrum kan man for eksempel legge ruta via Hengsle og få med seg flott utsikt
over Begna , jernbanebrua og fossen på vei mot byen. Fra bybrua kan man også følge den skiltede
turstien "Elvelangs" sørover til Tippen, Petersøya, Schjongslund og videre til Benterud, eller
nordover til Vesterntangen og videre mot Hovsenga.

DNT Ringerikes turskilt. Kilde: Heftet "Tilgjengelig turområder i Hønefoss".

Det er kort sagt mange muligheter for både korte turer i nærområdet og lengre turer i
naturo mråder og langs e lvene . Man trenger ikke personbil for å komme seg ut i skog og mark fra
boligbebyggelsen i Krokenveien.

6. 5 N aturmiljø og n aturmangfol d

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved
utøvelse av offentlig myndighet for å vurder om prosjektet kan gjennomføres. Lovens formål er:

"… at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag f or menneskenes
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden .. .".

Utover tilrettelegging for oppføring av to leilighetsbygg, hjemler planen etablering av fortau langs
eksisterende boliggate. Dette arealet er i dag delvis kjøreveg og delvis grøf t/sideareal langs
kjøreveg. Planforslaget tilrettelegger ikke for andre endringer i området. Utredning av prosjektets
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påvirkning på naturmiljø og naturmangfold er derfor rettet mot selve fortettingsprosjektet . I det
følgende er den planlagte utbyggingen vu rdert opp mot kravene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.
Den endelige vurderingen av om prosjektet tilfredsstiller kravene må utføres av offentlig
planmyndighet.

Arealene som foreslås utbygd med
leilighetsbygg er i dag delvis bebygd med
bolighus og garasjer , og delvis opparbeidet
som hager med plener og innførte
hageplanter.

Nærmes te kartfestede, registrering av art av
forvaltningsinteresse ble gjort i 2001. Da
ble den nær trua sommerfuglarten
Slåpetornstertvinge (Thecla betulae)
registret i boligområdet på Haldenjordet.

I følge naturbasen til Miljødirektoratet er
det ikke registret viktige naturtyper i
nærheten av Krokenveien. Nærmeste
registrerte naturtyper som er underlagt
særlig forvaltningshensyn ligger i
tilknytning til Randselva og Begna.

Slåpetornvinge registrert v/Linneaveien. (Naturbase.no).

6.5.1 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 8. – Kunnskapsgrunnlaget
" … Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet … "

I dette prosjektet består kunnskap sgrunnlaget
av registrerte, of fentlig tilgjengelige data,
samt lokalkunnskap om området.

De to tomtene som planlegges benyttet til
blokkbebyggelse har vært bebygd i lang tid.
Da Haldenjordet ble regulert t il
boligutbygging på femtitallet lå det boliger
me d uthus og tun både der nr. 23 og nr. 40a
ligger i dag. Hager med blomster er et av
leveområdene til d en registre rte
sommerfuglarten. De beplantede utearealene
til leilighetsbyggene vil være en naturlig del
av artens habitat på Haldenjordet.

Kunnskapsgrun nlaget vurderes å stå i
rimelig forhold til sakens karakter og risiko
for skade.

Utsnitt av reguleringsplan for Haldenjordet fra 1958.
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6.5.2 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 9. - Føre - var prinsippet
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt,
skal føre - var prinsippet tillegges større vekt.

"… Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unn gå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak … ".

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til å fatte et vedtak, og føre - var prinsippet vurderes
følgelig for å være tilstrekkelig ivaretatt.

6.5.3 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 10. - Økosystemtilnærming og
samlet belastning

" … En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for … ".

Fortettingsprosjektet innebærer ikke endret arealbruk, kun økt utnyttingsgrad og økt høyde på
bebyggelse i eksisterende boligområde. En kan ikke se at prosjektet vil medføre belastning på
økosystemer som er underlagt særlig forvaltningshensyn.

6.5.4 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 11. - Kostnadene ved
miljøforringelse

" … Tiltakshaveren skal dekke kostnadene v ed å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter ...".

Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av planforslaget vil medføre
vesentlig skade på naturmangfoldet.

6.5.5 Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 12. – Miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder

" … For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige
resultater … ".

Det foreligger ikke kjent informasjon som tilsier at det innenfor eller i umiddelbar nærhet av
planområd et foreligger forhold som utløser behov for å sette krav til spesielle teknikker eller
driftsmetoder for å beskytte naturverdier.

Det er en forutsetting at miljøforsvarlige teknikker benyttes ved gjennomføring av prosjektet.
Dette er sikret gjennom lover og forskrifter som ansvarlig søker er uansett er pålagt å følge i
byggeprosessen. (Plan - og bygningsloven, Forurensningsloven, byggeteknisk forskrift mv.).
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6. 5. 6 Oppsummering
En vurderer at forholdet til kravene som er angitt i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 er til strekkelig
utredet og ivaretatt. En har ikke avdekket forhold som tilsier at det er fare for at
fortettingsprosjektet vil medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet.

6. 6 Kulturminner og kulturmiljø

Som en del av arbeidet med en arealplan skal forhold kn yttet til kulturminner vurderes. Det er
ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Nærmeste funnsted er
på Rundtom, i skogen ved Ringerikeshallen og i skråningen vest for næringsområdet i
Hovsmarkaveien. Her er det blant annet funnet kullgroper.

Kartutsnitt viser registrerte kulturminner i nærområdet. Kilde: Askeladden.no.

D et regnes som lite sannsynlig at det finnes automatisk fredete kul turminner innenfor planområdet
da det ligger i utbygd bo ligområde. Dette er bekreftet gjennom Buskerud fylkeskommunes
innspill til varsel om oppstart. R eguleringsbestemmelse om varslingsplikt ved uforutsette funn er
tatt med i planforslaget.
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6. 7 Sosial infrastruktur

Fra planområdet er det ca. 1 .5 km til Hønefoss sentrum, og ca. 500 meter til Hønengata .
Fortettingsprosjektet ligger følgelig nære områd er hvor vi i dag finner størst tetthet av nærings - og
forretningsbygg, skoler - og barnehager, helsebygg, og andre service - og tjenestetilbud som folk
trenger i det daglige. I følge nasjonale, regionale og lokalpolitisk vedtatte styringsverktøy er det
nettopp rundt slike områder v i skal konsentrere fremtidig utbygging.

Hønefoss sentrum og Hønefoss nord. Næringsbygg, skolebygg, helsebygg, borettslag uthevet med sirkelsymbol.
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Med et mer kompakt utbyggingsmønster følger større bruker - og kundebase til eksisterende og
fremtidige s entrums - og servicetilbud, både i Hønefoss sentrum og i Hønengata. Flere brukere
betyr også mer aktivitet og liv, og større sannsynlighet for at torg, parker, lekeplasser, kafeer mv.
tas i bruk og fungerer som attraktive møteplasser, både for de som besøke r og de som bor i byen.

6.8 Barn og unge s oppvekstsvilkår

Planforslaget tilrettelegger for fortetting av private boligtomter. Det legges ikke beslag på areal
som i dag brukes til lek og opphold for andre enn de som bor i eneboligene. I Krokenveien 23 er
det satt krav til at det skal opparbeides et felles uteareal på minst 380 m² mellom bygget og
kommunens friområde. I Krokenveien 40a skal det opparbeides en felles lekeplass i felt f_BLK1.
Feltet er 547 m² stort. Lekeplassene skal være møblert med u tstyr som innbyr til aktivit et og lek.
Lekearealene er plassert slik at det ligger trygt skjermet av bebyggelsen.

I skråningen bak Krokenveien ønsker utbygger å tilrettelegge for en akebakke i kommunens
friområde. Eksiterende forbindelse mellom Krokenveien og friområdet opprettholdes nord for
bygget.

Ullerål barnehage ligger inntil planområdet og Espira barnehage ligger ved Hofsmarkveien, rett
på andre siden av Færdenhagen. Her ligger også Hov ungdomsskole og Ullerål barneskole som
barna på Hald enjordet sogner til. Det er gangavstand til skolene. Det planlegges etablert et fortau
langs Sagaveien og Krokenveien som vil gjøre skoleveien for barn - og unge tryggere. Se mer om
dette i kapitel 6.9 Trafikk.

6.9 Trafikk

I forbindelse med utarbeiding av detal jregulering splanen er det u tarbeidet en temar apport som tar
for seg d agens trafikksituasjon og fortettingens forventede virkning på trafikken i området.
Utredninger og vurderinger er gjort på bakgrunn av innhentet grunnlagsdokumentasjon,
lokalkunnskap og kunnskap om tiltaket som planlegges etablert. Temarapport for trafikk følger
som eget vedlegg. Under følger et kort sammendrag av rapporten.

6.9.1 Dagens situasjon
H ovedruta fra Krokenveien til hovedveinettet er til fv.35/Hønengata via Sagaveien og
Fossekallveie n. Fartsgrensen på disse veiene er 30 km/t. ÅDT er beregnet til 80 kjøretøy/døgn i
øvre del av Krokenveien og 170 kjøretøy/døgn i nedre del. Sagaveien mellom Kroke n veien og
Fossekallveien har beregnet ÅDT på 420 kjøretøy/døgn, og Fossekallveien har beregne t ÅDT på
1620 kjøretøy/døgn. I krysset ved Hønengata er ÅDT estimert til å være 2450 kjøretøy/døgn i
dagens situasjon .

Langs gatene som har mest trafikk er det etablert fortau. Bom i Sagaveien og Kroke n veien hindrer
gjennomkjøring og bidrar til å holde tr afikkmengden nede. Det er forholdsvis trygt for gående og
syklende å bevege seg i området. Haldenjordet er et av de best betjente områdene i Hønefoss by
med hensyn til kollektivdekning.

I følge Nasjonal vegdatabank er det ikke registrert ulykker i Krokenv eien, Fossekallveien eller
Sagaveien siden midt på 1990 - tallet. Krysset Hønengata x Krokenveien er ikke spesielt
ulykkesbelastet.
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Kjør eruter fra Krokenveien 23 og 40 til hovedveisystemet. ( F v.35 Hønengata).

6. 9. 2 Planforslagets påvirkning på trafikkforhold
65 nye boenheter i Krokenveien vil gi en økning på ca.160 - 165 kjøretøy/døgn på strekningen
Krokenveien – Sagaveien – Fossekallveien og i krysset Krokenveien x Hønengata. I krysset ved
Hønengata betyr dette en økning på ca. 6,5 - 6,7 % sammenlignet med dagen s trafikk. Dette er en
liten økning som ikke utløser behov for tiltak i krysset.

Det settes krav til sykkelparkering og fasiliteter for vedlikehold av sykler, samt tilrettelegging for
lading av EL - sykler. Disse tiltakene i kombinasjon med kort vei til god t kollektivtilbud gir
grunnlag for å begrense bilbruken til de nye beboerne i Krokenveien 23 og 40.
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Innenfor planområdet skal det etableres fortau langs nordsiden av Sagaveien og vestsiden av
Krokenveien. Tiltaket vil gi økt trafikksikkerhet for my k e tra fikanter, og særlig for barn - og unge
som får en tryggere skolevei til Hov og Ullerål skoler fra Haldenjordet.

6. 9. 3 O ppsummering
Fortettingen av de to tomtene gi r lite negativ påvirkning på trafikkforhold i området. Etablering av
fortau gir tryggere skolevei og økt trafikksikkerhet for my k e trafikanter.
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7 Andre temaer og grunnlagsdata

Temaene i forrige kapittel tar for seg forventede virkninger av tiltakene som planen angir rammer
for. I tillegg til nevnte temaer, er det en del andre forhold som må sjekkes ut for å avklare om
eiendommene er egnet for den ønskede utbyggingen.

7. 1 Geotekniske forhold

I følge berggr unnskartet til Norges geologiske undersøkelse ligger planområdet innenfor en
berggrunnsone bestående av diorittisk til tonalittisk gneis. Berggrunnsonen e r en del av det sørnorske
grunnfjellsområdet.

Løsmassedekket over ber g grunnen består av et tykt lag med hav - og fjordavsetninger. Disse
avsetningene har dannet løsmasseryggene som omkranser bebyggelsen på Haldenjorden.

B erggrunnskar t og løsmassekart . H entet fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Arkimedum AS v/Lars P. Tronrud har utført feltundersøkelser og tatt boreprøver i Krokenveien
23 og 40a. Med dette som grunnlag er det utarbeidet geotekniske vurderinger for de to tomtene.
Det er ikke avdekket forhold som tilsier at tomtene er uegnet for bygging. (Se vedlegg 5).

I Krokenveien 23 er terrenget i bakkant av tomta ganske bratt, og graving i skrenten vil kreve
prosjektering av sikring i byggegrop, og jordtrykk i kjellervegger. Det anbefale s kompensert
fundamentering med helt stiv såle. Leirlag i grunnen er setningsømfintlig, og fundamentering må
detaljprosjekteres av geotekniker.

I Krokenveien 40 anbefales tradisjonell fundamentering og stiv ringmur i armert betong. Her er
det ikke nødvend ig med spesielle tilta k

7. 2 Forurensing

7.2.1 Forurensing i vann og grunn
I Miljødirektoratets database Grunnforurensning ser det ut som planområdet ligger inntil areal
som er markert som kommunalt deponi. Dette er en unøyaktighet som skyldes at det gamle
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avfallsde poniet på Tyrimyra er registrert på h ele gnr.87/bnr.1 . I en rapport fra NGU er deponiet
beskrevet. D et dekker ca. 100 d aa på Tyrimyra og var i drift fra 1957 - 1985.

F ylkesmannen gjennomførte i 2011 et tilsyn på Tyrimyra , og det ble registrert at det ikke kunne
fremvises rutiner fra overvåkning av gass og sigevann. Bekkesystemet fra Tyrimyra går i sørøstlig
retning mot Hov barnehage og Hov ungdomsskole. Tyrimyra ligger ca. 1 km nord for
planområdet. Verken avgassing eller sigevann vil utgjøre en fare for den nye boligbebyggelsen i
Krokenveien . Se vedlagt ROS - analyse for mer informasjon.

Planområdet (sirkel i sør) Tyrimyra avfallsplass (sirkel i nord) og deler av lokaliteten Tyrimyra
avfallsplass på gnr.87/ bnr . 1 (gult område sentralt og øst). Hentet fra ROS - analyse.

7.2.2 Støy forurensing
D et er utarbeidet en temarapport som tar for seg fortettingens forventede virkning på
støysituasjonen i området. Vurderingene er gjort med grunnlag i støyberegninger , og er presentert
i sin helet i vedlegg 4 . Under følger et kort sammendrag av temarapporten.
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Veitrafikk er eneste kjente kilde til støy i området og det er kun inntil Sagaveien at
støybelastningen forventes å overstige anbefalte grenseverdier angitt i Retningslinje for
behandling av støy i arealp lanlegging , (T - 1442) .

Eksisterende boligbebyggelse med terrasser ligger utenfor gul sone/vurderingssone for tiltak. En
del av utbyggingsprosjektet i Sagaveien 56 ligger innenfor gul sone. Utredning og anbefaling av
tiltak er ivaretatt i arbeidet med regul eringsplanen for tomta, og d er skal det etableres
støyskjerming som en del av realiseringen av plan nr. 415.

Beregnet L den for år 2029 langs Sagaveien, uten støyskjermer.

Barnehagens utearealer berøres av vurderingssonen i en stripe langs gjerdet mot Sagaveien. Når
fortauet langs Sagaveien og Krokenveien skal etableres vil det bli nødvendig å flytte gjerdet langs
barnehagens utearealer. Dersom det er ønskelig kan gjerdet erstattes med en tett støyskjerm
fremfor åpent nettverksgjerde slik som det er i d ag.

For innendørs støy i de nye byggene vil det være tilstrekkelig med ordinære moderne fasade - og
vinduskonstruksjoner for å overholde krav til innendørs støy fr a utendørs kilder.

Både Krokenveien nr.23 og nr.40a har felles uteoppholdsarealer i hvit son e, selv uten
støyskjerming. Fortettingen av de to tomtene har liten negativ påvirkning på støyforhold i
området.

7.2.3 Luftforurensing
Biltrafikk er som oftest den viktigste k ilden til luftforurensning. D et er stort sett langs svært
trafikkerte trafi kkårer og i større byområder at en finner arealer som er utsatt for luftforurensning
som overskrider grenseverdiene som er angitt i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging, ( T - 1520 ) . For planområdet i Krokenveien er Hønengata (fv. 35) den nærme ste
trafikkåra med høy ÅDT .
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B eregninger som ble gjort i forbindelse med arbeidet med områderegulering for Øvre Hønenga ta
øst viser at gul son e/vurderingssone for tiltak strekker se g mindre enn 10 m fra vegkanten langs
fylkesvegen . Rød sone strekker seg mi ndre enn 5 m fra vegkanten . Sonenes utbredelse avhenger
blant annet av piggdekkbruk. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i en piggdekkandel på 50
%. Hvis piggdekkandelen er lavere enn dette, vil også luftforurensningssonene bli mindre (jfr.
Områderegule ring Øvre Hønengata øst, støy og luft, 10.06.2013)

Det ligger ingen bedrifter som bidrar til punktutslipp av forurensing til luft i nærområdet. Dette i
kombinasjon med at det er ca. en halv kilometer til nærmeste trafikkåre med høy ÅDT tilsier at
det er s vært lite sannsynlig at det er utfordring er knyttet til luftforurensing i planområdet.

7. 3 Teknisk infrastruktur

7.3.1 Vann og avløp
Eiendommene er tilknyttet eksisterende kommunalt ledningsnett for vann og avløp.
Hønefoss nord forsynes med vann fra komm unens hovedvannverk på Kilemoen. Det etablert e
grunnvannsanlegg et er under utbygging både kapasitetsmessig (to nye grunnvannsbrønner og
høydebasseng) og renseteknisk med et nytt behandlingsanlegg . Dette gir god sikring av både
vannkvalitet og kapasitet.

Løsning er for å sikre tilstrekkelig brann beredskap prosjekteres i samråd med ingeniør i
brannteknikk hos Roar Jørgensen AS .

A vløp fra området føres til Monserud Renseanlegg. Også dette anlegget er under utbygging.
Anlegget utvides for å kunne håndtere den forven tede befolkningsøkningen i regionen.
Byggearbeidene skal etter planen være ferdige våren 2019, og det nye renseanlegget forventes satt
i full drift i løpet av høsten 2019. Kapasiteten vil da være svært god.

7.3.2 Overvann
Overvannet er en ressurs som bidrar med vannforsyning til vegetasjon, fornyelse av grunnvann og
avrenning til vassdrag. Krokenveien 23 og 40 har i dag store hager med gress og vegetasjon. Det
er relativt lite harde flater i form av tak og asfalterte flater.

Ved e tablering av store tette flater i form av leilighetsbygg med takflater og asfalterte gårdsplas ser
blir arealene som i dag står for fordrøyning og infiltrasjon redusert. Dette kan langt på vei
motvirkes ved bevist overvannshåndtering.

O vervann fra tette flater bør i s tørst mulig grad løses etter naturens egne prinsipper ved å infiltrere
vannet i grunnen i stedegne masser. Dersom massene har dårlig infiltrasjonsevne kan situasjonen
avhjelpes ved å bytte ut massene med mer egnede masser, alternativt kan en anvende
steinm agasiner, kubeløsninger eller andre typer fordrøyningskammer.
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Prinsippløsning for infiltrasjon av takvann. Kilde: COWI AS

Eksempel på nedsenket infiltrasjonssone langs bebyggelse. Kilde COWI AS.

Det er lagt opp til at det skal etableres e t regnbed /infiltrasjonssone i utearealet til Krokenveien
40a. Utover dette er det ikke angitt eksakte løsninger . I reguleringsbestemmelsene er det satt krav
til lokal overvannshåndtering med fordrøy n ing og infiltrasjon så nære kilden som mulig .
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Utsnitt fra illust rasjonsplan for Krokenveien 40a.

Prinsippene for lokal overvannshåndtering er fulgt opp i planforslaget. Det forventes ikke at
fortettingsprosjektet vil gi negativ påvirkning på vannbalansen i området .

7.3.3 Kraftforsyning

Ringerikskraft Nett drifter distribusjonsnettet for EL - kraft i Ringerike. Strømforsyningen til
bebyggelsen i Krokenveien er lagt i jordkabler. Ved behov for ny trafo som følge av
fortettingsprosjektet avklares plassering med Ringerikskraft.

7.3.4 Fjernvarme
Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) har tildelt Vardar Varme fjernvarmekonsesjon i
Ringerike kommune med varighet til 01.01.2032. Konsesjonsområdet dekker store deler av de
sentrale områdene i Hønefoss, og tettbebyggelsen rundt byen. Krokenveien li gger innenfor
konsesjonsom rådet og har følgelig tilknytningsplikt jf. Forskrift om fjernvarmeanlegg, Hønefoss.

7. 4 Samfunnsberedskap/R OS - sanalyse

I forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringen er det gjennomført en risiko - og
sårbarhetsanalyse. Analysen e r gjort på bakgrunn av innhentet grunnlagsdokumentasjon,
lokalkunnskap og kunnskap om tiltaket som planlegges etablert. ROS - analysen er presentert i
vedlegg 2. Under følger et kort sammendrag.
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R isiko - og sårba rhetsanalysen tar utgangspunkt følgende grade ringskriterier :

Gradering av sannsynlighet:
Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1 - 10 år.
Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år.
Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:
Ufarlig: Ingen person - eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp

til 100 000kr
En viss fare: Få og små pe rsonskader, mindre miljøskader. Økonomiske

konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.
Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.

Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 millioner kr.
Farlig: Opptil fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke.

Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 millioner kr.
Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke.

Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr.

De ulike kriteriene for sannsynlighet og konsekvens settes sa mmen til en risikomatrise

Ufarlig
(1)

En viss fare
(2)

Kritisk
(3)

Farlig
(4)

Katastrofalt
(5)

Meget sannsynlig (4) 4 8 12 16 20

Sannsynlig (3) 3 6 9 12 15

Mindre sannsynlig (2) 2 4 6 8 10

Lite sannsynlig (1) 1 2 3 4 5

1 - 4 Akseptabel risiko /liten risiko .

4 - 6 Risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.

8 - 20 Uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere risiko.

På neste side gis en kort oppsummering av identifiserte farer og uønskede hendelser. De
avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen
kan gjøres akseptabel. Det er dermed ikke fremkommet risikoforhold som gjør at Krokenveien 23
og 40a anses som ueg net for den planlagte fortettingen.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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Hendelser og farer Risiko Tiltak
Radon i grunnen. Liten risiko (lite

sannsynlig og ufarlig)
Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Trafikkstøy. Liten risiko (lite
sannsynlig og ufarlig)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Utslipp av giftige
gasser/væsker.

Liten risiko (lite
sannsynlig og ufarlig)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Avrenning og
avgassing fra deponi.

Liten risiko (lite
sann synlig og ufarlig)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Hendelser på vei. Liten risiko (mindre
sannsynlig og en viss
fare)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Overvann. Liten risiko (mindre
sannsynlig og en viss
fare)

Risikoreduserende tiltak ikke nødvendig. Akseptabel
risiko.

Fare for ustabile
grunnforhold.

Risiko som bør vurderes
med hensyn til tiltak
(mindre sannsynlig og
kritisk)

Krokenveien 23 skal bygges i skrånende terreng, og
det er fare for utglidin g/ras. Problemstillingen er
grundig vurdert i temarapporter om grunnforhold.
Ved å følge anbefalinger gitt i rapportene er risikoen
minimert og under kontroll.

7. 5 Universell utforming

Det er nedfelt i formålsparagrafen i plan - og bygningsloven, at prinsippet om universell utforming
skal ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak. Dette skal sikre at også
de som har nedsatt funksjonsevne skal ha likeverdige mul igheter til samfunnsdeltagelse.
Bygninger og utomhusområder so m skal være tilgjengelige for allmennheten skal utformes slik at
de enkelt kan benyttes av alle brukergrupper.

I reguleringsbestemmelsene til planen settes det krav til at tiltak innenfor planområdet skal
utformes etter prinsippet om universell utforming. Ved prosjektering og oppføring av
leilighetsbyggene må byggeteknisk forskrift følges, og kravene som angis her gir ytterligere
sikring for at prinsippet om universell utforming følges opp.

Kravene til utforming etter prinsippet om universell utforming gj elder også for fortauet som skal
etableres langs Sagaveien og Krokenveien. Det utformes med nedsenk ved gangfelt om inn mot
avkjørsler slik at det blir enkelt å ta seg frem for alle.

7. 6 Gjennomføring av planforslaget og økonomisk følger

Planforslaget tilrettelegger i hovedsak for private formål, men berører også offentlige tiltak i form
av fortau og teknisk infrastruktur. Det er derfor aktuelt med utbyggingsavtale mellom u tbygger og
kommunen . Inngåelse av utbyggingsavtale gir forutsigbarhet for de invo lverte partene , og fordeler
utbyggers og kommunens ansvar og økonomiske forpliktelser. Kostnadsrammen er ikke avklart i
reguleringsfasen.
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8 Oppsum m erin g

Fortettingsprosjektet ligger innenfor byområdet med nærhet til Hønefoss sentrum og lokalsenteret
i Hønef oss nord, (Øvre Hønengata). Det er kort veg til kollektivholdeplass, skole, barnehage,
fritids - og aktivitetstilbud mv. Forholdene ligger til rette for et lavt bilbasert transportbehov.

Det er også lagt vekt på å tilrettelegge for bruk av sykkel fremfor b ilbruk til persontransport, blant
annet ved at antall oppstillingsplasser til bil begrenses, og at det settes krav til at boligbyggene
skal ha fasiliteter for vedlikehold av sykler. Videre tilrettelegger planforslaget for etablering av et
fortau som gir tr yggere skolevei og økt trafikksikkerhet for my k e trafikanter.

Fortetting i byområder, reduksjon av transportbehov, tilrettelegging for gange, sykkel og
kollektivtransport er målsettinger som er angitt i kommuneplanen, i energi - og klimaplanen, og i
folkeh elsemeldingen. De lokale styringsverktøyene samsvarer godt med regionale og statlige
styringsverktøy. Fortettingsprosjektet i Krokenveien er følgelig i tråd med bå de lokale, regionale
og nasjonale målsettinger og strategier for areal - og transportplanleggi ng.
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Vedl egg

Vedlegg 1: Illustrasjoner av planlagt bebyggelse , inkl. soldiagram (SG arkitektur).

Vedlegg 2: Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS)

Vedlegg 3: Temarapport: Trafikk

Vedlegg 4 : Temarapport: Støy

Vedlegg 5 : Temarapport: Geoteknisk vurdering
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Referanser

› Ringerike kommunes nettside .
http://www.ringerike.kommune.no/

› Askeladden, Riksantikvaren s kulturminnesøk
http://www.askeladden.ra.no

› Norges geologisk e undersøkelse, NGU .
http://www.ngu.no/kart - og - data/kartinnsyn

› Nasjonal vegdatabank, NVDB .
https://www.vegvesen.no/vegkart/

› Statens vegvesens håndbok N100 m.fl.
http://www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker

› Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO – Kilden .
http://www.kilden. skogoglandskap.no

› Miljøinformasjon fra offentlige myndigheter .
http://www.miljøstatus.no

› Miljødirektoratet – grunnforurensning.
https://grunnforurens ning.miljodirektoratet.no/

› Nordeca, g eografisk informasjon og analysetjenester
https://insight.nordeca.com/

› Naturbase , kartfestet informasjon om utvalgte natur - og friluftslivstema .
http://kart.naturbase.no/

› Miljølære.no , verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling.
http://miljolare.no/

› Norges vassdrags - og energidirektorat, NVE .
http://www.nve.no

› SeNorge. Karttjeneste fra NVE og Kartver ket .
http://www.senorge.no

› Fo rskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune,
Buskerud , (Forskrift om fjernvarmeanlegg, Hønefoss).
https://lovdata.no/dokument/BV/forskrift/2005 - 04 - 21 - 492
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RI N GE RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

VURDERI NG AV UTTALELSER VED
HØRI NG OG OFFENTLI G ETTERSYN AV PLANFORSLAG

0605_ 430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40a

Utarbeidet av COWI AS v/Heidi Bergom
Kommentert av Rådmannen 28.05.2019 (ÅL)

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 16.05.2019
2 Buskerud fylkeskommune 14.05.2019
3 Statens vegvesen 11.04.2019
4 Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) 15.05.2019
5 Ringerike kommune - Byggesakskontoret 25.04.2019
6 Ringerike kommune - Kommuneoverlegen 14.05.2019
7 Brakar AS 14.05.2019
8 Solbo borettslag 09.05.2019
9 Kjetil Huseth og Christel Andres 08.04.2019

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens kommentar

1. Fylkesmannen i Buskerud

Viser til nasjonale og regionale
føringer for følgende forhold: støy,
barn og unge, landskap, friluftsliv,
naturmangfold, energi og klima,
universell utforming. Etter
gjennomgang av saken har ikke
fylkesmannen spesielle merknader ut
fra nasjonale interesser. Minner om
at kommunen må vurdere om saken
kan ha negative virkninge r for lokale
miljøverdier eller lokale interesser og
ut fra dette foreta en konkret
vurdering av saken.

Forholdene som
fylkesmannen lister opp er
ivaretatt i planarbeidet. Se
planbeskrivelse for mer
informasjon.

Det legges inn egne krav til
uteopphold og sykkelparkering
der dette manglet, i henhold til
nasjonale og regionale føringer.

2. Buskerud fylkeskommune.

Planområdet er i stor grad allerede
utbygd og det forventes ikke at det
finnes bevarte automatisk fredete
kulturminner der. Fylkeskommunen
anser at hensynet til automatisk
fredete kulturminner er tilstrekkelig
ivaretatt gjennom planens
bestemmelser. Har ingen merknader
til planen.

Merknaden tas til
orientering.

Hensynet til automatisk frede
kulturminn er er ivaretatt i
bestemmelser.

Rådmannen tar innspill til
orientering.
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Fylkeskommunen motsetter seg ikke
riving av bygg m/middels verneverdi i
Krokenveien 23 (bolighus og uthus).
Overlater den nærmere vurderingen
av planforslaget til kommunen.

3 . Statens vegvesen.

Registrerer at trafikkanalysen
konkluderer med at planen vil gi
begrenset mertrafikk i krysset
Krokenveien x Hønengata (fv. 35),
men at det skal vurderes tiltak for å
gjøre kryssingen av Krok e nveien for
skolebarn til Ullerål barneskole
bedre.

Tiltak i krysset Krokenveien
x Hønengata (fv. 35) er ikke
knyttet til arbeidet med
fortetting i Krokenveien 23
og 40a. Skolebarn fra dette
området benytter
internveger og gangvegen
over Færdenhagen til og fra
Ul lerål barneskole og Hov
ungdomsskole. Tiltak i
krysset er knyttet til
Ringerike kommune s arbeid
med utvikling av skolene
Ullerål og Hov. Viser til
plansak 17/2150, Plan ID
0605_433 .

Forbedring av kryssingen av
Krokenveien kan løses med
nedsenk i kantstein langs
fortau, og markering av
fotgjengerovergang. Løsning
avklares med kommunen i
forbindelse med etablering
av fortau langs Sagaveien
og Krokenveien.

Det er lagt inn
rekkefølgebestemmelse
vedrørende kryssing av
Krokenveien.

Rekkefølgebestemmelsen lyder
som følge:

§ 1.3.4 Fotgjengerovergang

Før det gis brukstillatelse skal
det etableres en
fotgjengerovergang over
Krokenveien, samt tilknyttet
fortau og/eller gangveg.
Plassering av
fotgjengerovergang avklares i
gjennomføringsavtale
(utbyggingsavtale).

Rådmannen anser SVV innspill
som imøtekommet og
innarbeidet i planforslaget.

Anbefaler at det avsettes areal til
grøft/snøopplag/trafikkskilt mm langs
planlagt fortau. (1.5 m). I kryss bør
fortau følge hjørneavr unding frem til
trygge kryssningssteder. Anbefaler
fortau på begge sider av gate for å
redusere kryssingsbehov.

Bredder og plassering av de
ulike vegformål ene
(kjøreveg, fortau, annen
veggrunn) er drøftet og
avklart med Teknisk
forvaltning i Ringerike
kommune.

4. Norges vassdrags - og
energidirektorat (NVE).

Gir generell informasjon om at NVE
er nasjonal sektormyndighet innenfor
saksområdene flom - , erosjon - og
skredfare, allmenne interesser i
vassdrag og grunnvann, og anlegg
for energiproduksjon og framføring
av elektrisk kraft. Kan ikke se at det
er bedt om faglig bistand til konkrete
problemstillinger i
oversendelsesbrevet, og gir derfor
ikke konkret uttalelse til saken.
Minner om at kommunen har ansvar
for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn
til flom - og skredfare i arealplaner,
byggetillatelser og dispensasjoner,

Merknaden tas til
orientering. Saksområdene
som NVE lister opp er
ivaretatt i planarbeidet. Se
planbeskrivelse for mer
informasjon.

Rådma nnen anser innspill
tilstrekkelig ivaretatt og svart ut
av forslagstiller.
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slik at ny utbygging blir tilstrekkelig
sikker.

5 . Ringerike kommune –
Byggesakskontoret (Utslipp)

Foreslår følgende
rekkefølgebestemmelse under § 5:

"Før det gis rammetillatelse til
bebyggelse og anleggsarbeid i felt
BBB1 og BBB2, skal det redegjøres
for hvordan overskuddsmasser
håndteres og hvor de eventuelt blir
levert".

Rekkefølgebestemmelse
f oreslås knyttet til
igangsettingstillatelse til
bebyggelse og
anleggsarbeid i felt BBB1 og
BBB2 . Det settes krav til
riggplan og
miljøoppfølgingsplan. Dette
er dokumenter som blant
annet skal ivareta forhold
som håndtering av
overskuddsmasser.

Innspill er innarbeidet i
planforslaget.

6 . Ringerike kommune -
Kommuneoverlegen

Boliger og tilhørende
uteoppholdsarealer må tilrettelegges
slik at støynivået ikke overstiger
anbefalte retningslinjer T - 1442/2016.

Dette forholdet er sikret
gjennom punkt 1.2.5 i
reguleringsbestemmelsene
(§ 2.5 i reviderte
bestemmelser) .
Formuleringen er slik at
både støy og annen
forurensning skal
tilfredsstille kravene som er
gitt i gjeldende lovverk,
forskrifter og retningslinjer
slik at man ikke risikerer at
bestemmelsene blir
utdaterte ved evt.
oppdatering og lovverk,
forskrifter og retningslinjer .
Det er følgelig ikke ønskelig
å knytte bestemm elsen
spesifikt til 2016 - versjonen
av T - 1 442.

Rådmannen anser innspill
tilstrekkelig ivaretatt og svart ut
av forslagstiller

Adkomst til barnehagen og skolen
må tilrettelegges med trygg atkomst
for myke trafikanter på hele
strekningen også under utbygging.

Innenfor planområdet skal
det etableres fortau langs
Sagaveien og Krokenveien.
Se for øvrig
planbeskrivelsens kap.6.8
Barn og unges
oppvekstvilkår, og kap.6.9
Trafikk.

Byggherre må følge
gjeldende lover og regler
som blant annet skal sikre at
de t tas hensyn til
omgivelsene i anleggsfasen.
Dette inkluderer
sikringsgjerder, adkomst til
eiendommer,
fremkommelighet for gående
og syklende, mm. (PBL,
TEK17). Det føyes til en
rekkefølgebestemmelse som
sikrer at det utarbeides en

Rådmannen anser innspill
tilstrekkelig ivaretatt ved
oppfølging i riggplan.



4

riggplan og en
miljøoppf ølgingsplan før det
gis igangsettingstillatelse.

Boligområdet må tilrettelegges med
felles uteoppholdsarealer og
lekeplasser med tilgang til både sol
og skygge samt stille områder.

Det er prosjektert
uteområder med lekeplasser
på begge utbyggingsfelt.
Reguleringsbestemmelsene
sikrer at områdene
opparbeides med
tilstrekkelig kvalitet.

Rådmannen anser innspill
tilstrekkelig ivaretatt og svart ut
av forslagstiller

Ullerål barn ehages utelekeområder
vil bli berørt av nærliggende
utbygging, det er viktig at
forslagsstiller kjenner til
Folkehelselovens forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og
skoler, § 9

Antar at det her siktes til at
gode miljømessige forhold
skal sikre s i barnehagens
uteområder. Byggteknisk
forskrift (TEK17) dekker
dette forholdet i § 9 - 1
Generelle krav til ytre miljø: "
… Byggverk skal
prosjekteres, oppføres,
driftes og rives, og avfall
håndteres, på en måte som
medfører minst mulig
belastning på natur ressurser
og det ytre miljø … ".
Nærmiljø, herunder
befolkning i området er en
del av det ytre miljø. (Se info
om riggplan og
miljøoppfølgingsplan over).

Tas til orientering

Anbefaler at tett bebygde
boligområder tilrettelegges med
minst mulig utslipp av røykgasser til
uteluften, fortrinnsvis bør boligene
tilknyttes fjernvarmeanlegg.

Reguleringsbestemmelsene
punkt 2.3.6 setter krav til at
det tilrettelegges for at
bebyggelsen i felt BBB1 og
BBB2 kan kobles til
fjernvarmenettet. Tilknytting
skal skje via jo rdkabel, og i
henhold til teknisk plan som
godkjennes av
fjernvarmeleverandør.

Forutsetter at bygg - og anleggstrafikk
foregår på godt vedlikeholdte
veianlegg som tåler belastningen fra
anleggstrafikk og tyngre kjøretøy.

Anleggstrafikk vil foregå på
fylke skommunale og
kommunale, asfalterte
veger . TEK17 må følges. Se
kommentar over ang.
hensyn til ytre miljø .

Ivaretas i miljøoppfølgingsplan
og riggplan

Helsemyndigheten forventer at krav
om universell utforming blir oppfylt på
uteområdene, atkomstveier og i
boligene. Anbefaler at området blir
etablert med god tilgjengelighet for
orienteringshemmede og
synshemmede.

Reguleringsbestemmelsene
punkt 1.2.1 setter krav til at
d iskriminerings - og
tilgjengelighetsloven, teknisk
forskrift og gjeldende
veiledere følges .

Rådmannen anser innspill
tilstrekkelig ivaretatt og svart ut
av forslagstiller

Anbefaler giftfrie og allergivennlige
planter.

Reguleringsplan med
tilhørende bestemmelser
angir bruk, vern og utforming
av arealer og fysiske
omgivelser (PBL § 12). Krav
til plantevalg angis normalt
ikke i reguleringsplaner.

Rådmannen anser innspill
tilstrekkelig ivaretatt og svart ut
av forslagstiller
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7 . Brakar AS.

Hvis det blir stenging/mye
anleggstrafikk kan bussene unngå å
kjøre innom anleggsområd et ved å
kun kjøre langs Fossekallveien og
Konvallveien. Pga. anleggsarbeid
langs Krokenveien blir det kjørt slik i
disse dager. Hvis det plasseres et
busstopp v/krysset Konvallveien x
Fossekallveien kan det gi rom for en
bedre holdeplasstruktur med
nedleg gelse av holdeplassene
Krokenveien og Haldenveien 6 på
sikt.

Buss linje 228 kjører i dag forskjellige
traseer til/fra endeholdeplass
Morgenbøen. Med ny
holdeplasstruktur kan bussene kjøre
samme vei til/fra Morgenbøen slik at
visse passasjerer slipper å sit te på
en ekstra runde via Morgenbøen for
å komme til sentrum.

Innspillet tas til orientering
og drøftes med Ringerike
kommune.

Bussholdeplass er utenfor
planområdet. Rådmannen
påser at spørsmålet blir ivrertatt
av riktig instans.

8 . Solbo borettslag

Er opptatt av at det må være
tilstrekkelig kapasitet i
parkeringskjeller til besøkende. Solbo
har utfordringer med parkering i dag.
Deres parkering er privat og reservert
for beboerne.

Det tas ikke høyde for at
besøkende skal benytte
Solbos private
parker ingsplasser.
Parkeringsbehovet for
prosjektet dekkes innenfor
utbyggingsfeltene. Se kap.5
i planbeskrivelsen for mer
informasjon om
parkeringsdekning.

Rådmannen anser innspill
tilstrekkelig ivaretatt og svart ut
av forslagstiller.

9 . Kjetil Huseth og Christel Andres

Gjør oppmerksom på tinglyst avtale
for adkomstveg og parkering for
gnr.86/bnr.527, 528. Har ikke mottatt
forslag til avtale.

Tidligere dialog formaliserer
med skriftlig avtale før
prosjektet realiseres.

Rådmannen gjør oppmerksom
på at dette forholdet er
privatrettslig, og dermed ikke
relevant for plansaken.



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  16.05.2019  2019/25964 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  29.03.2019  17/736-35 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Krokenveien 23 og 40 

Ringerike kommune har i brev av 15. mai 2019 oversendt forslag til detaljregulering for Krokenveien 
23 og 40 i Hønefoss. 
 
I oversendelsen er det vist til at kommunen har lagt planen ut til offentlig ettersyn i perioden 
april/mai med høringsfrist 13. mai, men at det ikke har kommet noen høringsuttalelse til 
planforslaget fra Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen vil vise til at vi ikke har mottatt saken til offentlig ettersyn og derfor ikke har fått 
mulighet til å komme med noe høringssvar. 
 
Vi har uttalt oss til varsel om oppstart og utvidelse av planområdet i brev av 28. november 2017 og 8. 
august 2018. Vi viste til nasjonale og regionale føringer og ba om at forhold knyttet til støy, barn og 
unge, landskap, friluftsliv, naturmangfold, energi og klima og universell utforming ble tilstrekkelig 
ivaretatt. 
 
Planforslaget legger til rette for leilighetsbygg med tilhørende infrastruktur. Etter en gjennomgang av 
saken har vi ingen spesielle merknader ut fra nasjonale interesser. 
 
Kommunen må likevel vurdere om saken kan ha negative virkninger for lokale miljøverdier eller 
lokale interesser og ut fra dette foreta en konkret vurdering av saken. 
 
I den sammenheng viser vi til at den nye bebyggelse må gis en god estetisk utforming, både som 
enkeltbygg og i forhold til omkringliggende bebyggelse og landskap. I Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i 
planleggingen. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til. 
Vi forutsetter at dette følges opp og at fortauet som viktig trafikksikkerhetstiltak blir sikret 
opparbeidet. 
 
 
 
Med hilsen   



  Side: 2/2 

 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 

Kopi til: 
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 ARENDAL 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

 
 



bfk.no Side 1 av 2

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Krokenveien 23 og 40a - Ringerike kommune - detaljregulering
plan id 0605_430 - høring og offentig ettersyn - uttalelse om
kulturminner

Det vises til brev datert 29.03.2019 angående høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan
for Krokenveien 23 og 40a i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her kulturminnefaglige
innspill til planarbeidet.

Kort om planen
Hensikten med planen er å tilrettelegge for to leilighetsbygg med tilhørende utearealer og
infrastruktur. Det planlegges å bygge to blokker med 50-60 enheter til sammen, inkludert
generasjonsboliger / hybler med parkering i kjelleren.

Arkeologiske kulturminner
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner i planområdet.
Planområdet er i stor grad allerede utbygd. Vi forventer derfor ikke at det finnes bevarte
automatisk fredete kulturminner her. Videre anser vi at hensynet til automatisk fredete
kulturminner er tilstrekkelig ivaretatt gjennom planens bestemmelser. Vi her derfor ingen
merknader til planen.

Bygnignsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har tidligere uttalt at bolighuset og uthuset i Krokenveien 23 har middels verneverdi, og at vi
har tillit til at kommunen vurderer å stille krav til nye byggetiltak for å sikre god tilpasning.
Planforslaget legger opp til riving av bygningene. Vi vil ikke motsette oss dette og overlater den
nærmere vurderingen av planforslaget til kommunen.

RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  13.05.2019  Vår referanse:  2017/16904 - 8 Vår saksbehandler:
Deres dato:  29.03.2019  Deres referanse:  17/736-35 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Arne Tovslid / 3221 4332 1 7/200057 - 9 1 7/736 - 35 1 1 .04.201 9

Forslag til reguleringsplan for Krokenveien 23 og 40a - offentlig ettersyn

Vi har mottatt for uttale ovennevnte forslag til reguleringsplan.

Vi registrerer at trafikkanalysen konkluderer med at planen vil gi begrenset mertrafikk i

krysset Krokenveien x Hønengata (fv. 35), men at det skal vurderes tiltak for å gjøre

kryssingen av K rokenveien for skolebarn til Ullerål barneskole bedre. Det er ellers vist til at

skoleveg fra området til Ullerål barneskole og til Hovsmarka ungdomsskole vil skje via lokale

veger med lite biltrafikk.

Fortau langs del av Sagaveien og del av Krokenveien e r bra, men vi har tidligere anbefalt at

det også bør avsettes areal til grøft/snøopplag/trafikkskilt mm utenfor og langs med

fortauet. Slikt areal bør ha bredde 1 ,5 m. I Kryss bør fortau følge hjørneavrundingen i krysset

fram til trygge kryssingssteder for myke trafikanter.

I planer der det legges opp til ny tung boligbebyggelse, som her, vil vi også anbefale at det

etableres fortau på begge side av gatene for å redusere kryssingsbehovet og dermed unngå

at myke trafikanter går i kjørebanen.

Ovennevnte er å betrakte som planfaglige råd og Statens vegvesen har ikke innsigelser mot

planforslaget.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O.T. Hagerup

Seksjonsleder Arne Tovslid
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1 502 MOSS



E - post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95 , Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt - Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 14 - 18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsv ege n. 1B Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen Postboks 2124 Postboks 4223

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato: 15.05.2019
Vår ref.: 201708980 - 5
Arkiv: 323 Saksbehandler:
Deres dato: 29.03.2019 Ingvild Tillerbakk
Deres ref.: 17/736 - 35

1

NVEs generelle uttalelse - offentlig ettersyn - Detaljregulering for
Krokenveien 23 og 40a - Ringerike kommune - Planid 0605 430

Vi viser til høringsdokument datert 29.03.2019.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom - , erosjon - og skredfare, allmenne interesser knytt et til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan - og
bygningsloven.

NVE prioritere r å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete
problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand o g verktøy i
arealplanleggingen , der vi b er kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt
ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand.
NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder vi viser vi til NVEs veileder 2/2017
Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområ de i arealplanlegging , og øvrig
veiledningsmateriell på NVEs nettsider www.nve.no/arealplan .

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom -
og skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig
sikker. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret
forespørsel.
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Med hilsen

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Ingvild Tillerbakk
saksbehandler

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/736-38 19304/19 PLN 430  25.04.2019 

 

Supplering- 430 detaljregulering 

Krokenveien 23 og 40 a 
 

Foreslår følgende rekkefølgebestemmelse under § 5: 

 

«Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BBB1 og BBB2, skal det 

redegjøres for hvordan overskuddsmasser håndteres og hvor de eventuelt blir levert». 

 

 

Med hilsen 

 

Ole Anders Moskaug 

Rådgiver 

ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

14.05.2019 

 

Vår ref.: 2017/736 

  

Innspill til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Krokenveien 23 og 40a 

  

Det vises til deres varsel om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan 430 for Krokenveien 

23 og 40a, datert 29.03.2019. 

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler  

Strategi for universell utforming i Ringerike kommune 2015-2025 

 

 

Uttalelse 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har tilsyn-, råd- og veiledningsansvar i henhold til 

Folkehelseloven kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter. Miljørettet helsevern 

omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse er fysiske, 

kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.  

 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot 

faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet 

til helse og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet 

etter annet lovverk, jf. Forskrift om miljørettet helsevern § 4. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern omfatter helsekrav til miljøfaktorer som kan få innvirkning 

på virksomhetene, og miljøfaktorer som virksomhetene kan påføre omgivelsene, jf.  § 7 

Overordnede krav. Forskriften gjelder for de fleste typer virksomheter og eiendommer og 

gjelder ved planlegging, drift og avvikling av disse. Ved planlegging av ny eller endringer i 

eksisterende eiendommer eller virksomheter, gjelder bestemmelsene i § 8. Beliggenhet.  

 

Støy 

Støy er en miljøfaktor som kan virke negativt inn på folks helse. Det er opplyst at deler av 

planlagte område ligger i gul støysone og har mellom 55 dBA og 65 dBA fra veitrafikk. 

Boligområdet, de enkelte boenhetene og tilhørende uteoppholdsarealer må tilrettelegges slik 

at støynivået ikke overstiger anbefalte retningslinjer, jf. Retningslinjer for behandling av støy 

i arealplan-leggingen (T-1442/2016), jf. Forskrift om miljørettet helsevern § 9a og §10a. 



 

Trafikksikkerhet  

Planlagte utbyggingsområde ligger i gangavstand til Hønefoss sentrum nord, barnehagen, 

skolen, nærfriluftsområde, idrettsanlegg mm. Atkomsten til barnehagen og skolen må 

tilrettelegges med trygg atkomst for myke trafikanter på hele strekningen også under 

utbygging, jf. Forskrift om miljørettet helsevern, §§ 7, 8, 9c og § 10e.   

 

Lekeplasser og uteoppholdsarealer 

Boligområdet må tilrettelegges med felles uteoppholdsarealer og lekeplasser med tilgang til 

både sol og skygge samt stille områder. Ullerål barnehages utelekeområder vil bli berørt av 

nærliggende utbygging, det er viktig at forslagsstiller kjenner til Folkehelselovens forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler, § 9.    

 

Lokal luftforurensning 

God lokal luftkvalitet i boligområder er en forutsetning for god helse. Vi anbefaler at tett 

bebygde boligområdet tilrettelegges med minst mulig utslipp av røykgasser til uteluften, 

fortrinnsvis bør boligene tilknyttes fjernvarmeanlegg, jf. Forskrift om miljørettet helsevern § 

9b og 10a.   

 

Bygg og anleggsvirksomhet 

Vi forutsetter at bygg- og anleggstrafikken foregår på godt vedlikeholdte veianlegg som tåler 

belastningene fra anleggstrafikk og tyngre kjøretøy. Støy- og støvbelastninger til omgivelsene 

må i anleggsperioden ikke overskride anbefalte grenseverdier i 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. 

 

Universell utforming 

Helsemyndigheten forventer at krav om universell utforming blir oppfylt på uteområdene, 

atkomstveier og i boligene. Utformingen må sikre god tilgjengelighet for de fem 

hovedgrupper av funksjonshemmede. Disse er bevegelses-, syns-, orienterings-, hørsels- og 

miljøhemmede.  Det regulerte områdets topografi og utforming tilsier at reguleringsområdet 

kan oppnå universell utforming av atkomstveier, sosiale møteplasser, lekearealer m.m.. Vi 

anbefaler at området blir beplantet med giftfrie eller allergivennlige planter og at eksisterende 

beplantning som ikke oppnår disse kravene blir fjernet. Videre at området blir etablert med 

god tilgjengeligheten for orienteringshemmede og synshemmede, her nevnes ledelinjer, opp-

merksomhetsfelt, farefelt, håndløpere, rekkverk, markering av trinn m.m.. jf. Strategi for 

universell utforming i Ringerike kommune 2015-2025 og Forskrift om miljørettet helsevern, 

Kapittel 3. Miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer. 

 

 

Konklusjon 

Kommuneoverlegen forventer at reguleringsplanen sikrer at boligområdet, uteoppholds-

arealene, interne veier og gangatkomsten til sentrale sentrumsfunksjoner blir tilrettelagt med 

universell utforming slik at boligene, uteoppholdsarealene og lekeplassene m.m. har god 

tilgjengelighet slik at flest mulig kan benytte området på en likeverdig måte. Videre forventer 

vi at bygg- og anleggsvirksomheten blir utført på en slik måte at det ikke medfører vesentlig 

helsemessig ulempe for omgivelsene.  

 

 

 



Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 

 



Fra: Johan Sigander [Johan.Sigander@brakar.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Knut Gunnar Fonn [Knut.Gunnar.Fonn@brakar.no]; Åsmund Åsly [asmund.asly@brakar.no] 

Sendt: 13.05.2019 15:14:34 

Emne: Innspill: 430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40a, Hønefoss  

Vedlegg: image001.jpg; image002.jpg 

Hei, Brakar ønsker å flytte holdeplass Konvallveien til krysset Konvallveien og Fossekallveien fordi: 
 

 Hvis det blir stenging / mye anleggstrafikk ved byggingen av Krokenveien 23 og 40a så kan bussene unngå å kjøre innom anleggsområdet ved å kun 
kjøre langs Fossekallveien og Konvallveien. Disse dager blir det allerede kjørt slik pga. anleggsarbeid langs Krokenveien, men da kan ikke 
holdeplassene Krokenveien og Konvallveien betjenes. Hvis Konvallveien flyttes til krysset så kan det fortsatt bli betjent ved en slik omlegging av 
busstraséen. 

 Holdeplassene ligger for tett i området slik at en flytting av holdeplass Konvallveien gir rom for en bedre holdeplasstruktur med nedleggelse av 
holdeplassene Krokenveien og Haldenveien 6 på sikt. 

 Buss linje 228 kjører i dag forskjellige traséer til / fra endeholdeplass Morgenbøen. Med en ny holdeplasstruktur som foreslått kan bussene kjøre 
samme vei til / fra Morbenbøen slik at visse passasjerer slipper å sitte på en ekstra runde via Morgenbøen for å komme til sentrum. 

 



 
 
Mvh 



 
Johan Sigander 

Strategisk planlegger / prosjektleder 
Brakar as 
Telefon: +47 906 57 401 
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Dokumentsenteret

STYRET r KROKENVETEN 44a-b-35L5 HøNEFOSS

TIL

RINGERIKE KOMMUNE

AREAL OG BYPLANKONTORET

BOKS123-SENTRUM

3502 HøNEFOSS.

ANG. BYGGING KROKENVEIEN 23.

Det skal oppføres et bygg på 5 etasjer med parkering i kjeller.

Vil denne parkeringskjeller ha kapasitet til besøkende?

Hvis ikke hvor skal det parkeres?

Solbo borettslag har utfordringer med parkering idag.

Vi har privat parkering som er reservert våre beboere

og har lite plass slik det er i dag.

Dette må de ta hensyn tilved behandling

av byggeplaner.

Hønefoss 7 /5-2OI9

For styret i solbo borettslag

Leder: Morten Moholdt

Dokid:
1 9056059
(17t736-3e)
Forespør9el angående bygging

nestleder: BjØrg Brådalen
I(fian/€, M h?/// ryØr h /r/^nå

Ad r-Krokenveien 44a-35 15 Hønefoss

Solbo. leder@gmail.com
l



Hei 

 

På s. 20 i planbeskrivelsen står det 

Innkjøring til garasjeanlegget legges fra eksisterende felles adkomstveg på vestsiden av tomta 

, felt f_SKV1.  Fra Krokenveien blir det kun gang adkomst.  

 

Veien det vises til her er privat adkomstvei for gnr. 86 bnr 527 og gnr. 87 bnr 528  

 

Videre står det: 

Det skal etableres et felles uteareal med lekeplass i felt f_BLK1. Feltet er 547 m² stort og skal 

ha utstyr som inviterer til lek og opphold .Her skal det også etableres et regnbed for 

fordrøyning av overvann. 

 

Dette feltet er felles parkeringsplass for gnr. 86 bnr 527 og gnr. 87 bnr 528  

Tinglyst: 16.august 1996 Tinglysningsnummer: 3872 

 

Avtaler om disse områdene er  ennå ikke inngått, har ikke fått forslag til avtale. 

 

Hilsen Kjetil Huseth og Christel Andres  

           Sagav. 50 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2/ Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-32   Arkiv: PLN 430  

 

 

1. gangs behandling Krokenveien 23 og 40 a  

0605_430 - Krokenveien 23 og 40 a  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_430 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

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

 

2. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Utbyggingsområdets kvalitet på uteoppholdsareal må særlig belyses og høres. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 Haldenjordet 

Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 198 

Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_430, 

Krokenveien 23 og 40. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er fremmet forslag om detaljregulering for Krokenveien 23 og 40a. Planoppstart av 

detaljregulering ble behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen sak 74/17, 

06.11.17. COWI AS har på vegner av forslagstiller, Krokenveien 23 AS fremmet forslag om å 

legge til rette for fortetting i eksisterende boligområde. Planen vil åpne opp for oppføring av 

leilighetsbygg i Krokenveien 23 og 40a. For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei-, bolig 

og friareal innlemmet i planen.  

 

Rådmannen anser detaljreguleringen å være i tråd med overordnet mål i kommunedelplanens 

samfunnsdel, vedtatt 30.04.2015, derav fremgår fokus på effektiv arealdisponering og ønsket 

utvikling med fortetting og høyere bebyggelse med både nærings- og boligformål.  



- 

I kommuneplans arealdel, vedtatt 30.08.2007 er området Krokenveien 23 og 40a avsatt til 

boligområde, offentlig bygning og friområde. Ny arealdel av kommuneplan ble vedtatt 

31.01.19 er området avsatt til boligbebyggelse – nåværende, grønnstruktur og offentlig 

tjenesteyting. Kommuneplanens arealdel, 30.08.2007 lå til grunn da planen var til politisk 

oppstart.  

 

Noen av fokusområdene som i særlig grad skal vurderes i den videre planleggingen er god 

tilrettelegging for utbyggingsområdenes kvalitet på uteoppholdsareal samt areal til veg- og 

fortau. Det skal også sikres at friområde ivaretas på en god måte. 

 

Rådmannen anbefaler at planen sendes på høring og offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge fortetting i eksisterende sentrumsnært 

boligområde. Det skal planlegges for at 70 % av befolkningsveksten skal skje i Hønefoss-

området. Nærhet til kollektivtilbud, dagligvareforretninger og servicetilbud, skole barnehage, 

fritids- og aktivitetstilbud skal kunne redusere transporttilbudet og gjøre Ringerike til et 

forbilde innen energieffektivisering og reduksjon av utslipp. Da dette er et uttalt mål i 

kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2030 skal Ringerike kommune jobbe aktivt og 

målrettet for å tilrettelegge for denne utviklingen. Denne planen er klart i tråd med 

overordnede føringer. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon  

Planområdet ligger i nærområdet til kirke, barneskole, ungdomsskole og to barnehager. Det er 

kort avstand til dagligvarebutikk, aktivitets- og fritidstilbud samt turstier. 

 

Bebyggelsen i området består i dag av en blanding av eneboliger på romslige tomter, rekkehus 

på mindre tomter og blokker oppført på 60- og 70 tallet. 

De to tomtene som søkes bebygd, Krokenveien 23 og 40a, fremstår i dag som romslig tomter 

henholdsvis bebygd med enebolig og tomannsbolig. Krokenveien 23 er bebygd med bolig 

som av vernemyndigheten er ansett å ha middels verneverdi. Fageksperter overlot til 

kommunen som planmyndighet å avgjøre bevaringsspørsmålet. Rådmann anser at 

eiendommen i sin helhet har svekket sin verdi og kan dermed anbefale rivning av bolig og 

uthus. Følgende ble vedtatt til politisk oppstart: Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres 

det samtidig å ikke bevare bolighus og uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65). Bebyggelsen 

forutsettes revet i forbindelse med tillatelse til tiltak på begge eiendommene.  

 

Planlagt arealbruk  

Det søkes tilrettelagt for to boligblokker innenfor planområdet. I tillegg vil det 

omkringliggende veiarealet inkluderes i planområdet. Langs eiendommen der barnehagen og 

kirken i dag ligger, gnr.87/173, tar planen med seg tidligere regulert fortau langs Sagaveien og 

Krokenveien. Arealene er ikke opparbeidet iht. gjeldende reguleringsplan. I planforslaget 

reguleres fortauet på nytt, i tillegg til at det foreslås videreført mot nord, frem til 

Konvallveien, nord i planområdet.  

 

Planforslaget  

Planforslaget er mottatt fra COWI AS. Planforslaget som foreligger til behandling er merka 

1.gangs behandling, og består av: plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, 



- 

vurdering av uttalelser, ROS-analyse, illustrasjoner, temarapport trafikk, temarapport støy og 

geoteknisk vurdering. 

 

Plantype  

Planen fremmes som en privat detaljregulering.  

Krokenveien 23 AS v/ Per-Erik Brørby er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner  

Gjeldende reguleringsplaner er nr. 65-06 Endr. av Haldenjordet Trygdeblokka mm., vedtatt 

25.04.1996 og reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990.   

 

Eiendomsforhold  

Planområdet ligger i Hønefoss nord og består av eiendommene gnr. 87/411, gnr. 87/303, gnr. 

87/65, gnr. 87/2, gnr. 87/486, gnr. 87/487, gnr. 87/457, gnr. 87/65, gnr. 87/528, gnr. 87/524, 

gnr. 87/527, gnr. 87/356, gnr. 87/56, gnr. 87/526 samt deler av gnr. 87/173 og deler av 

hovedbøle til Hov gård gnr. 87/1 

 

Planområde omfatter også arealer tilhørende:  

- Veiareal deler av Krokenveien: Ringerike kommunen (gnr. 87/1) 

- Veiareal deler av Sagaveien, Ringerike kommune (gnr. 87/1)  

- Offentlig friområde Ringerike kommune (gnr. 87/1) 

 

Uttalelser til planoppstart  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, ble det varslet oppstart av planarbeidet med 

kunngjøring i Ringerikes Blad 18.11.18, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt sju 

uttalelser.  

 

De viktigste kommentarene til varsel om oppstart er: 

- Trafikkmessige virkninger 

- Forhold til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter 

- Høy utnyttelsesgrad og høy bebyggelse kan fremstå noe skjemmende for nærmiljø 

- Sol- skyggeforhold for naboeiendommer 

- Hensyn til friareal 

 

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

 

Mål for planarbeidet 

Krokenveien 23 planlegges oppført som 5 etasjes leilighetsbygg med parkering i kjeller. Det 

planlegges for tilrettelegging for opptil 25 leiligheter med varierende størrelse i bygget. Maks 

BRA m2 er satt til 3880 m2 og maks høyde er satt til 116.0 moh. Bygget vil oppføres med 

flatt tak. Det planlegges etablert et felles uteareal på minst 60 m2 mellom bygget og 

Krokenveien i vest samt felles uteareal på minimum 380 m2 mellom bygget og kommunens 

friareal i øst; Dette arealet skal i tillegg til å være møblert for opphold for alle beboerne, 

møbleres med utstyr som inviterer til lek for den yngste aldersgruppen (2-5 år). Det er satt 

maksimumskrav til antall parkeringsplasser, maks 20 biloppstillingsplasser, og minst 2 av 

disse skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede i tilknytning til inngangspartier og/eller 

ved inngang til heis. 

Det skal avsettes minst 1 sykkeloppstillingsplass pr. boenhet med mindre enn 60 m2 BRA og 

minst 2 sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet med BRA over 60 m2. 

Det skal tilrettelegges for lading av både EL-bil og EL-sykkel. 



- 

 

Krokenveien 40a planlegges oppført som 4 etasjes leilighetsbygg med parkering i kjeller. Det 

planlegges for tilrettelegging for opptil 40 leiligheter med varierende størrelse. Maks BRA m2 

er satt til 5760 m2 og maks høyde er satt til 108.0 moh. Bygget vil oppføres med flatt tak. 

Det er satt maksimumskrav til antall parkeringsplasser, maks 37 biloppstillingsplasser, og 

minst 2 av disse skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede i tilknytning til inngangspartier 

og/eller ved inngang til heis. 

Det skal avsettes minst 1 sykkeloppstillingsplass pr. boenhet med mindre enn 60 m2 BRA og 

minst 2 sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet med BRA over 60 m2. 

Det skal tilrettelegges for lading av både EL-bil og EL-sykkel. 

 

Det skal etableres gode uteoppholdsarealer med lekeplass i felt f_BLK1. Feltet er ca. 547 m2 

og arealet skal i tillegg til å være møblert for opphold for alle beboerne, spesielt møbleres med 

utstyr som inviterer til lek for den yngste aldersgruppen (2-5 år). Det vil her også etableres et 

regnbed for fordrøyning av overvann. 

 

Areal for lek 

Det skal etableres arealer for lek for de minste barna i forbindelse med begge bolig områdene. 

Lekeplassene skal møbleres med utstyr som innbyr til aktivitet og lek og skal plasseres slik at 

de ligger skjermet. I skråningen bak Krokenveien 23 ønsker utbygger å legge til rette for 

akebakke. Eksisterende forbindelse mellom Krokenveien og friområdet til Ringerike 

kommune skal opprettholdes.  

 

Begge tomtene har kort avstand til Ullerål barnehage, Espira barnehage og skolene Hov og 

Ullerål.  

 

Landskapsbilde  

Den skogkledte skråningen er avsatt til friområde i kommuneplanen, og regulert til samme 

formål i gjeldene reguleringsplan. Dette videreføres i planforslaget for å sikre at 

landskapssilhuetten ikke forringes. Den planlagte bebyggelsen i Krokenveien 23 er ca. 25 

meter lavere enn tretoppene på åsen bak, og vil føye seg inn i bebyggelsen på linja hvor de 

eksisterende blokkene i nr. 17 og nr. 19 ligger. Gesimsen på leilighetsbygget i Krokenveien 

40a blir liggende 6 meter lavere enn gesimsen på blokka i nr.17, og vil følgelig heller ikke 

forstyrre landskapssilhuetten. Dette bygget var opprinnelig planlagt med 5 etasjer, men er 

redusert til 4 etasjer for å ta hensyn til bebyggelsen og miljøet rundt. 

 

Det er utarbeidet en sol/skyggeanalyse som ligger nærmere beskrevet i planbeskrivelsen, s. 

25. Derav fremgår det at det nye leilighetsbygg i Krokenveien 23 om sommeren vil ha 

uteareal med gode solforhold på morgen og midt på dagen, mens det på ettermiddag og kveld 

vil være skygge. Bygget vil påvirke solforholdene til nabo i nord tidlig på dagen. 

Solforholdene til nabo i sør påvirkes i liten grad. Vinterstid vil leilighetsbyggets utearealer og 

nabo i nord få dårlige solforhold. 

Uteområdet tilhørende det nye leilighetsbygget i Krokenveien 40a vil få gode solforhold. 

Bygningen vil skygge på deler av utearealet til barnehagen tidlig på dagen, især vinterstid. 

Krokenveien 40a var opprinnelig planlagt med 5 etasjer, men er redusert til 4 etasjer for å ta 

hensyn til omkringliggende miljø. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur  

Planforslaget er ikke i strid med naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. Det er ikke registrert 

særskilte naturverdier i planområdet.  



- 

 

ROS-analyse  

Utredningsplikten er oppfylt. 

 

Skredfare  

Det er ikke påvist skredfare for plantomtene.  

Det er foretatt grunnundersøkelser for Krokenveien 23 og Krokenveien 40a. Resultater fra 

undersøkelsene foreligger i rapporter datert 20.03.17 og 25.04.18.  

Det fremgår konkrete anbefalinger av rapporten og det stilles krav om at før det gis 

rammetillatelse skal det foreligge dokumentasjon på at detaljprosjektering av fundamentering 

er utført av foretak med nødvendig geoteknisk kompetanse.  

 

Flomfare og flomveier  

Forslag til planområde ligger ikke innenfor flomutsatt området, allikevel går det flomveger 

innenfor foreslått plangrensa. Prinsippene for lokal overvannshåndtering er følges opp i 

planforslaget og det stilles krav om lokal overvannshåndtering. Fordrøyning og infiltrasjon 

skal være så nær kilden som mulig. Det forventes dermed at fortettingsprosjektet ikke vil gi 

negativ påvirkning på vannbalansen i området.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal det foreligge godkjent teknisk 

plan for tilknytning til fjernvarme samt teknisk plan for arealer regulert til offentlig 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Offentlige samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan. Tekniske planer for vann og avløp skal 

omfatte hele planområdet med nødvendige tilknytninger til og omlegginger av eksisterende 

nett.  

 

Det skal tas hensyn til ledningsnettet med eventuelle opparbeidelse av fortau.  

 

Det vises til temarapport for trafikk. Derav fremgår det at fortetting av de to tomtene vil gi 

liten negativ påvirkning på trafikkforhold i området. Etablering av fortau gir tryggere skolevei 

og økt trafikksikkerhet for myke trafikanter. For å få gode og sammenhengende 

fortauløsninger på Krokenveien og Sagaveien, samt med tanke på overvannshåndtering og 

flomveger skal gangveien legges på nordsiden av Sagaveien og videre på vestsiden av 

Krokenveien i retning nordover. Man skal være oppmerksomt på at gangveg vil anlegges i 

kantsone vei og følgelig vil utløse kompensasjonsbehov for infiltrasjon av overvannet fra 

vegen.  

 

Universell utforming  

Ny bebyggelse i området skal være i tråd med retningslinjer og krav om universell utforming.  

 

Parkering 

Det vil tilrettelegges for parkering i kjeller. Det vil legges opp til godt tilrettelegging for 

sykkelparkering. 

 

Uteoppholdsarealer  

Begge boligprosjektene planlegges med en relativt lite areal avsatt til felles uteopphold. 

Kvalitet og funksjon er derfor viktig å følge opp videre i planleggingen. Dokumentasjon som 

skal leveres inn sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal sikre at det er tilstrekkelig 

kvalitet på arealer for opphold og lek. 



- 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel  

Planforslaget anses å være i tråd med samfunnsdelens intensjoner om fortetting.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplans arealdel, vedtatt 30.08.2007 er området Krokenveien 23 og 40a avsatt til 

boligområde, offentlig bygning og friområde. Ny arealdel av kommuneplan ble vedtatt 

31.01.19 er området avsatt til boligbebyggelse – nåværende, grønnstruktur og offentlig 

tjenesteyting. Kommuneplanens arealdel, 30.08.2007 lå til grunn da planen var til politisk 

oppstart. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken er i strid med kommuneplanen og 

legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. Saken legges først fram for 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning for innstilling. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planområdet var ikke i tråd med gjeldene bestemmelser i kommuneplan (30.08.2007). Det ble 

derfor fremmet politisk oppstart 06.11.17. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

vedtok i sak 74/17 å anbefale oppstart av planarbeidet.  

  

1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av 0605_430 detaljregulering for  

Krokenveien 23 og 40a.  

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 

Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_430, Krokenveien 23 og 40.  

3. Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres det samtidig å ikke bevare bolighus og 

uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65).  

 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Ringerikes blad 18.11.2018. Frist for 

uttalelser ble satt til 4 uker etter annonsering. 

 

Naturmangfoldloven  

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold  

Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester.  

 

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

saksbehandling jf. gjeldende betalingsreglement.  



- 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen er positiv til utvikling av Krokenveien 23 og 40a som vil kunne gi sentrumsnære 

boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av mangfold i 

boligtilbudet.  

 

Realisering av prosjektet gir ønsket fortetting i byen, umiddelbar nærhet av bussholdeplass, 

kort avstand både til skoler, legekontor, butikker og mm., gir mulighet til å velge å ikke 

disponere/bruke bil. Dette bidrar positivt til klima og miljø i byområdet.  

 

Det vil legges til rette for forbedring av infrastruktur, sikkerhet og fremkommelighet for myke 

trafikanter ved at det planlegges for god sammenhengende fortaus løsning langs Sagaveien og 

videre nordover langs Krokenveien. Det settes krav til at parkeringsanleggene i de nye 

leilighetsbyggene skal ha sykkelparkering og fasiliteter for vedlikehold av sykler. Det skal 

også tilrettelegges for lading av EL-sykler. Disse tiltakene i kombinasjon med kort vei til godt 

kollektivtilbud gir et godt grunnlag for å begrense bilbruken til de nye beboerne i 

Krokenveien 23 og 40. Prinsippene for lokal overvannshåndtering skal følges opp i 

planforslaget. Det forventes ikke at fortettingsprosjektet vil gi negativ påvirkning på 

vannbalansen i området. 

 

Landskapsbilde vil endres med den nye bebyggelsen. Høy utnyttelsesgrad og høy bebyggelse 

kan fremstå noe skjemmende for naboeiendommer, spesielt med tanke på solforhold og den 

helhetlige landskapskarakter i området.  

Ved å bygge med høyere utnyttingsgrad ivaretar man samtidig bestemmelsene i gjeldende 

kommuneplan om fortetting i sentrale strøk, samt Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. 

 

Det er viktig at de verdier som sikrer bokvalitet for eksisterende og nye innbyggere ivaretas 

videre i plan og at kvaliteten på nærområdets verdier ikke forringes i vesentlig grad.  

Det er blant annen viktig å sikre videreføring av friområdekorridoren nord for Krokenveien 

23. Dermed legges plangrensa med samme avgrensing mot nord som i gjeldende 

reguleringsplan fra 1996. 

 

Utbyggingsområdets kvalitet på uteoppholdsareal må særlig belyses og høres.  

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det videre i planprosessen og prosjektering skal 

planlegges for opparbeidelse av gode uteoppholdsarealer i forbindelse med bebyggelsen. 

Disse skal ha en optimal funksjon og være utformet med god kvalitet med tanke på sol- og 

vindforhold, plass til praktiske gjøremål, materialvalg, beplantning, overvannshåndtering og 

annet.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg  

1. Forslag til plankart, datert 08.02.2019 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 08.02.2019 

3. Planbeskrivelse, datert 08.02.2019 

4. Oppsummering og vurdering av uttalelser til oppstart 

5. Høringsuttalelse fra Arne Kristoffersen, datert 06.12.2017 



- 

6. Høringsuttalelse fra Brakar AS, datert 13.12.2017 

7. Høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune datert 11.12.2017 

8. Høringsuttalelse fra NVE, datert 11.12.2017 

9. Høringsuttalelse fra Pål Frodahl, datert 02.12.2017 

10. Høringsuttalelse fra Statens vegvesen, datert 07.12.2017 

11. Høringsuttalelse fra Ringerike kommune v/ byggesak, datert 15.11.2017 

12. Høringsuttalelse fra Ringerike kommune v/ Ullerål barnehage, datert 22.12.2017 

13.  ROS analyse, 29.08.2018 

14.  Illustrasjoner, 16.11.2018 

15.  Temarapport trafikk, 08.11.2018 

16.  Temarapport støy, 22.08.2018 

17. Geoteknisk vurdering 20.03.2017 og 25.04.2018 

18. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet  

19. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Assisterende Rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-33  Arkiv: PLN 430  

 

Sak: 22/19 

 

Saksprotokoll - 1. gangs behandling 0605_430 - Krokenveien 23 og 40 a Krokenveien 23 

og 40 a 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_430 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

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

 

2. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Utbyggingsområdets kvalitet på uteoppholdsareal må særlig belyses og høres. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 Haldenjordet 

Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 198 

Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_430, 

Krokenveien 23 og 40. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-34  Arkiv: PLN 430  

 

Sak: 8/19 

 

Saksprotokoll - 1. gangs behandling 0605_430 - Krokenveien 23 og 40 a Krokenveien 23 

og 40 a 

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 0605_430 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

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

 

2. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Utbyggingsområdets kvalitet på uteoppholdsareal må særlig belyses og høres. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 Haldenjordet 

Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 198 

Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_430, 

Krokenveien 23 og 40. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.03.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1008-45  Arkiv: PLN 445  

 

Sak: 89/19 

 

Saksprotokoll - 0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 0605_445 Detaljregulering for Granumlund vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1008-44  Arkiv: PLN 445  

 

Sak: 48/19 

 

Saksprotokoll - 0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_445 Detaljregulering for Granumlund vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret  

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1008-42   Arkiv: PLN 445  

 

 

0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_445 Detaljregulering for Granumlund vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

 

  

Sammendrag 

Detaljregulering for Granumlund skal tilrettelegge for forretning/kontor/tjenesteyting i tettstedet Nes 

i Ådal. Nes i Ådal er i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert lokalsamfunn. 

Planområdet er et fortettingsområde innenfor eksisterende sentrumsområde.  

 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 16.03.2019 - 02.05.2019. Det kom inn 7 

uttalelser til planforslaget. Det fremkom ingen innsigelser. Som følge av høring og offentlig ettersyn 

er det gjort mindre endringer i plankartet og bestemmelsene. De viktigste endringene er: 

 I kartet er gatetun og fortau er lagt inn som nye arealformål. 

Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB) er delt inn i 3 felt. 

 I reguleringsbetsmmelsene er §§ 2.1.2 (utnyttelse), 1.2 (estetikk og materialbruk), 1.3 

(støy), og 3.5 (parkering) revidert. Videre er §§ 3.6 (gatetun), 5.2.3 (fortau langs 

Østsideveien) og 5.2.5 (fortau langs Østsideveien) nye. 

 

Planen utarbeides som en detaljregulering. Planlagt utbygging gir arbeidsplasser, nytt handelstilbud 

og tilrettelegger for utendørs sosial møteplass for bygdefolk og besøkende.  

Planen vil gi en helhetlig utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området.  

 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas. 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger i tettstedet Nes i Ådal, på østsiden av Begna langs E16 (Ådalsveien). E16 er 

stamvegen gjennom Valdres til Vestlandet. Nes i Ådal ligger 55 km nord for Hønefoss, og er i 

kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert satsningsområde. Tettstedet er et 



- 

tyngdepunkt i dalføret Ådal og betjener derfor et større omland med spredt bebyggelse og 

hytteområder i tillegg til stamvegens gjennomfartstrafikk.  

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av forretning/kontor/tjenesteyting med 

tilhørende parkering og utomhusanlegg, i tråd med føringene i kommuneplan for Ringerike. 

Planområdet har i dagens situasjon et garasjebygg for større kjøretøy/busser og et eldre 

næringsbygg med tilhørende uteanlegg/parkering. Etablert adkomst er fra Østsidevegen. Området 

mellom byggene er en liten gressbakke og løvtre- /krattvegetasjon. Eksisterende lekeplass og 

gressbakke i overgangssonen mot den tilgrensende veikroa og bensinstasjonen er inkludert i 

planområdet. 

 

 
Bilde 1: Flyfoto med planområdet avmerket (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, og vedtatt sendt 

på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, 11. mars 2019 bh. nr. 21/19.  

 

Beskrivelse av planforslaget 

Planen er utarbeidet som en detaljregulering. Detaljregulering brukes for å følge opp og 

konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. I 

kommuneplanens arealdel er området avsatt med sentrumsformål.  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av vedlagt planforslag med tilhørende beskrivelse. I korte trekk 

legger planforslaget opp til forretning/kontor/tjenesteyting, uteoppholdsareal, gatetun og fortau langs 

Østsideveien. Området har kjøreadkomst fra Østsideveien og gangadkomst fra eksisterende gangvei 

langs E16. Østsidevegen er kommunal. 

 



- 

 
Bilde 2: Reguleringsplankart (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Eksisterende bebyggelse skal fjernes før det kan gis tillatelse til ny bebyggelse innenfor de enkelte 

feltene. Planforslaget legger til rette for etappevis utbygging, hvor forretningsbygg for detalj-

/dagligvarehandel i sørlig del av planområdet realiseres før forretningbygg for plasskrevende 

varehandel og tjenestyting. Bebyggelsen skal ha god estetisk utforming og materialbruk i samsvar 

med sin funksjon og med respekt for de naturgitte og bebygde omgivelser. 

 

For å bidra til folkeliv og akitvitet skal det opparbeides et uteoppholdsareal som vil fungere som en 

møteplass med sitte- og lekemuligheter, og med grøntanlegg. Grøntanlegget skal inneholde 

vegetasjon som bidrar til overvannshåndtering. Funksjonelle uteanlegg med tydelige 

kantavgrensninger og robust materialbruk tilpasset alle brukergrupper er forutsatt. Definerte 

gangsoner, innslag av vegetasjon/trær og belysningspunkt inngår i anlegget. Varelevering, 

renovasjon og logistikkareal er plassert på nordsiden av forretningsbyggene. Langs bebyggelsens 

fasade i sør skal det avsettes en adkomstsone med bredde min. 1,5 meter som skal forbeholdes 

gående. Minumum 5 p-plasser for sykkel skal være overbygget. 

 

Det er satt av areal for gatetun hvor det skal opparbeides adkomstsone, fra gangvei langs E16 til 

forretningsbygget, på myke trafikanters premisser. Biltrafikk tillates, men hensynet til 



- 

trafikksikkerhet for myke trafikanter skal vektlegges særskilt ved utforming og materialbruk som 

definerer et tydelig skille mot øvrig kjøreareal.  

 

Det skal etableres offentlig fortau langs Østsideveien, ved andre byggetrinn. Før det gis 

brukstillatelse for de ulike feltene, i andre byggetrinn, skal fortauet være ferdig opparbeidet.  

 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller    Handelsbygg AS  

Fagkyndig    Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan  

    Cowi AS (Trafikk- og støyutredning)  

    Civil Consulting AS (Geoteknisk vurdering)  

    SH prosjekt AS (Tekniske anlegg)  

Eieropplysninger   Gnr/bnr 303/20, 303/27 og deler av 303/35  

    Forslagstiller Handelsbygg AS har inngått nødvendige   

   privatrettslige avtaler med aktuelle grunneiere som grunnlag for  

   å fremme detaljregulering for området 

Arealstørrelse    10,4 daa  

Arealformål    Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB1-3)  

    Uteoppholdsareal (BUT)  

    Gatetun (SGT1-2) 

    Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Parkering    Parkering i henhold til kommunens parkeringskrav  

Overordnet plan  Kommuneplanens arealdel 2019-2030  

Plantype    Detaljregulering  

Planforslag   Planforslaget som foreligger til behandling er merka   

    sluttbehandling, og består av:  

     - Plankart i målestokk 1:500  

     - Reguleringsbestemmelser  

     - Planbeskrivelse  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling i kartet: 

 Gatetun (f_SGT) er ført inn i plankartet, med tilhørende bestemmelse § 3.6. 

 Linjesymbol Regulert fotgjengerfelt er endret til arealformål Gatetun (f_SGT_2), for å 

tydeliggjøre hvor i kartet området er. 

 Regulert inn fortau (o_SF1-3) og annen veggrunn - grøntareal (o_SVG2-4) langs 

Østsideveien. Fortau sikrer trafikksikkerhet på planområdet, og annen veggrunn – 

grøntareal sikrer plass for snøopplagring. 

 BKB er delt opp i 3 felt. I felt BKB2 er det knyttet opp en bestemmelse (§ 5.2.3) som sikrer 

fortau opparbeidet frem til publikumsinngang. I felt BKB3 er det knyttet opp en 

bestemmelse (§ 5.2.5) som sikrer fortau opparbeidet frem til publikumsinngang. 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling i planbestemmelsene: 

 § 2.1.2 (utnyttelse) er presisert: “Maks tillatt handelsareal er totalt 3 000 m2 BRA, fordelt 

på maks 1 300 m2 BRA detalj-/dagligvare og maks 1 700 m2 BRA plasskrevende 

varehandel». 

 § 1.2 (estetikk og materialbruk) er presisert: “Bebyggelse og tiltak skal ha god estetisk 

utforming og materialbruk i samsvar med sin funksjon og med respekt for de naturgitte og 

bebygde omgivelser. Utformingen skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse og arealbruk. 

Bebyggelse og uteanlegg skal gis et variert formspråk og utformes med arkitektonisk og 



- 

materialmessig kvalitet. Materialbruk og farger skal avstemmes slik at utbyggingen 

danner et harmonisk hele». 

 § 1.3 (støy) er korrgiert i tråd med gjeldende retningslinjer og Norsk standard. 

 § 3.5 (parkering) er revidert: “Min 5 p-plasser for sykkel skal være overbygget».  

 Reguleringsbestemmelsene er lagt inn i kommunens mal. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

 
Bilde 3: Situasjonsplan (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 16.03.2019 – 02.05.2019. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder med fler til 

uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 6.  

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 



- 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04.2015, kommer det frem at Nes i Ådal er et av 7 

prioriterte lokalsamfunn i Ringerike. Fremtidig vekst skal være knyttet de prioriterte 

lokalsamfunnene for å styrke lokale tilbud på stedet. Ringerike skal planlegge for 70% av 

befolkningsveksten i Hønefoss-området, og 30% i de prioriterte lokalsamfunnene. Planlegging av 

tjenestetilbud i Nes i Ådal er i tråd med de overordnede målsettingene for ringerike. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål. I 

kommuneplanbestemmelsene § 6.3 (sentrumsformål) kommer det frem: «(..)Arealbruk i områder 

avsatt til sentrumsformål i kommunens tettsteder skal bygge opp under tettstedene som 

lokalsentre. Hovedtyngden av handels-, service- og kulturtilbud skal lokaliseres til områder avsatt 

til sentrumsformål(..)». Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnet plan. 

 

Juridiske forhold  

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

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

delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags kunnskap om naturmangfold 

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

Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i 

vurderingen. 

 

Jordlova 

Det er ikke registrert dyrka eller dyrkbart areal på planområdet.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av infrastruktur. 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av uttalelser til høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlegg 6. 

  

Samlet vurdering 

Fremtidig vekst skal være knyttet de prioriterte lokalsamfunnene i Ringerike for å styrke lokale 

tilbud på stedet. Utvikling av sentrumsområdet i det prioriterte lokalsamfunnet Nes i Ådal er i tråd 

med de overordnede føringene. Planlagt utbygging vil styrke handels- og tjenestetilbudet og bidra til 

økt aktivitet på stedet. Det vil også tilrettelegges for en utendørs sosial møteplass for bygdefolk og 

besøkende. Universell utforming er lagt til grunn i all planlegging, slik at bebyggelse og anlegg i så 

stor utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker på en likestilt måte.  



- 

 

Det er sikret gode løsninger for myke trafikanter i planområdet. Inngangpartier i planområdet 

utformes på myke trafikanters premisser, og gjennomføres med utforming og materialbruk som 

definerer et tydelig skille mot øvrig kjøreareal. Det sikres adkomstsone langs bebyggelsens fasade i 

sør, det sikres trafikksikker adkomstssone fra eksisterende gangveg til inngangsparti og det sikres 

gang- og sykkelvei langs Østsideveien. Dette bedrer trafikksikkerheten på området.  

 

For å bidra til folkeliv og aktivitet skal det opparbeides en allment tilgjengelig møteplass med 

grøntanlegg og sitte- og lekemulighet innenfor planområdet (uteoppholdsareal). Det er hjemlet krav 

om god estetisk utforming og materialbruk tilpasset omgivelsene og i samsvar med den funksjon 

bebyggelse og øvrige tiltak skal ha. Dette er en positiv utvikling for det prioriterte lokalsamfunnet. 

 

 
Bilde 4: Illustrasjon viser mulig bebyggelse (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Rådmannen er positiv til utvikling av Granumlund som vil kunne gi arbeidsplasser og bidra til gode 

møteplasser i et av kommunes prioriterte lokalsamfunn. Planen vil gi en helhetlig utvikling, 

strukturering og estetisk oppgradering av området. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Situasjonsplan 

5. 3D illustrasjon 

6. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

7. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

b. Buskerud fylkeskommune 

c. Statens vegvesen 
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d. Direktoratet for mineralforvaltning 

e. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen 

f. Ringerikskraft Nett 

g. Ringerike kommune v/teknisk forvaltning 

8. Teknisk notat 

9. Georteknisk prosjektforutsetninger Granumlund 

10.Trafikkanalyse 

11.Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

12.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisrerende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Katrine Kammerud 
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F ormålsbestemmelser
Gi nødvendige bestemmelser for de enkelte arealformålene i planen

§ 1 Fellesbestemmelser (pbl. § 1 2 - 7)

§ 1.1 Universell utforming
Prinsippet om universell utforming skal tilstrebes ved planlegging og etablering av bebyggelse
og anlegg slik at planområdet i så stor utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker
på en likestilt måte. Min 5 % av parkeringsplasser for sykkel og bil i utbyggingsområdet skal
utformes og pl asseres i nærheten av bebyggelsens inngangsparti for kunder/besøkende, slik at
hensynet til bevegelseshemmede ivaretas.
Beplantning skal bestå av giftfrie og allergivennlige plantesorter.

Utforming av gangarealer må være med god bredde. Stigningsforhold og svingradius må være
tilpasset bruk av rullende hjelpemidler. Nedsenket kantstein skal beskyttes i overganger mellom
gangfelt og fortauskant. Tverrfall på fortau må ikke overstige 2 %.

§ 1.2 Estetikk og materialbruk
Bebyggelse og tiltak skal ha god estetisk ut forming og materialbruk i samsvar med sin funksjon
og med respekt for de naturgitte og bebygde omgivelser. Utformingen skal ta hensyn til
eksisterende bebyggelse og arealbruk. Bebyggelse og uteanlegg skal gis et variert formspråk
og utformes med arkitekton isk og materialmessig kvalitet. Materialbruk og farger skal
avstemmes slik at utbyggingen danner et harmonisk hele.

§ 1.3 Støy
Viftestøy fra ventilasjonsanlegg og andre tekniske installasjoner :
Lydnivå på uteoppholdsarealer og utenfor vindu fra tekniske installasjoner i samme bygning og i
annen bygning skal ikke overstige følgende nivå:

- Støynivå på Lnatt 35, Lkveld 40 og Ldag 45 dB.

Støynivået fra andre støykilder skal ikke overstige følgende støynivåer ved nærmeste boliger:
- Lden 55dB på uteoppholdsarealer og utenfor vindu til rom med støyfølsom bruksformål.
- L5AF 70 dB ut enfor soverom, natt 23.00 - 07.00.

Kravet gjelder også i bygge - og anleggsperioden.
Grenseverdiene tilsvarer gul støysone i retningslinje T - 1442/2016.

§ 1.4 Forurensing
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal alt arbeid stanses, og
forurensningsmyndigheten varsles jf. forurensningsforskriften § 2 - 10. Ved akutt forurensning
eller fare for akutt forurensning, skal nærmeste politimyndighet varsles jf. forurensningsloven §
39 .

§ 1.5 Byggegrunn
Dokumentasjon på tilfredsstillende geoteknisk stabilitet skal utarbeides av foretak med
tilstrekkelig geoteknisk kompe tanse og følge søknad om tillatelse til tiltak.

§ 1.6 Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur skal prosjekteres og opparbeides i samsvar med norm - og forskriftskrav
git t av Ringerike kommune, jf . § 5 .1.2. Løsning for el - forsyning, inkl. omlegging av eksiste rende
nett skal avklares med Ringerikskraft.
Det skal være minimum 4 meters avstand fra kommunens VA - ledninger og signalkabler til
bygninger og faste konstruksjoner. Dersom bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med
eksisterende VA - anlegg og kabler, skal ut bygger bekoste flytting av disse.

§ 1.7 Overvann
Overflatevann/ takvann / drensvann skal behandles etter prinsippet om lokal
overvannshåndtering, inkl. intern fordrøying/infiltrasjon. Både overvann og drensvann skal
behandles på en slik måte at det ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendommer ulemper.
Løsning for overvannshåndtering skal sees i sammenheng med vannforskriftens krav til
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vannkvalitet/avrenning til vassdrag. Valgte løsninger for overvann skal fremgå av situasjonsplan
og utomhusplan , jf. § 5 .

§ 1.8 Renovasjon
Løsning for renovasjon skal være i samsvar med den til enhver tids gjeldende
renovasjons forskrift for Ringerike kommune , og være plassert langs byggenes nordlige fasade.
Plassering og utforming av renovasjonsløsning skal være godkjent av Hadel and og Ringerike
avfallsselskap AS (HRA) og fremgå av situasjonsplan og utomhusplan med ut fyllende
dokumentasjon, jf. § 5 .1.

§ 1.9 Sikkerhet i anleggsperioden
Utbygger plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å sike at anleggsgjennomføring ikke
medfører uaks eptabel helse - og miljørisiko eller unødvendige ulempe/plager for omgivelsene.
Sikkerhet for omgivelsene skal ivaretas under anleggsperioden i samsvar med krav i
Byggherreforskriften (FOR - 2009 - 08 - 03 - 1028).

§ 1.10 Kulturminner og aktsomhetsområder
Dersom det und er anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen v ed
fylkeskommunen varsles, jf. K ulturminnelovens § 8, 2. ledd.

§ 2 Byggeområde (pbl. § 1 2 - 5, nr. 1 )

§ 2.1 Kombinasjonsformål, BKB 1 - 3
Omfatter formålene detalj - og plasskrevende varehandel, kontor og tjenesteyting (offentlig og
privat) med tilhørende uteanlegg og adkomstsone for publikum, ansatte og varemottak.

By ggegrense følger formålsgrense.

§ 2.1.1 Høyder
Maks ge simshøyde er 8 ,0 m og maks mønehøyde er 9 ,0 m.

§ 2.1.2 Utnyttelse
Tillatt grad av utnytting er 90 % BYA, inkl. parkering.
Maks tillatt handelsareal er totalt 3 000 m2 BRA fordelt på maks 1 300 m2 BRA detalj -
/dagligvare og maks 1 700 m2 BRA plasskrevende varehandel.
Parkering tillates innenfor formålet.

§ 2.1.3 Adkomstsone
Langs bebyggelsens fasade mot felt SPA1 skal det avsettes en adkomstsone med bredde
min. 1,5 m som skal forbeholdes gående og opparbeides med materialbruk/merking som
tydelig skiller gangsonen f ra øvrig kjøre - /parkeringsareal , som vist på illustrasjonsplanen
datert 07.05.19, revisjon 2 .

§ 2.1.4 Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse innenfor det enkelte felt BKB1, BKB2 og BKB3 skal rives før det
kan gis tillatelse til ny bebyggelse innenfor fel tet. For felt BKB 3 kan eksisterende arealbruk
og garasjebygg videreføres inntil ny bebyggelse skal realiseres.

§ 2.2 Uteoppholdsareal – grøntanlegg med leke - /møteplass, BUT
Felt BUT skal benyttes til uteoppholdsareal med grøntanlegg, møteplass og lekeplass.
Grøn tanlegget skal inneholde vegetasjon som bidrar til overvannshåndtering. Som del av
beplantningen skal det benyttes planter som gir mulighet til å søke skygge i den varme årstiden.
Møte - /lekeplassen skal ha benker/sittemulighet, lekeapparat og være tilrette lagt for uteopphold.
Grøntanlegg og møte - /lekeplass skal utformes og opparbeides i samsvar med godkjent
situasj onsplan og utomhusplan med utfyllende dokumentasjon , jf. § 5 .
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§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5, nr. 2)

§ 3.1 Offentlig kjøreveg, o_SK V
Omfatter E16 og Østsideveien. Tiltak som berører offentlig kjøreveg skal være godkjent av
vegmyndigheten før det kan gis igangsettingstillatelse.

§ 3.2 Gang - /sykkelveg, o_SGS
Omfatter eksisterende gang - /sykkelveg langs E16. Tiltak som berører offentlig gangveg skal
være godkjent av vegmyndigheten før det kan gis igangsettingstillatelse.

§ 3.3 Fortau, o_SF 1 - 3
Omfatter areal for etablering av offentlig fortau langs Østsideveien. Tiltak som berører offentlig
gangveg skal være godkjent av vegmyndigheten før det kan gis igangsettingstillatelse.

§ 3.4 Annen veggrunn – grøntareal, o_SVG 1 - 4
Omfatter offentlig areal for grønt/snøopplag mellom fortau og byggeområde som skal
opparbeides med markdekke av gress/planter som fanger opp vann, støv ol .

§ 3.5 Parkering, f_SPA 1 - 3
Omfatter privat felles parkeringsareal for forretnings - og næringsbebyggelse i felt BKB1 - 3 . Krav
til parkeringsdekning for bil er min. 1 p - plass pr 100 m2 BRA for alle formål innenfor BKB1 - 3 ,
eller i samsvar med den til enhver tid gjeldende forskrift om parkering i Ringerike kommune.
For sykkel gjelder krav om 1 plass pr 100 m2 BRA for alle formål. Min 5 p - plasser for sykkel skal
være overbygget.

Vegetasjonsetablering med innslag av skyggetrær skal inngå i parkeringsarealet.
Utforming av parkeringsareal, vegeta sjonsetablering, overvannsløsning og utomhusanlegg for
øvrig skal fremgå av utomhusplan med ut fyllende dokumentasjon, jf. § 5 .1.

§ 3.6 Gatetun, f_SGT 1 - 2
Innenfor SGT1 skal det opparbeides adkomstsone på myke trafikanters premisser. Biltrafikk
tillates, men hens ynet til trafikksikkerhet for myke trafikanter skal vektlegges særskilt ved
utforming/opparbeiding og materialbruk som definerer et tydelig skille mot øvrig kjøreareal.
Takoverbygget sykkelparkering tillates etablert innenfor SGT1 .

For felt SGT2 skal det etableres universelt utformet gangsone for trafikksikker adkomst for myke
trafikanter. Gangsonen/fotgjengerfeltet skal tydelig defineres ved materialbruk/merking.
Utforming og materialbruk/merking skal fremgå av utomhusplan, jf. § 5 .1.

§ 4 Hensynssoner (pbl. § 12 - 6)

§ 4.1 Frisikt H140 _1 og_2
Innenfor frisiktsonen skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller andre innretninger
høyere en n 0,5 m over kjørebanen . Frisiktsonene skal holdes fri for faste og midlertidige
installasjoner.

§ 5 Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 12 - 7, nr. 10)
Alle rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet samles i dette kapitlet (§ 12 - 7 nr. 10)

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse

§ 5.1.1 Plan - og dokumentasjonskrav
Før det kan gis igangsettingstillatelse skal situasjonsplan og utomhusplan for planområd et
samlet og med utfyllende dokumentasjon være godkjent av Ringerike kommune.

Situasjonsplan og utomhusplan med utfyllende dokumentasjon skal følge søknad om
igangsettingstillatelse og minimum omfatte:

- plassering og utforming av alle bygninger og anlegg, inkl. belysning og skilting
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- utforming og avgrensning av kjøreareal og parkering (bil og sykkel), inkl. avkjørsler
fra Østsideveien i samsvar med kommunale normkrav

- tiltak for trafikkregulering og begrenset bruk av nordlig avkjørsel fra Østsideveien
- utform ing av adkomstsoner/inngangsparti, inkl. gatetun i felt f_SGT
- universelt utformet og trafikksikker gangsone mellom eksisterende

gangveg/busstopp langs E16 til bebyggelsens hovedinngang
- tilgjengelig og fremkommelighet for brannbil og slukkemannskap
- vareleve ring
- beplantning og vegetasjonsbruk
- allment tilgjengelig m øteplass tilrettelagt med sitte - og lekemulighet

§ 5.1.2 Utfyllende dokumentasjon
Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge dokumentasjon på at gjeldende krav er
ivaretatt for følgende forhold:

- geoteknisk stabilitet
- renovasjonsløsning
- overvannshåndtering
- løsning for spillvann og vannforsyning, inkl. slukkevann

- løsning f or el - forsyning og omlegging av eksisterende nett
- belysning av parkeringsareal og fotgjengerfelt (intensiv belysning)

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis tillatelse til tiltak for
disse anleggene.

§ 5.1.3 Etappevis utbygging
Ved etappevis utbygging skal det utformes situasjonsplan for feltene BKB1 - 3, BUT, SPA1 -
3 og SGT 1 - 2 samlet for å sikre hensiktsmessig arealutnyttelse og å ivareta nødvendige
hensyn inntil planområdet er ferdig utbygget. Det skal defineres hvilken del av
utomhusanlegg, parkeringsareal og teknisk infrastruktur som tilhører det enkelte
nybygg/byggetrinn.

§ 5.2 Før brukstillatelse

§ 5.2.1 Utomhusanlegg
Utomhusanlegg , uteoppholdsareal (f_BUT) og parkeringsplasser skal være opparbeidet før
brukstillatelse kan gis for tilhørende nybygg/byggetrinn, jf. § 5.1.3.

§ 5.2.2 f_SGT gatetun
Før det kan gis brukstillatelse for nybygg med publikumsinngang innenfor felt BKB1 skal
gatetun, jf. § 3.6 være ferdig oppa rbeidet i samsvar med godkjent situasjonsplan, jfr. §
5.1.1.

§ 5.2.3 o_SF1 fortau langs Østsideveien
Før det kan gis brukstillatelse for nybygg med publikumsinngang innenfor felt BKB2 skal
fortau langs Østsideveien i felt o_SF1 være ferdig opparbeidet i samsvar m ed godkjent
situasjonsplan, jf. § 3 .3 .

§ 5.2.4 O_SVG2 Annen veggrunn – grøntareal
Før det kan gis brukstillatelse for nybygg med publikumsinngang innenfor felt BKB2 skal
grøntareal langs Østsideveien i felt O_SVG2 være ferdig opparbeidet i samsvar med
godkjent si tuasjonsplan, jf. § 3.4.
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§ 5.2.5 o_SF2 fortau langs Østsideveien
Før det kan gis brukstillatelse for nybygg med publikumsinngang innenfor felt BKB3 skal
fortau langs Østsideveien i felt o_SF2 være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent
situasjonsplan, jf. § 3 . 3 .

§ 5.2.6 O_SVG3 Annen veggrunn – grøntareal
Før det kan gis brukstillatelse for nybygg med publikumsinngang innenfor felt BKB3 skal
grøntareal langs Østsideveien i felt O_SVG3 være ferdig opparbeidet i samsvar med
godkjent situasjonsplan, jf. § 3.4.

§ 5.2.7 Avkjørsel fra Østsideveien
Før det kan gis brukstillatelse for nybygg innenfor felt BKB2 og BKB3 skal nordlig avkjørsel
være etablert og sørlig avkjørsel innsnevret i samsvar med godkjent situasjonsplan , jf. §
3 .1. Sikkerhet for myke trafikanter skal ivar etas ved markerte gangsoner/gangfelt og
fremgå av situasjonsplan, jf. § 5 .1.1.
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I N N LE D NI N G

2.1 Sammendrag
Detaljreguleringsplan for Gra numlund, planID 0605_445 ligger la ngs Ådalsvegen/E16 i Nes i Ådal, i nordenden
av innsjøen Sperillen. Formålet me d planarbeidet er å tilrettel egge for utbygging til sentrumsfunksjoner
(forretning, kontor og tjenestey ting) i samsvar med gjeldende k ommuneplan for Ringerike kommune.
Planlagt utbygging vil styrke handels og tjenestetilbudet og b idra til økt aktivitet i tettstedet. Adkomst for
kjørende er regulert fra den kommunale Østsidevegen og gående e r sikret trafikksikker adkomst fra
eksisterende gangveg/busstopp la ngs E16 til forretningsbyggets inngangsparti. For å bidra til folkeliv og
aktivitet skal det opparbeides en allment tilgjengelig møteplas s med sitte og lekemulighet innenfor
planområdet. Planområdet er 10,3 daa. Byggeområde for kombinasj onsformålet BKB1 3
forretning/kontor/tjenesteyting e r 4,6 daa med maks grad av utn ytting %BYA=90%, og maks tillatt
handelsareal 3 000 m2 BRA. Dette i samsvar med overor dna føringer om samordning av a real og
trafikk/transport, og retningslinjer i regional plan for areal og transport i Buskerud 2 018 2035 (høringsutkast).

Planlagforslaget tilrettelegger for etappevis utbygging, hvor e tablering av ca. 1 300 m2 BRA forretningsbygg
for detalj /dagligvarevarehandel i sørlig del av planområdet (B KB1) er forutsatt realisert i 2019. Eksisterende
garasjebygg i nord opprettholdes inntil realisering av neste by ggetrinn som ligger lenger frem i tid (BKB2 3).

Figur 1. Oversiktskart me d planområdet avmerket

Basert på gjennomført risiko /sår barhetsanalyse (kap. 6) og vur dering av planforslagets virkning og
konsekvens (kap. 8), er det ikke avdekket særskilte forhold som kan medføre uønsket økt risiko eller
konsekvenser som ikke kan avbøtes tilstrekkelig ved konkrete kr av og hensyn som er innarbeidet i
reguleringsplanen med bestemmelser.

Planmaterialet er revidert i samsvar med føringer fra Ringerike kommune og høringsins tanser i offentlig
ettersyn.

2.2 Forslagstiller og konsulent
Forslagstiller er Handelsbygg AS

Plankonsulent er landskapsarki tekt mnla Hanne Karin Tollan
Trafikk og støyutredning e r gjennomført av Cowi AS
Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering er gjennomført av Civ il Consulting AS
Forhåndsvurdering av tekniske an legg – VA & el er gjennomført a v SH Prosjekt AS

Sperillen
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2.3 Eiendomsforhold
Planforslaget omfatter følgende eiendommer:
Gnr 303 bnr 20, gnr 303 bnr 27 og del av gnr 303 bnr 35.

Forslagstiller Handelsbygg AS har inngått nødvendige privatrett slige avtaler med aktuelle grunneiere som
grunnlag for å fremme detaljregulering for området.

2.4 Utbyggingsavtaler
Dersom kommunen skal overta tekn iske anlegg, må utbyggingsavtal e og godkjenning av tekniske planer
mellom utbygger og kommunen fore ligge før det gis igangsettings tillatelse for disse anleggene

2.5 Krav om konsekvensutredning – vurdering av utredningsplikt
Planområdet er avsatt som byggeom råde i gjeldende kommuneplan o g planarbeidet omfattes ikke av tiltak
som etter KU forskriftens vedle gg I alltid utløser utredningspl ikt, ref. FOR 2017 06 21 854.

Ringerike kommune har vurdert planarbeidet i tråd med overordne t plan og i samsvar med gjeldende
kommuneplan jf. referat fra opps tartmøte 15.05.18 (vedlegg 4). Planlagt utvikling til sentrumsbebyggelse er
ikke vurdert å gi vesentlig virkn ing for miljø og samfunn, og u tløser derved heller ikke utredningsplikt etter
forskriftens § 8 og vedlegg II.

P LAN PROSE SS

3.1 Planinitiativ og oppstartmøte
Planinitiativ utformet i samsvar med forskrift FOR 2017 12 08 1 950 er datert 12.03.18 og beskriver ønsket
utvikling. Det ble gjennomført o ppstartmøte med Ringerike kommu ne 15.05.18 hvor føringer til planarbeid
og planprosess ble gjennomgått (vedlegg 3).

3.2 Varsel om oppstart og merknader ved varsling
Oppstart av reguleringsprosessen ble varslet ved brev datert
12.06.18 til berørte parter i samsvar med pbl § 12 8. Oppstart av
planarbeidet ble kunngjort på Ringerike kommunes hjemmeside
13.06.18 og ved annonse i Ringer ikes Blad 18.06.18. Frist for
merknader var satt til 13.08.18.

Forslagstiller har i tillegg ved møte og telefonsamtaler, infor mert
berørte naboer og grunneiere om planarbeid og planlagt utviklin g.

Det kom 6 merknader ved varsling:
1 Fylkesmannen i Buskerud, datert 13.07.18
2 Statens vegvesen, datert 12.07.18
3 NVE, datert 06.07.18
4 Stephen Kunz, datert 12.08.18
5 Ringerike kommune v/kommuneoverlegen, datert 08.08.18
6 Ringerike kommune v/enhet utbygging, datert 13.08.18

Varslingsdokumentene og innkomne merknader er vist i vedlegg 4
og 5. I vedlegg 6 er innkomne merknader oppsummert og
kommentert av forslagstiller hvor det fremgår hvilke hensyn som er
innarbeidet i planforslaget.

Figur 2. Kunngjøringsannonse
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P LAN STATU S OG RAM M E BE TI N GE LSE R

4.1 Overordna rammer og føringer
Statlige planretningslinje for s amordnet areal og transportplan legging og Regional plan for areal og transport
i Buskerud 2018 2035 (høringsutk ast) forutsetter at utbyggingsm ønster og transportsystem samordnes slik at
transportbehovet begrenses. Planarbeidet er i samsvar med sentr umsformål i kommuneplan for Ringerike og
er derved vurdert i samsvar med overordna rammer og føringer mh t. areal og transport.

4.2 Kommuneplan for Ringerike

4.2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2030

Gjeldende samfunnsdel er vedtatt 30.04.15 og har som hovedmålse tting 70% vekst i Hønefoss området og
30% i utvalgte lokalsamfunn. Nes i Ådal er et av kommunens prio riterte lokalsamfunn hvor det skal legges til
rette for en andel av veksten.

4.2.2 Kommuneplanens arealdel 2019 2030, vedtatt 31.01.19

Planområdet er avsatt til eksist erende og fremtidig senterområd e i kommuneplanen. Gjeldende
planbestemmelser § 6.3: «/..  Arealbruken innenfor senterområde r i kommunens tettsteder skal bygge opp
under tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels , se rvice og kulturtilbud skal lokaliseres til
områder avsatt til sentrumsformål. /..»

Figur 3: Utsnitt høringsforslag kommuneplan

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel hjemler plankrav og re kkefølgekrav, samt kva litets , funksjons og
miljøkrav som skal dokumenteres ivaretatt ved utforming av deta ljregulering for utbygging.

4.2.3 Temaplan og lokal forskrift

Følgende kommunale styringsdokum ent er lagt til grunn for plana rbeidet:
- Parkeringsforskrift for Ringerike kommune (FOR 2009 10 29 1351)
- Renovasjonsforskrift for Ringerike kommune (FOR 2006 11 14 4847 )
- Energi og klimaplan for Ringerike

4.3 Tilgrensende reguleringsplan
Planområdet er uregulert og gren ser i sør til reguleringsplan f or gang og sykkelveg Nes bru – Myrbakken
planID 234, vedtatt 1994.
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BE SKRI VE LSE AV PLA N OM RÅDE T, E KSI STE RE N DE F ORH OLD

5.1 Beliggenhet – tettstedet Nes i Ådal
Aktuelt planområde er 10,3 daa, tilnærmet flatt og ligger på øs tsiden av Begna langs Ådalsvegen/E16 på Nes i
Ådal. Nes ligger 55 km nord for Hønefoss og har bolig /sentrums bebyggelse på begge sider av E16 som er
stamvegen gjennom Valdres til Vestlandet. Lokalsamfunnet har ba rneskole, barnehage, kirke, bensinstasjon,
veikro, forretning, mv. Tettstede t Nes er tyngdepunkt/sentrum i dalføret Ådal og betjener derfor et større
omland med spredt bebyggelse og hytteområder i tillegg til stam vegens gjennomfartstrafikk.

Figur 4: Kartutsnitt Nes i Å dal med planområdet avmerket

Planområdet avgrenses av Østsidevegen,
E16 og dyrkamark.

Avgrensning er fastsatt i samråd med
Ringerike kommune og vist i kartutsnitt til
høyre.

Figur 5: Avgrensning av planområdet
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5.2 Dagens arealbruk
Planområdet har i dagens situasj on et garasjebygg for større kj øretøy/busser og et eldre næringsbygg med
tilhørende uteanlegg/parkering, og med etablert adkomst fra Øst sidevegen. Området mellom byggene har
gressbakke og løvtre /krattveg etasjon. Eksisterende lekeplass og gressbakke i overgangssonen mot den
tilgrensende veikroa og bensinst asjonen er inkludert i planområ det.

Figur 6: Flyfoto med planområdet avmerket

Figur 7: Befaringsfoto sett langs E16 mot sørøst, sommer 2017

5.3 Landskap og stedskarakter
Planområdet ligger på elvesletta langs elva Begna ved utløpet t il Sperillen, i randsonen til dyrkamark og
omkranset av et skogkledt og kupert åslandskap.

Tettstedet Nes i Ådal har en spredt karakter med sentrumsbebygg else begge sider av elva Begna og med
omkringliggende boligbebyggelse. Planområdet er et fortettingso mråde innenfor eksisterende tettstedssone.
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5.4 Kulturminner og kulturmiljø
Ingen registrerte kulturminner eller SEFRAK objekt
innenfor planområdet. Automatisk fredet fornminne
(gravhaug) mellom Østsidev egen og Begna, ID 33276
berøres ikke av planlagt utvikling.

Figur 8: Kartutsnitt me d fornminne avmerket
(www.riksantikvaren.no)

5.5 Naturverdier
Planområdet har eksisterende løv trevegetasjon og gressbakke/grø ntanlegg. Søk i naturbase viser ingen
registrerte arter eller naturtyp er med særskilt verdi. Feltbefa ring ble gjennomført sommeren 18 uten
registrering av vegetasjon med bevaringsverdi.

5.6 Friluftsliv/folkehelse – barn og unges interesser
Barn og unges interesser er kny ttet til eksisterende lekeplass opparbeidet i tilknytning til vegkroa i sør/øst.
Området er private eiendommer med eksisterende bebyggelse og ha r ikke registrert bruksverdi for friluftsliv.

5.7 Landbruk
Planområdet er bebygd i dagens s ituasjon og vurdert uten konfli kt med dyrkamark eller skogbruksinteresser.

5.8 Adkomst og trafikk, inkl. kollektivtilbud
Cowi AS har gjennomført en trafi kkanalyse som redegjør for eksi sterende forhold (vedlegg 7).
E16/Ådalsvegen forbi planområdet er en tofeltsveg med fartsgren se på 50 km/t. Østsidevegen er en relativt
smal tofeltsveg. Rett nord for k rysset med E16 økes fartsgrense n i Østsidevegen fra 50 til 60 km/t.

Figur 9: Eksisterende trafikkme ngder i krysset E16 x Østsideveg en (Cowi AS, Trafikkanalyse 08.11.18)

Krysset E16 x Østsidevegen er re gulert med vikeplikt for trafik ken fra Østsidevegen. Det er etablert trafikkøy i
Østsidevegen. Gode siktforhold. Det er ikke venstresvingefelt e ller trafikkøy på E16. Sør for krysset er det
atkomst til to boliger via en sm al jord /grusveg. Det er ingen problemer med trafikkavviklingen i krysset.
Ringerike kommune gjennomførte t rafikktelling i uk e 36/37 18 so m grunnlag for trafikkanalysen.

Det finnes i dagens situasjon gan g og sykkelveg langs nordside n av E16. Det finnes ikke gangfelt på tvers av
Østsidevegen, men på bakgrunn av den relativt lave trafikkmengd en vurderes dette ikke problematisk.

Det finnes busstopp inntil planom rådet i sør øst. Kollektivbetj eningen i området er begrenset med få
avganger per dag som særlig er r ettet mot skolebarn. Planområde t ligger i et område som generelt er preget
av bilbruk og hvor kollektivtraf ikken utgjør en liten del av de t totale transportarbeidet.

I perioden 1.1.2008 – 1.7.2018 er ikke registrert ulykker i kry sset E16 x Øst sidevegen eller i Østsidevegen
forbi planområdet. Det er i 2010 registrert en trafikkulykke på E16 ved bensinstasjonen ca. 180 m øst for
krysset. Det er en ulykke som inv olverte en motorsykkel og en p ersonbil, som skjedde ved avkjørsel til
venstre foran kjørende i motsatt retning. 1 person ble alvorlig skadd, og 1 person kom lettere til skade.
Ulykkesbildet tyder ikke at det er trafikksikkerhetsmessige pro blemer i krysset eller på strekningen rundt
planområdet.
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Figur 10: Siktforhold Østsidevege n X E16. Befaringsfoto vinter 2018

5.9 Teknisk infrastruktur
SH prosjekt AS har redegjort for dagens situasjon og planlagt u tvikling mht. vann, avløp og el forsyning, ref.
teknisk notat i vedlegg 8.
I tilknytning til eiendommen ligge r det en vannledning (VL 225) og spillvannsledning (SP160). Begge ledninger
er vurdert å god kapasitet i forhold til tiltaket som har et be skjedent behov både for vann og avløp. I
tilknytning til eiendommen står d et også en brannstender som vi l bli videreført i forbindelse med
utbyggingen. Ringerike kommune k rever 2 kummer for tilfredsstil lende tilgang til slukkevann.

Eiendommen vil bli tilknyttet strø mnettet via Ringerikskraft so m er strømleverandør i området. Eksisterende
nett innenfor og langs planområde t er vist i kartvedlegg til te knisk notat (vedlegg 8). Behovet for omlegging
av eksisterende strømkabel gjennom området er avklart med Ringe rikskraft. I tilknytning til eiendommen
står det en trafo som pr dags da to ikke har tilgjengelig kapasi tet til tiltaket, men so m kan oppgraderes for å
ivareta behovet.

5.10 Grunnforhold og flomhensyn
Løsmassene i området av breelvavs etning over tykk morene (www.n gu.no). Breelvavsetning består av sand
og grus. Civil Consulting AS har redegjort for byggegrunn og pr osjekteringsforutsetninger for geoteknikk, ref.
Notat RIG 01 i vedlegg 9.

Det er ikke registrert forekomst av kvikkleire i området. Områd et ligger ikke innenfor kartlagte fare eller
aktsomhetsområder for skred. Det er heller ingen kjente skredhe ndelser i nærområdet. Det er ingen
skråninger eller skjæringer som t ilsier risiko for skred i områ det.

I følge N VE atlas er m aksimal vannstandsstigning i elven Begna 8 m. I sør har elven tilsig fra innsjøen
Sperillen. Planområdet berøres ikke av registrerte flomsoner. V annspeilet i Sperillen ligger ca.150 moh
(variabelt). Tidligere utførte grunnundersøkelser i området vis er at terrengkoten ligger omkring +160 der
byggprosjektet er planlagt. Det er derfor lite sannsynlig at de t aktuelle prosjektet vil påvirkes av stormflo/flo.

5.11 Støyforhold
Planområdet ligger inntil E16 med støysoner som
vist i kartutsnitt til høyre. Planarbeidet omfatter
ikke bolig eller andre støyømfintlige formål.

Eksisterende boligeiendommer langs E16 berøres
av gul støysone.

Figur 11: Utsnitt av støysonekart for E16
(www.vegvesen.no)
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SAM F U N N SSI KK E R H E T R I SI K O OG SÅR B ARH E T

I samsvar med § 4 3 i plan og b ygningsloven er det gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse for
planområdet. ROS analysen skal v ise risiko og sårbarhetsforhol d som er knyttet til planområdet og
eventuelle endringer som følger a v planlagte tiltak. Hensikten er å avdekke om de planlagte tiltakene som
omfattes av reguleringsplanen kan forårsake eller vil påvirkes av uønskede hendelser samt å beskrive
avbøtende tiltak til akseptabelt r isikonivå. Analysen skal bidr a til økt kunnskap og bevissthet rundt
beredskapshensyn både for grunne iere, utbyggere, kommunen og pu blikum for øvrig. I henhold til lovverk og
nasjonale føringer skal de forho ld som risiko og sårbarhetsana lyse avdekker være med som en premiss når
beslutningen om arealbruken fattes av planmyndigheten.

6.1 Metode
Gjennomført ROS analyse for plan området er basert på metodebesk rivelse i temaveileder fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet
(2017)

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for men nesker, miljø, økonomiske verdier
og samfunnsviktige funksjoner . Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av
uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evn e til å fungere og oppnå sine m ål når systemet
utsettes for påkjenninger.

I sjekklisten (figur 14) er det listet opp flere mulige hendelser som både isolert sett og helhetlig synliggjør
risiko og sårbarhet med hensyn t il konsekvenser for og konsekve nser av planen. Forhold som er vurdert til
ikke å være tilstede kvitteres ut i egen kolonne. Hendelser som kan påvirke planområdet kommenteres i egen
kolonne.

Vurdering av  sannsynlighet for uønsket hendelser er delt i:
1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situa sjoner/forhold, teoretisk sjanse
2. Mindre sannsynlig – kan skje (ikke usannsynlig)
3. Sannsynlig – kan skje av og til; periodisk hendelse
4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuer lig tilstede

Kriterier for vurdering av  konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person eller miljøskader; systembrud d er uvesentlig
2. Mindre alvorlig: Få/små person eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade de rsom reservesystem

ikke fins
3. Alvorlig: Alvorlig/behandlingskrevende person /miljøskader; sys tem settes ut av drift over lengre tid
4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; m ange skadd; langvarige miljøskader;

system settes varig ut av drift
5. Katastrofalt: Omfattende personskade som medfører død og alvorl ige skader. Meget alvorlig og

omfattende skader på miljøet med over 25 år restaurering. Hoved og avhengige systemer settes
permanent ut av drift.

Risikomatrise:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1.
Ubetydelig, ufarlig

2.
Mindre alvorlig

3.
Alvorlig

4.
Svært alvorlig

5.
Katastrofalt

4.
Svært sannsynlig

3.
Sannsynlig

2.
Mindre sannsynlig

1.
Lite sannsynlig

Figur 12: Risikomatrise

Avdekkede tema i sjekklisten (fig ur 14) er vurdert mht. sannsyn lighet og konsekvenser. Vurdert risikonivå
(figur 15) er lagt til grunn for utforming av planforslaget for forretningsbebyggelse Granumlund med
risikoreduserende tiltak hjemlet i plankart og bestemmelser.
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6.2 Sjekkliste risiko og konsekvens

Hendelse/situasjon Aktuelt
S ann
synlig

Konse
kvens

Risiko Kilde/kommentar/tiltak

Naturrisiko  Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risik o for:
1. Snø eller steinskred nei
2. Geoteknisk ustabilt
utglidning/kvikkleire

ja 2 4
Planområdet ligger under marin
grense

3. Flomfare j a 1 3 Elva Begna vest for planområdet
4. Radongass nei Planen in kluderer ikke boligformål
5. Naturgitte forhold som kan gi
økt risiko/fare (stup etc)

nei

Sårbare naturområder og kulturmiljø mm  Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
6. Sårbar flora og fauna nei
7. Kulturminner nei
8. Jord og skogbruksressurser nei
9. Friluftsområder nei
Teknisk og sosial infrastruktur  Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:
10. Sykehus/institusjoner nei
11. Kjøreveg og gangveg
fremkommelighet

ja 1 3
Adkomst fra Østsidevegen via kryss
med E16

12. Brann og redning
fremkommelighet

ja 2 3
God framkommelighet. Planen
inkluderer ikke boligformål.

13. Kraftforsyning

ja 3 2

Forutsetter omlegging av
eksisterende kabel/strømnett og
oppgradering av eksisterende
trafo.

14. Vannforsyning og avløp,
inkl. slukkevann

ja 2 2
Forutsetter tilfredsstillende
kapasitet på VA.

15. Overvannsnett og
overvannshåndtering

ja 2 2
Planlagt utbygging med harde
flater/parkering.

Virksomhetsrisiko  Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko f or:
16. Kilder til akutt forurensning
i nærheten

ja 1 4
Eksisterende bensinstasjon øst for
planområdet

17. Aktivitet/tiltak i
planområdet som medfører
fare for akutt og/eller
permanent forurensning

ja 1 2 Eksisterende garasjeanlegg for
større kjøretøy innenfor
planområdet

18. Forurenset grunn j a 1 2
19. Kilder til støybelastning
i/ved planområdet

ja 1 3
Planområdet ligger inntil E16 som
støykilde

20. Økt støybelastning ja 1 1
Planlagt utbygging gir økt trafikk i
kryssområdet Østsidevegen x E16

21. Høyspentlinje nei
22. Skog /lyngbrann nei
23. Dambrudd/høydebasseng nei
24. Ulykker med farlig gods
til/fra eller ved planområdet

ja 1 3 Farlig gods transporteres på E16

25. Trafikkulykker j a 1 3 Planområdet ligger inntil E16
Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
26. Personulykke
(uvedkommende) ved
anleggsgjennomføring

ja 2 3
Utbyggingsområdet har
tilgrensende eksisterende
bebyggelsen

27. Ulykke med anleggstrafikk j a 2 3
28. Støy /støvbelastning på
nærmiljø fra anleggstrafikk

ja 2 2

Figur 13: Sjekkliste og vurde ring av risiko og sårbarhet
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6.3 Oppsummering og avbøtende tiltak
Vurdert med bakgrunn i sammenheng en mellom sannsynlighet og kon sekvens er gjennomført risiko og
sårbarhetsanalyse oppsummert i m atrisen under. Forhold avdekket med risikonivå vurderes mht. behov for
avbøtende tiltak og gis særlig o ppmerksomhet ved utforming av p lankart og bestemmelser.

Rødt felt indikerer uakseptabel risiko hvor tiltak må iverksett es for å redusere risiko ned til gult eller grønt nivå.
Gult felt indikerer risiko på et nivå hvor risikoreduserende ti ltak vurderes
Grønt felt indikerer akseptabel r isiko hvor behov for avbøtende tiltak drøftes

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1.
Ubetydelig, ufarlig

2.
Mindre alvorlig

3.
Alvorlig

4.
Svært alvorlig

5.
Katastrofalt

4.
Svært sannsynlig

3.
Sannsynlig

13

2.
Mindre sannsynlig

14, 15, 28 12, 26, 27 2

1.
Lite sannsynlig

20 17, 18 3, 11, 19, 24, 25 16

Figur 14: Risikomatrise sammens tilling risiko og sårbarhet

6.3.1 Rødt risikonivå

2: Byggegrunn og geoteknisk stabilitet
Civil Consulting AS har gjennomf ørt geotekniske vurderinger bas ert på tidligere gjennomført
grunnundersøkelse, ref. vedlegg 9. Planområdet ligger under mar in grense men har ikke påvist kvikkleire.
Områdestabiliteten er vurdert tilfredsstillende og grunnforhold ene i planområdet er vurdert oversiktlige og
enkle. Planlagt forretningsbeby ggelse er vurdert plassert i til taksklasse 2 for geotekniske arbeider.

Avbøtende tiltak:
Planbestemmelsene § 1.5 hjemler krav til dokumentasjon på tilfr edsstillende geoteknisk stabilitet før
det kan gis tillatelse til tiltak. Dokumentasjonen skal være ut arbeidet av foretak med tilstrekkelig
geoteknisk kompetanse.

6.3.2 Gult risikonivå

12: Brann og redning – fremkommelighet
Planlagt utbygging har direkte adkomst fra hovedvegnett derved god tilgjengelighet for brann og redning.
Fremkommelighet og tilgjengelighe t for redningskjøretøy innenfo r utbyggingsområdet må ivaretas i
detaljprosjektering.

Avbøtende tiltak:
Planbestemmelsene § 5.1 hjemle r krav til utomhusanlegg med doku mentert fremkommelighet for
redningskjøretøy og tilfredsstillende slukkvannskapasitet inter nt i utbyggingsområdet.

13: Kraftforsyning
Planlagt utbygging forutsetter om legging av eksisterende kabel/ strømnett og oppgradering av trafo.

Avbøtende tiltak:
Planbestemmelsene §§ 1.6 og 5.1.2 hjemler krav til at løsning f or el forsyning, inkl. omlegging av
eksisterende nett skal avklares med Ringerikskraft og dokumente res i byggesaken.

16: Kilder til akutt forurensning i nærheten
Eksisterende bensinstasjon sør f or planområdet kan være kilde t il akutt forurensning. Det legges til grunn at
virksomheten har innarbeidede rutiner som ivaretar hensyn til o mgivelsene dersom slik hendelse oppstår.
Det er ikke vurdert behov for avbøtende tiltak i reguleringsfor slaget.



12

26 og 27: Sikkerhet ved anleggsgjennomføring
Omkringliggende bebyggelse gir generell risiko for at uvedkomme nde/barn oppsøker anleggsområdet.
Byggherreforskriften (FOR 2009 08 03 1028) beskriver pliktene s om byggherren har gjennom hele bygge /
anleggsprosessen for å sikre at s ikkerhet, helse og arbeidsmilj ø på anleggsplassen blir ivaretatt.

Avbøtende tiltak:
Planbestemmelsene § 1.9 hjemler krav til sikkerhet i anleggsper ioden i samsvar med
Byggherreforskriften.

6.3.3 Grønt risikonivå

3: Flom
I følge N VE atlas er m aksimal vannstandsstigning i elven Begna 8 m. I sør har elven tilsig fra innsjøen
Sperillen. Planområdet berøres ikke av registrerte flomsoner. V annspeilet i Sperillen ligger ca.150 moh
(variabelt). Tidligere utførte grunnundersøkelser i området vis er at terrengkoten ligger omkring +160 der
byggprosjektet er planlagt. Det er lite sannsynlig at det aktue lle prosjektet vil påvirk es av stormflo/flo og
derfor ikke vurdert behov for avbøtende tiltak, jf. vedlegg 9.

11: Veg og gangveg – fremkommelighet
25: Trafikkulykker
E16 med ÅDT 2 800 og eksisterende gangveg langs planområdet, go de siktforhold. Registrerte ulykker på E16
forbi planområdet, inkl. avkjørs el Østsidevegen tyder ikke at d et er trafikksikkerhetsmessige problemer i
krysset eller på strekningen rundt planområdet, ref. kap. 5.8. Gjennomført trafikkanalyse (vedlegg 7)
konkluderer med at det ikke vil være kapasitetsproblemer i krys s og vegnett som følge av planlagt utbygging.
Utformingen av krysset Ådalsvegen x Østsidevegen kan derfor beh oldes som i dag, for utsatt at adkomst
mellom planområdet og Østsideve gen utformes etter gjeldende kra v. Dersom det på et senere tidspunkt
besluttes å utbygge med boliger langs Østsidevegen lengre mot n ord, må utbygger gjennomføre nye
trafikktellinger i Østsidevegen o g E16 samt utarbeide en ny tra fikkanalyse som viser konsekvensene ved
etablering av nye boliger.

Planlagt forretningsbygg gir ny tt målpunkt for gående og kjøren de, og forutsetter nye avkjørsler fra
Østsidevegen.

Avbøtende tiltak:
Rekkefølgekrav i planbestemmelsen e § 6 sikrer avkjørsler fra Øs tsidevegen utformet og opparbeidet i
samsvar med gjeldende normkrav. Planbestemmelsene §§ 3 og 5 sik rer opparbeidelse av
trafikksikker og universelt utfo rmet gangsone/fotgjengerfelt me llom eksisterende gangveg/busstopp
langs E16 til inngangs parti for planlagt fo rretningsbygg. Langs bebyggelsens fasade mot sør skal det
avsettes en adkomstsone med bredde min. 1,5 m som skal forbehol des gående og opparbeides med
materialbruk/merking som tydelig skiller gangsonen fra øvrig kj øre /parkeringsareal, jf.
planbestemmelsene § 2.1.3

14: Vannforsyning og avløp, inkl. slukkevann
15: Overvannsnett og overvannshåndtering
Planlagt utbygging forutsetter tilkobling til offentlig VA nett og lokal overvannshåndtering.
Ringerike kommune krever 2 kumm er for tilfredsstillende tilgang til slukkevann.

Avbøtende tiltak
Planbestemmelsene § 1.6 og rekke følgekrav i § 5 sikrer utformin g og opparbeiding av teknisk
infrastruktur i samsvar med gjel dende normkrav og teknisk plane r godkjent av Ringerike kommune.
Planbestemmelsene § 1.7 hjemle r krav til lokal overvannshåndter ing, inkl. intern
fordrøyning/infiltrasjon og at l øsning for overvannshåndtering skal sees i sammenheng med
vannforskriftens krav til vannk valitet/avrenning til vassdrag.
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17: Aktivitet/tiltak i planområde t som medfører fare for akutt og/eller permanent forurensning
18: Forurenset grunn
Eksisterende garasjebygg innebæ rer oppstilling av busser og and re større kjøretøy innenfor planområdet.
Garasjeanlegget inkluderer ikke verkstedvirkomhet, lagring av o lje/drivstoff eller anne n virksomhet som gir
særskilt fare for forurensning.
Det er ikke registrert forurens ning i grunn innenfor eller i næ rheten av planområdet ( www.miljostatus.no )

Avbøtende tiltak
Planbestemmelsene § 1.4 hjemler krav til varsling av ansvarlig myndighet i samsvar med
forurensningslovens § 7 dersom d et under anleggsarbeidet avdekk es forurenset grunn.

19. Kilder til støybelastning i/ved planområdet
20. Økt støybelastning
Planområdet ligger langs E16 med støysoner som vist i kap. 5.11 . Eksisterende bolig mellom Begna og
Østsidevegen berøres av gul støy sone i dagens situasjon. Planfo rslaget inkluderer ikke boligformål.
Planlagt utbygging har adkomst fra Østsidevegen og vil medføre økt trafikk i kryssområdet E16 x
Østsidevegen.
Adkomsttrafikk til planlagt forre tning er beskjeden sett i forh old til E16 som hovedstøykilde og vil ikke endre
støyforholdene for omkringligge nde boligbebyggelse. Øvrige støy kilder (eks. ventilasjons /kjøleanlegg) er
forutsatt plassert og evt. skjer met slik at gjeldende grensever dier for støy ivaretas.

Avbøtende tiltak
Planbestemmelsene § 1.3 hjemler krav til støynivå i samsvar med grenseverdier gitt i
Miljøverndepartementets «Retnin gslinjer for behandling av støy i arealplanlegging» (MD T 1442/16).

24: Ulykker med farlig gods t il/fra eller ved planområdet
Planområdet ligger inntil E16 hvor transport av farlig gods for ekommer. Planarbeidet inkluderer ikke
boligformål. Det legges til grunn at kommunens beredskapsplaner sikrer at nødvendige tiltak iverksettes
dersom ulykker skulle oppstå. Li ten risiko. Det er ikke vurdert behov for særskilte avbøtende tiltak i planen.

28: Støy /støvbelastning på nærmiljø fra anleggstrafikk
Anleggsgjennomføring og utbygging vil naturlig medføre støy og støv. Avstand t il eksisterende bebyggelse og
avkjørsler direkte fra kommunal veg/Østsidevegen tilsier liten risiko for særlig ulempe.

Avbøtende tiltak
Planbestemmelsene § 1.3 hjemler krav til støynivå, inkl. støy i anleggsperioden i samsvar med
grenseverdier gitt i Miljøverndepartementets «Retningslinjer fo r behandling av støy i
arealplanlegging» (MD T 1442/16).
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BE SKRI VE LSE AV P LAN FORSLAGE T

7.1 Planforslag detaljregulering Granumlund
Planforslag for Granumlund med tildelt planID 0605_445 fremmes i samsvar med plan og bygningslovens
krav og nasjonale tegneregler.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av sentrums /forretningsbebyggelse med
tilhørende parkering og utomhusanlegg.

Forslag til detaljregulering, da tert 07.12.18, revidert 15.05.1 9, i målestokk 1:500 (A3) med planbestemmelser
følger som vedlegg 1 og 2. Plankartet under er ikke i målestokk .

Figur 15: Reguleringsplan Granumlund
PlanID 0605_445, revidert 15.05.19

7.2 Planens formål o g arealoversikt
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12 5, nr 1)

Kombinert formål forretning/kontor/tjenesteyting, BKB1 2 (SOSI 1813) 4,6 daa
Uteoppholdsareal, BUT (SOSI 1600) 0 , 5  d a a

Samferdselsanlegg og teknisk inf rastruktur (pbl § 12 5, nr 2)
Offentlig kjøreveg, o_SKV (SOSI 2011) 0 , 8  d a a
Fortau, o_SF (SOSI 2012) 0 , 2  d a a
G a n g  s y k k e l v e g ,  o _ S G S  ( S O S I  2 0 1 5 )  0 , 1  d a a
Annen veggrunn – grøntareal o_SVG1 3 (SOSI 2019) 0,4 daa
P r i v a t  f e l l e s  p a r k e r i n g ,  S P A 1  3  ( S O S I  2 0 8 0 )  3 , 3  d a a
G a t e t u n ,  f _ S G T 1  2  ( S O S I  2 0 1 4 )  0 , 2  d a a

T o t a l t  p l a n a r e a l :  1 0 , 3  d a a

Hensynssoner (pbl § 12 6):
Frisikt H_140
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7.3 Planbestemmelser og rekkefølgekrav
Planbestemmelsene hjemler plan og dokumentasjonskrav samt konk rete krav til formål, funksjon,
utforming, grad av utnytting og rekkefølge (vedlegg 2).

Planbestemmelsene hjemler krav t il godkjent situasjonsplan med utfyllende dokumentasjon for feltene BKB1
3, SPA1 3, SGT1 2 og BU T samlet før det kan gis tillatelse for nye tiltak. Rekkeføl gekrav sikrer at
utomhusanlegg, gangsoner og parker ingsplass er ferdig opparbeid et før brukstillatelse for tilhørende
bebyggelse kan gis. Universell utforming skal legges til grunn og situasjons /utomhusplan skal vise bygningers
plassering, avkjørsel, kjøreveg, parkering, varelevering, renov asjon, overvannshåndtering, gangsoner,
uteoppholdsareal, beplantning, mv.

Ved etappevis utbygging skal det utformes helhetlig situasjonsp lan for å sikre hensiktsmessig arealutnyttelse.
Utomhusanlegg og teknisk infrastruktur som tilhører det enkelte nybygg/byggetrinn skal være ferdig
opparbeidet før det kan gis bruk stillatelse for tilhørende bygg .

7.4 Byggeområde, pbl § 12 5, nr 1

7.4.1 Kombinasjonsformål, BKB1 3
Innenfor formålet tillates etable rt nybygg for et eller flere a v formålene forretning/kontor/tjenesteyting. I
tillegg inngår eksisterende garas jebygg i felt BKB3 i formålet.

Byggegrense for nybygg følger for målsgrensen og er min 15 m fra midtlinje Østsidevegen og 25 m fra
midtlinje E16.

Regulert byggegrense på 25 m avviker fra Statens vegvesens anbe faling om 50 meter byggegrense fra senter
veg. Dette argumentert med samsv ar og sammenheng med eksisteren de og tilgrensende bebyggelse, og at
planområdet er avsatt som senter område i gjeldende kommuneplan hvor utbygging skal støtte opp under
eksisterende tettstedsstruktur.

Maks grad av utnytting er % BYA = 90 %, inkludert parkering. Ma ks gesimshøyde er 8 m og maks mønehøyde
er 9,0 m.

For forretningsformålet hjemler planbestemmelsene tillatelse ti l maks 3000 m2 BRA handelsareal i samsvar
med retningslinjer i regional pla n for areal og transport i Bus kerud 2018 2035.

Langs bebyggelsens fasade mot sø r skal det avsettes en adkomsts one med bredde min. 1,5 m som skal
forbeholdes gående og opparbeide s med materialbruk/merking som tydelig skiller gangsonen fra øvrig kjøre
/parkeringsareal, jf. planbestemmelsene § 2.1.

Eksisterende bebyggelse skal fjernes før det kan gis tillatelse til ny bebyggelse innenfor det enkelte felt BKB1
og BKB3. Utbygging er planlagt i to byggetrinn, hvor felt BKB1 er forutsatt bygget ut først. Dette innebærer at
eksisterende garasjebygg og areal bruk i felt BKB3 videreføres i nntil neste byggetrinn i BK B2 3 skal realiseres.

7.4.2 Uteoppholdsareal – grøntanlegg og møte /lekeplass, BU T
Formålet omfatter eksisterende og planlagt grøntanlegg/uteoppho ldsareal med vegetasjon, gangsoner,
møteplass/benker og lekeapparat.

Planbestemmelsene § 2.2 hjemler krav til etablering av benker/s ittemulighet og tilrettelegging av området
for uteopphold. Grøntanlegg og mø te /lekeplass skal utformes o g opparbeides i samsvar med godkjent
utomhusplan, jf. § 5.

7.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl § 12 5, nr 2

7.5.1 Offentlig kjøreveg, o_SKV
Omfatter eksisterende offentlig k jøreveg; E16 og Østsidevegen.
Av hensyn til framkommelighet og t rafikkavvikling både langs Øs tsideveien og internt i planområdet er det er
regulert to avkjørsler til planområdet. Sørlig avkjørsel har ek stra bredde av hensyn til sporingskurver for
større kjøretøy (varelevering, r enovasjon og brann/redning).

7.5.2 Offentlig gang sykkelveg, o_SGS

Omfatter eksisterende offentlig gang /sykkelveg langs E16.
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7.5.3 Offentlig fortau, o_SF1 3

Omfatter areal for etablering av fortau langs Østsideveien. Rek kefølgekrav i § 5 sikrer fortau opparbeidet til
publikumsinngang i byggetrinn 2 (BKB2 3).

7.5.4 Annen veggrunn – grøntareal, o_SVG1 4

Omfatter offentlig areal for grønt /snøopplag mellom fortau og b yggeområde som skal opparbeides med
vegetasjonsdekke.

7.5.5 Parkering, f_SPA1 3

Parkeringsdekning for kjøretøy e r hjemlet i samsvar med forskri ft om parkering i Ringerike kommune (FOR
2009 10 29 1351) og innebærer kr av om min. 1 p plass pr 100 m2 BRA for alle planens formål, jf.
planbestemmelsene § 3.5.

For sykkel gjelder krav om 1 plass pr 100 m2 BRA for alle planens formål. Det te avviker fra forskriften som
stiller krav om 2 sykkelparkering pr 100 m2 BRA for sentrumsområder. Avviket er argumentert med
tettstedets spredte karakter og a t planlagt utbygging vil betje ne et større omland, hvor sykkeltransport
naturlig vil ha et mindre omfang. Min 5 p plasser for sykkel sk al være overbygget.

Antall og utforming av parkerin gsplasser for sykkel og bil skal fremgå av situasjonsplan, jf.
planbestemmelsene § 5.1.

7.5.6 Gatetun, f_SGT1 2

Innenfor formålet skal det opparbeides universelt utformet adko mstsone på myke trafikanters premisser.
Biltrafikk tillates, men hensynet til trafikksikkerhet for myke trafikanter skal vekt legges særskilt ved
utforming/opparbeiding og materi albruk som definerer et tydelig skille mot øvrig kjøreareal, jf.
planbestemmelsene § 3.6.

7.6 Teknisk infrastruktur
Tekniske notat, revidert 08.05.19 i vedlegg 8 beskriver prinsip per for teknisk infrastruktur og dokumenterer
planens gjennomførbarhet. Planbe stemmelsene § 5 hjemler krav ti l prosjektering, dokumentasjon og
kommunens godkjenning av løsninge r for all teknisk infrastruktu r ved søknad om tilla telse til tiltak.

Løsninger for teknisk infrastruk tur skal prosjekteres og opparb eides i samsvar med gjeldende norm og
forskriftskrav og være godkjent av Ringerike kommune før det ka n gis tillatelse til t iltak. Løsning for el
forsyning, inkl. omlegging av ek sisterende kabel/strømnett skal avklares med Ringeriksk raft og dokumenteres
i byggesaken. Det legges vekt på energieffektive og miljøvennlige oppvarmings løsninger i prosjektet. Det er
forprosjektert med en kombinasjo n av gjenvinning fra kjøleanleg g og varmepumper koblet mot ventilasjon

Dersom planlagt bygg/konstruksjon er kommer i konflikt med eksis terende VA anlegg, skal utbygger bekoste
flytting av disse.

7.6.1 Renovasjon

Planbestemmelsene § 1.8 hjemler krav til løsning for renovasjon i
samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift, og at plassering og
løsning for renovasjon skal være godkjent av renovatør Hadeland og
Ringerike Avfallsselskap AS (H RA).

Renovasjonsløsning plasseres på nordsiden av bebyggelsen sammen
med varemottak og øvrig logisti kkareal for næringsdriften, ref.
illustrasjon til høyre. Adkomst f ra Østsideveien og trafikkarea l, inkl.
sporing/manøvrering skal dimensjoneres for større kjøretøy av
hensyn til fremkommelighet for renovasjon, varelevering og
brann/redning. Renovasjonsløsning, fremkommelighet og
trafikkareal skal dokumenteres i situasjonsplan med utfyllende
dokumentasjon, jf. planbestemmelsene § 5.

renovas j on
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7.7 Hensynssone frisikt, pbl § 12 6
Innfor frisiktsonen (H_140) skal det ikke være sikthindrende ve getasjon eller andre innretninger høyere enn
0,5 m over kjørebanen. Frisiktso nene skal holdes fri for faste og midlertidige insta llasjoner, jf. § 4.1.

7.8 Universell utforming og estetikk
Planbestemmelsene § 1.1 hjemler krav til at prinsippet om unive rsell utforming skal tilstrebes slik at
bebyggelse og anlegg i så stor ut strekning som mulig kan benytt es av alle mennesker på en likestilt måte.
Minst 5 % av parkeringsplassene i utbyggingsområdet skal utform es og plasseres fortrinnsvis i nærheten av
bebyggelsens inngangsparti for kunder/besøkende slik at hensyne t til bevegelseshemmede ivaretas.

Planbestemmelsene § 1.2 hjemler krav til god estetisk utforming og materialbruk tilpasset omgivelsene og i
samsvar med den funksjon bebygge lse og øvrige tiltak skal ha.

7.9 Sikkerhet i anleggsperioden

Byggherreforskriften (FOR 2009 08 03 1028) beskriver pliktene s om byggherren har gjennom hele bygge
eller anleggsprosessen for å sikr e at sikkerhet, helse og arbei dsmiljø på bygge eller anleggsplassen blir
ivaretatt.

Utbyggingsområdet har tilgrensende bebyggelse. Med henvisning t il utbyggers HM S rutiner og
Byggherreforskriften er det forut satt gode sikkerhetsrutiner gj ennom hele byggeperioden, jf.
planbestemmelsene § 1.9.

7.10 Planlagt utvikling foreløpig situasjonsplan

Handelsbygg AS har til hensikt å utvikle planområdet i to bygge trinn med samlet bruksareal (BRA) på ca
3 000m2. I første byggetrinn i BKB1 pla nlegges etablert et forretnings bygg på 1 250m2 BRA for detalj /
dagligvarehandel med tilhørende uteanlegg og parkering. Neste b yggetrinn ligger noe lenger fram i tid og
omfatter forretningsbygg på inntil 1700 m2 BRA for plasskrevende varehandel og tjenesteyting i felt BKB2 3.
Eksisterende garasjebygg og arealbruk innenfor felt BKB3 videre føres inntil byggetrinn blir realisert.

Funksjonelle uteanlegg med tydelig e kantavgrensninger og robust materialbruk tilpasset alle brukergrupper
er forutsatt. Definerte gangsoner , innslag av vegetasjon/trær o g belysningspunkt inngår i anlegget.
Varelevering, renovasjon og logistikkareal er plassert på nords iden av forretningsbyggene. Tilrettelagt
møteplass med lekemulighet og try gg gangforbindelse fra eksiste rende gangveg/busstopp langs E16 til
inngangsparti og langs bebyggels ens fasade mot sør. Området har kjøreadkomst fra Østsidevegen og
gangadkomst fra eksister ende gangveg langs E16.

Figur 16: Illustrasjon planlagt utbygging
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Foreløpig situasjonsplan i figur 16 viser prinsipper for planla gt utvikling (vedlegg 10). Situasjonsplanen vil bli
ytterligere bearbeidet og utfyllende dokumentert som grunnlag f or byggesøknad.

Figur 17: Foreløpig situasjonsplan, rev 07.05.19

Figur 18: Illustrasjon inngangsparti
med tilrettelagt gangsone og

møteplass
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VI R K NI N G E R/K ON SE K VE N SE R AV P LAN F OR SLAG E T

8.1 Overordna planer
Planforslag for detaljregulering av Granumlund er i samsvar med gjeldende kommuneplan for Ringerike
kommune og overordna føringer mht. samordning av areal og trans port. Planområdet er avsatt til
senterområde i kommuneplanen og er et fortettingsareal innenfor eksisterende tettstedssone. Planlagt
utbygging til forretning og tjene steyting er i samsvar med Ring erike kommunes krav til kommunens
tettsteder som tilsier at arealbr uken innenfor senterområder sk al bygge opp under tettstedene som
lokalsentre, og videre at hovedtyngden av handels , service og kulturtilbud bør lokaliseres til
senterområdene i kommuneplanens arealdel.

Krav til sykkelparkering er satt til 1,0 plass pr 100 m2 BRA for alle planens formål. Dette avviker fra gjeldende
parkeringsforskrift i Ringerik e kommune (FOR 2009 10 29 1351) h vor kravet er satt til 2 sykkelparkering pr
100 m2 BRA. Avviket er argumentert med tettstedet Nes i Ådals spredte karakter og at planlagt utbygging vil
betjene et større omland, hvor sykkeltransport naturlig vil ha et mindre omfang.

Det er vurdert minimal konsekv ens for overordna planer som følg e av tilpasset krav til sykkelparkering (0)

8.2 Landskap – visuell virkning
Planområdet ligger innenfor tetts tedet Nes i Ådal og inntil eks isterende veikro og bensinstasjon langs E16.
Planlagt sentrumsbebyggelse vil bli visuelt eksponert mot E16 o g de nærmeste omgivelsene. Byggeområdets
lokalisering på Begnas elveslette med omkransende åsrygger gir forankring uten brudd av silhuettlinjer og
med liten/ingen visuell fjernvirkning.

Det er vurdert liten/ingen konsekvens for landskapsopplevelsen (0)

8.3 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven
Planområdet er eksisterende byggetomter, har begrenset arealstø rrelse og er uten registrerte naturverdier.
Virkning av planforslaget er vurdert i samsvar med de miljørett slige prinsippene i naturmangfoldloven §§8 12

Kunnskapsgrunnlaget (ref. §8) er www.naturbase.no og feltbefaring. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert
tilstrekkelig, følgelig kommer i kke føre var prinsippet (ref. § 9) til anvendelse.

Noe eksisterende løvtrevegetasjon innenfor planområdet vil gå t apt, samtidig som planforslaget forutsetter
beplantning i utomhusanlegg. Tiltaket er derfor vurdert uten fo rverring av samlet belastning på økosystem
(ref. § 10). Det legges til grunn at en eventuell skade på natu rmangfold skal dekkes av tiltakshaver, dersom
dette ikke er ansett urimelig ut fra tiltakets og skadens karak ter (ref. § 11). Det er forutsatt at det ved
utbygging av området ikke skal be nyttes driftsmetoder eller /t eknikker som er til unødig skade for
naturmangfold (ref. § 12).

Det er ikke vurdert negativ konsekvens for naturmiljø (0)

8.4 Landbruk – jordvern
Planområdet er utbygget i dagens situasjon og avklart som bygge område i gjeldende kommuneplan.

Ingen konsekvens for landbruk – jordvern (0)

8.5 Friluftsliv, folkehelse og barn/unges interesser
Planområdet omfatter bebygde og private eiendommer uten registr ert verdi eller betydning for
friluftsliv/folkehelse i dagens s ituasjon. Eksisterende lekepla ss tilknyttet eksisterende v eikro i øst har verdi for
barn og unge. Planbestemmelsene stiller krav om at det skal opp arbeides en allment tilgjengelig møteplass
med sitte og lekemulighet. Krave t kan enten innfris ved at eks isterende lekeplass opprettholdes eller ved at
tilsvarende lekemulighet blir e rstattet i forretningsbyggets ut omhusanlegg.

Krav i RPR for barn og unges int eresser i planleggingen § 5 d ( FOR 1995 09 20 4146) forutsetter fullverdig
erstatning ved omdisponering av arealer med verdi for lek. Med henvisning til planbestemmelsene §§ 2.2 og
5 er det vurdert at hensyn til barn og unges interesser er til fredsstillende ivaretatt. I tillegg hjemles krav til
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trafikksikker gangforbindelse fr a eksisterende gangveg til inng angsparti for forretningsbygg, jf. §§ 2.1.3, 3.3
og 3.6.

Det ikke vurdert negative kon sekvens for barn og unge (0).
Krav om etablering av sosial møte plass for bygdefolk og besøken de er vurdert med positiv konsekvens for
folkehelse (+)

8.6 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen registrerte fornmi nner/kulturminner innenfor plano mrådet og heller ingen SEFRAK registrerte
bygninger. Registrert gravhaug nord for planområdet blir ikke b erørt. Planlagt utbygging forutsetter sanering
av eksisterende bebyggelse på eie ndommen gnr 303 bnr 20 som er vurdert uten bevaringsverdi.

Det er ikke vurdert negativ kons ekvens for kulturminner (0)

8.7 Steds og næringsutvikling
Planområdet er et fortettingsomr åde innenfor eksisterende tetts tedssone på Nes i Ådal, hvor utbygging til
sentrumsformål er i samsvar med gjeldende føring og målsetting for stedsutvikling. Planlagt utbygging gir
arbeidsplasser, nytt handelstil bud og tilrettelegger for utendø rs sosial møteplass for by gdefolk og besøkende.

Det er vurdert positiv konsekven s for steds og næringsutviklin g (++)

8.8 Adkomst og trafikksikkerhet
Planlagt utbygging er gitt kjørea dkomst fra Østsidevegen via ek sisterende kryss med E16. Det er krav til at
avkjørsler fra Østsidevegen og kjøreareal for øvrig blir utform et og opparbeidet i samsvar med gjeldende
normkrav. Planforslaget viser to avkjørsler fra Østsideveien, h vorav sørlig avkjørsel har bredde 12 m og
nordlig avkjørsel har bredde 9 m. Eksisterende avkjørsel fra Øs tsideveien har bredde ca. 38 m er derved
innsnevret og adskilt i to separa te avkjørsler for bedre trafik kavvikling langs Østsideveien. Hensyn til
fremkommelighet, inkl. sporing f or større kjøretøy/varelevering og trafikkavvikling/trafikksikkerhet internt i
planområdet er lagt til grunn fo r utforming og plassering av av kjørsler i planforslaget.

Planområdet har kollektivadkomst via tilgrensende busstopp lang s E16. Gangadkomst til planlagt
forretningsbebyggelse er sikret i plankart og bestemmelsene som tydelig definert gangsone (SGT2) med
direkte påkobling til eksistere nde gangveg og busstopp langs E1 6. Dette gir kortest mulig avstand og i naturlig
ganglinje for gående som igjen bid rar til økt trafikksikkerhet. For byggetrinn 2 er fortau langs Østsideveien
sikret opparbeidet.

Det er gjennomført trafikkanalyse med redegjørelse for dagens t rafikksituasjon og forventet trafikkøkning
som følge av planlagt utbygging (vedlegg 7). Trafikkanalysen ti lsier at eksisterende veganlegg har lav
ulykkesrisiko og er tilfredsst illende dimensjonert for planlagt utbygging.

Det er ikke vurdert negativ konsek vens for adkomst og trafikksi kkerhet (0)

8.9 Støy
Planområdet ligger langs E16 med støysoner som vist i kap. 5.11 . Eksisterende boligeiendommer på begge
sider av E16 berøres av gul støys one i dagens situasjon. Planfo rslaget inkluderer ikke boligformål.
Planlagt utbygging har adkomst fra Østsidevegen og vil medføre økt trafikk i kryssområdet E16 x
Østsidevegen.
Adkomsttrafikk til planområdet er beskjeden sett i forhold til E16 som hovedstøykilde og vil ikke endre
støyforholdene for omkringliggende boligbebyggelse. Støykilder som f.eks. ventilasjons /kjøleanlegg, er
forutsatt plassert og evt. skjer met slik at gjeldende grensever dier for støy ivaretas.
Planbestemmelsene hjemler krav t il støynivå, inkl. anleggsperio den i samsvar med grenseverdier gitt i
Miljøverndepartementets «Retnin gslinjer for behandling av støy i arealplanlegging» (M D T 1442/16).

Det er vurdert liten/ingen konsekvens mht. støy (0)
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8.10 Teknisk infrastruktur og energibehov
Det er utarbeidet teknisk notat, revidert 08.05.19 (vedlegg 8) med redegjørelse for dagens situasjon og
prinsipper for planlagt løsning. Behovet for omlegging av eksis terende kabel/strømnett og oppgradering av
trafo er avklart med Ringerikskr aft. Planlagt utbygging til for retning, kontor og tjenesteyting medfører ingen
særskilte behov eller konsekvens er for teknisk infrastruktur ut over hensynet til eksisterende
kabel/strømnett. Planbestemmelsen e hjemler krav til at løsning og planer for teknisk infrastruktur skal
avklares med Ringerikskraft og v ære godkjent av Ringerike kommu ne før det kan gis tilla telse til nye tiltak.
Forretningsbebyggelsens energibehov er knyttet til kjøleanlegg mv som igjen gir tilstrekkelig
overskuddsvarme slik at oppvarming av forretningslokalene ikke krever ytterligere energi. Det legges vekt på
energieffektive og miljøvennlige oppvarmingsløsninger i prosjek tet. Det er forprosjektert med en
kombinasjon av gjenvinning fra k jøleanlegg og varmepumper koble t mot ventilasjon.

Det er ikke vurdert negativ kons ekvens for teknisk infrastruktu r (0)

8.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Privat utbygging uten økonomiske konsekvenser for kommunen (0)

8.12 Interessemotsetninger
Planforslaget er utformet i sams var med gjeldende kommuneplan o g i samråd med berørte grunneiere.
Planlagt utbygging er vurdert å styrke tettstedets aktivitet og attraktivitet.

Det er ingen kjente interessemotsetninger knyttet til planlagt utvikling (0)

8.13 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet
I henhold til retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikke rhet og beredskap (2017) skal de forhold som
risiko og sårbarhetsanalyse avdekker være med som en premiss n år beslutningen om arealbruken fattes av
planmyndigheten. Med henvisning t il gjennomført risiko og sårba rhetsanalyse (kap. 6) er det vurdert at
planlagt utvikling ikke medfører særskilt økning av risiko elle r sårbarhet som ikke kan reduseres
tilfredsstillende ved avbøtende tiltak slik hjemlet og innarbei det i reguleringsplanen.

Det er ikke vurdert negativ kons ekvens mht. til samfunnssikkerh et (0)

8.14 Oppsummering av virkning og konsekvens
Håndbok V712 (Statens vegvesen, Vegdirektoratet) er benyttet so m grunnlag for den skjønnsmessige
graderingen av tiltakets konsekve ns for de forskjellige tema, m ed følgende inndeling:

0 Minimal / ingen konsekvens
moderat/liten negativ konsekvens ++++  meget stor positiv konsekvens
middels negativ konsekvens +++  stor positiv konsekvens
stor negativ konsekvens ++ middels positiv konsekvens
meget stor negativ konsekvens + moderat/liten positiv konsekvens

Figur 19. Oppsummering av konsekvenser
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Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan| Nordveien 72 , 1930 Aurskog| 470 56 930 | post@hannekarin.no

1. Oppsummering av høringsuttalelser med forslagstillers kommentar
1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 02.05.19
Inge n spesielle merknader, dette blant annet med utgangspunkt i at det er satt begrensning på 3 000m2

BRA for handel i tråd med føringer i regional plan .

2. Buskerud fylkeskommune, 24 .04.1 9
Forutsetter at a realet til handel er begrenset i planbestemmelsene til 3 000 m2 BRA med 1 300 m2 til
detaljhandel og 1 700 m2 til plasskrevende handel og tjenesteyting.

Planen burde vært bedre sammenkoble t tilgrensende områder som ikke er regulert. Dersom planområdet
hadde vært utvidet noe ville det vært mulig å få til en bedre sammenkobling av tilgrensende områder.

Bestemmelsen om estetikk burde vært utdypet noe mer. I et tettsted er det viktig at både by gninger og
utemiljø får en god estetisk utforming.

Påpeker at utbygging ikke bør legges for tett opp til gravfeltet, men at man forsøker å holde bebyggelse
lengst mulig vekk fra gravfeltet slik at man i størst mulig grad har mulighet til å oppleve gravfelt et i et
åpent kulturlandskap.

Forslagstillers kommentar:
Planbestemme lsene § 2.1.2 presiseres mht. handel: Maks tillatt handelsareal er totalt 3 000 m2BRA,
fordelt på maks 1 300 m2 BRA detalj - /dagligvare og maks 1 700 m2 BRA plasskrevende varehandel.

Plan ens avgrensning ble avklart og fastsatt i samråd med Ringerike kommune ved varsling av
planoppstart 12.06.18. Forslagstiller vurderer at planforslaget ivaretar krav til høy arealutnyttelse
samtidig som hensynet til tettstedets grøntstruktur/opphold/møtepla ss og sammenheng med
eksisterende sentrumsbebyggelse i øst er ivaretatt. På denne bakgrunn vurderes det som lite
hensiktsmessig å utvide planområdet med de konsekvenser dette har for planprosess og framdrift
(utvidet/ny varsling og ny 1. gangs behandling).

Planbestemmelsen § 1 .2 presiseres mht. estetikk og materialbruk med formuleringer hentet fra
områdeplan for Hønefoss : Bebyggelse og tiltak skal ha god estetisk utforming og materialbruk i
samsvar med sin funksjon og med respekt for de naturgitte og bebygd e omgivelser. Utformingen skal
ta hensyn til eksisterende bebyggelse og arealbruk. Bebyggelse og uteanlegg skal gis et variert
formspråk og utformes med arkitektonisk og materialmessig kvalitet. Materialbruk og farger skal
avstemmes slik at utbyggingen da nner et harmonisk hele .

Gravfeltet ligger på motsatt side av Østsideveien. Planforslaget berører ikke gravfeltet.

Rådmannens kommentar:
Forslagsstillers endringer og kommentar er er tilstrekkelig.

3. Statens vegvesen, 2 3 .0 4 .1 9
Statens vegvesen har ikke plan er om utvidelse av E16 i dette området i overskuelig framtid. Vurderer at
t rafikkanalysen antakelig viser for liten trafikkgenerering fra plano mrådet . Motsetter seg ikke planen

N O T A T
Dato: 1 5 . 05. 1 9 (forslagsstiller)

20.05.19 (rådmannen)
Prosjekt: Detaljregulering for Granumlund , Nes i Ådal Ringerike kommune
Tema: Oppsummering av hør ing suttalelser og føringer fra Ringerike kommune

- med forslagstillers kommentar og forslag til revisjon
- med rådmannens kommentar
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forutsatt de begrensninge r for handelsareal som er forutsatt . Anbefaler at plan bestemmelsene
konkretiserer b egrensningene av handelsarealet til 1 300 m2 BRA dagligvarehandel , og 1 700 m2 BRA
plasskrevende varehandel og tjenesteyting .

Forslagstillers kommentar:
Planbestemme lsene § 2.1.2 presiseres mht. handel: Maks tillatt handelsarea l er totalt 3 000 m2BRA,
fordelt på maks 1 300 m2 BRA detalj - /dagligvare og maks 1 700 m2 BRA plasskrevende varehandel.

Rådmannens kommentar
Forslagsstillers endringer er tilstrekkelig.

4. Direktoratet for mineralforvaltning, 2 6 .0 4 . 1 9
DMF anser det dersom som lite sannsynlig at ressursene som ligger innenfor område er aktuelle for
utnyttelse. Kommunen bør likevel vurdere om planen er i tråd med k ommunens prioriteringer av
områder der det finnes mineralske ressurser, og om ressursene skal være tilgjengelige for utnyttelse i
framtida.

Forslagstillers kommentar:
Området er avsatt til utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan.

Rådmannens kommentar:
Ressursen er i NGUs kart vurdert som lite viktig og er avsatt i overordnet plan som sentrumsformål. I
tillegg er d e t i dag et allerede bebygd område.

5. Ringerike kommune – kommuneoverlegen, 1 1 . 0 4 .1 9
Helsemyndigheten anbefaler at grenseverdiene i gjeldende « Retningslinjer for støy i arealplanleggingen
T - 1442/2016 » og « Norsk standard NS 8175:2012 for lydforhold i bygninge r og lydklasser for ulike
bygningstyper » blir lagt til grunn for støykravene i r eguleringsbestemmelsene. Anbefaler at støygrensene
korrigeres og angir konkret formulering.

Anbefaler at de sosiale møteplassene blir tilrettelagt med åpen lokal overvannshåndt ering.

Universell utformingen skal fremme likeverdet. Forslagsstiller må tilrettelegge bygninger og
uteoppholdsarealene en slik måte at flest mulige kan benytte disse på en likeverdig måte.

Forslagstillers kommentar:
Plan bestemmelsene § 1 .3 korrigeres mh t. støy:
Viftestøy fra ventilasjonsanlegg og andre tekniske installasjoner
Lydnivå på uteoppholdsarealer og utenfor vindu fra tekniske installasjoner i samme bygning og i
annen bygning skal ikke overstige følgende nivå:
- Støynivå på Lnatt 35, Lkveld40 o g Ldag45 dB.

Støynivået fra andre støykilder skal ikke overstige følgende støynivåer ved nærmeste boliger:
- Lden55dB på uteoppholdsarealer og utenfor vindu til rom med støyfølsom bruksformål.
- L5AF70 dB utenfor soverom, natt 23.00 - 07.00

Kravet gjelder også i bygge - og anleggsperioden.
Grenseverdiene tilsvarer gul støysone i retningslinje T - 1442/2016.

Redegjørelse for aktuell overvannsløsning fremkommer av revidert teknisk notat datert 08.05.19.
Planbestemmelsene § 1 .7 hjemler krav til dokumentert over vannsløsning. Valgte løsninger for
overvann skal fremgå av situasjonsplan og utomhusplan med utfyllende dokumentasjon , jfr. § 5 .1.

Planbestemmelse ne § 1 .1 hjemler krav til universell utforming og tilgjengelighet.

Rådmannens kommentar:
Forslagsstillers endr inger og kommentar er er tilstrekkelig.
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6. Ringerikskraft Nett, 02 .04.1 9
Henviser til at Ringerikskraft Nett har noe nett i og rundt planområdet – vist i vedlagt kartskisse .
V iser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) § 6 - 4 og forutsetter å bli holdt informert om
utbyggingsplanene. Dette for å kunne planlegge eventuelle endringer/flyttinger/ombygginger av
eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet.

Forslagstillers kommentar:
Samarbeid og samråd med Ringeriksk raft Nett er forutsatt. Planbestemmelsene § 5 .1.2 krever
dokumentasjon på at gjeldende krav er ivaretatt for el - forsyning og omlegging av eksisterende nett.

Rådmannens kommentar:
Forslagsstillers kommentar er tilstrekkelig.

7. Teknisk forvaltning Ringerike kommune (udatert)
Annen veggrunn (SOSI 2019) må være tilgjengelig for snøopplag/brøytekant. Annen veigrunn kan ikke
beplantes med planter som ikke tåler snøopplag og høyden på eventuell beplantning kan ikke være til
fare for trafikksikkerheten (frisikt).

P lanbestemmelsene for hensynssone frisikt må korrigeres til 0,5 m over kjørebanen.

Forslagstillers kommentar:
Plankart revidert 15.05 .19 sikrer fortau på 3,0 m og annen veggrunn på 2,5 m for snøopplag i samsvar
med kommunens føring.

Planbestemmelsene § 4 . 1 korrigeres mht. frisikt: Innenfor frisiktsonen skal det ikke være sikthindrende
vegetasjon eller andre innretninger høyere enn 0,5 m over kjørebanen. Frisiktsonene skal holdes fri for
faste og midlertidige installasjoner.

Rådmannens kommentar:
Forslagss tillers endringer kommentar er er tilstrekkelig. Viser til arbeids møte 23.04.2019 (se under).

2. F øring til høringsutkast fra Ringerike kommune, arbeidsmøte 23.04.19
Krav til formålsavklart fortau (SOSI 2012) på 3 m + 2,5 m annet vegformål/grønt/snøopplag (S OSI 2019)
langs Østsideveien.

Forslagstillers kommentar:
Innarbeidet i revidert plankart datert 15 .05.19

Krav til opparbeiding av fortau langs Østsideveien fram til publikumsinngang for ny bebyggelse i vest.
Forslagstillers kommentar:
Revidert plankart d atert 15 .05. 1 9 viser inndeling av byggeområdet BKB i tre felt hvor reviderte
planbestemmelser datert 15 .05.19 hjemler rekkefølgekrav i ny § 5 .2 . 3 som sikrer fortau
opparbeidet frem til publikumsinngang for nybygg i felt BKB2 : Før det kan gis brukstillatels e for
nybygg med publikumsinngang innenfor felt BKB2 skal fortau langs Østsideveien i felt o_SF1 være
ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent situasjonsplan , jfr. § 3 .3.

- og ny § 5 .2. 5 som sikrer fortau opparbeidet frem til evt. framtidig publikumsinng ang for nybygg i
felt BKB3: Før det kan gis brukstillatelse for nybygg med publikumsinngang innenfor felt BKB3 skal
fortau langs Østsideveien i felt o_SF2 være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent
situasjonsplan , jfr. § 3 .3.

Krav til redegjørelse for snøopplag – må beskrives og fremkomme av situasjonsplan.
Forslagstillers kommentar:
Redegjørelse for snøopplag fremgår av revidert teknisk notat , rev. 08.05.19 og situasjonsplan rev.
07.05.19.
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Anbefaler innsnevring av avkjørsel i sør og flytting av nor dlig avkjørsel lenger mot nord.
Forslagstillers kommentar:
Innarbeidet i revidert plankart datert 15 .05.19 .

Krav til innsnevring og etablering av avkjørsel fra Østsideveien må hjemles som rekkefølgekrav til
byggetrinn 2 i planbestemmelsene. Sikkerhet for myke trafikanter skal være ivaretatt.

Forslagstillers kommentar:
Ivaretatt i ny rekkefølg ebestemmelse § 5 .2. 7 : Før det kan gis brukstillatelse for nybygg innenfor
felt BKB2 og BKB3 skal nordlig avkjørsel være etablert og sørlig avkjørsel innsnevret i sa msvar med
godkjent situasjonsplan, jfr. § 3 .1. Sikkerhet for myke trafikanter skal ivaretas ved markerte
gangsoner/gangfelt og fremgå av situasjonsplan , jfr. § 5 .1.1.

Planbestemmelsene § 5 .1.1 hjemler krav til utforming av avkjørsler fra Østsideveien i sam svar
med kommunale normkrav.

Anbefaler formålet gatetun (SOSI 2014) i sonen nærmest E16 mellom utbyggingsområdet og
eksisterende veikro i øst. Dette for å sikre at myke trafikanter prioriteres og unødig biltrafikk unngås.

For den nordligste avkjørselen me ner kommunen det er viktig at denne markeres kun for
varetransport, enten ved å være enveiskjørt, skilte kun varetransport eller ved å sette opp en bom.

Forslagstillers kommentar:
Formålet gatetun er innarbeidet i revidert plankart datert 15 .05.19. Ny pl anbestemmelse § 4.6
hjemler krav til utforming og materialbruk for formålet gatetun: Innenfor formålet skal det
opparbeides adkomstsone på myke trafikanters premisser. Biltrafikk tillates, men h ensynet til
trafikksikkerhet for myke trafikanter skal vektleg ges særskilt ved utforming/opparbeiding og
materialbruk som definerer et tydelig skille mot øvrig kjøreareal. O verbygget sykkelparkering
tillates etablert innenfor formålet.

Redegjørelse for varetransport og begrenset bruk av nordlig avkjørsel fremgår av revidert teknisk
notat datert 08.05. 19. Planbestemmelsene § 6.1.1 er revidert for dokumentasjon av tiltak for
trafikkregulering og begrenset bruk av nordlig avkjørsel .

Krav til at minimum 5 plasser for sykkelparkering skal være overbygget.
Forslagstillers kommentar:
Planbestemmelsene § 4.5 er revider mht. sykkelparkering: Min 5 p - plasser for sykkel skal være
overbygget.

Ber forslagstiller utrede muligheten for lokal overvannshåndtering med innslag av åpne vannveier, da
dette vil kunne være et positivt i nnslag i utemiljøet som kan øke attraktiviteten til området. Ber
forslagstiller høre nærmere med sine ingeniører om dette er gjennomførbarhet.

Forslagstillers kommentar:
Redegjørelse for aktuell overvannsløsning fremkommer av revidert teknisk notat datert 08.05 .19
Planbestemmelsene § 2.7 hjemler krav til dokumentert overvannsløsning. Valgte løsninger for
overvann skal fremgå av situasjonsplan og utomhusplan med utfyllende dokumentasjon , jfr. § 6.1.

Med henvisning til planbestemmelsene § 3 .4 ber kommunen fo rslagstiller visualisere i hvor
skyggetrærne som skal inngå i parkeringsarealet er plassert.

Forslagstillers kommentar:
Ivaretatt i revidert situasjonsplan, datert 07.05. 19

Det er viktig at parkeringsarealet belyses. Det er også viktig at fotgjengerfelt ene belyses på hver side
med intensivbelysning . Hvis kommunen skal ta over ansvar for belysning må disse utformes etter
kommunens standard.

Forslagstillers kommentar:
Planbestemmelsene § 5 .1.2 er supplert med krav knyttet til belysning av parkeringsareal og
fotgjengerfelt (intensiv belysning).
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3. Tilbakemelding fra Ringerike kommune på foreløpig revisjon, notat 15.05.19
Ber om at kartet endres. Linjesymbol Regulert fotgjengerfelt endres til arealformål gatetun f_SGT_2.
Dette da det ikke kommer tydelig frem av kartet hvor området er ved linjesymbol.
Ber om at planbeskrivelsen endres i punkt 4.2.2. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 31.01.19 .
Bestemmelsene er lagt inn i kommunens nye mal. Gjennomført endringer i bestemmelsene.

Forslagstillers kommentar:
Pla nkart, bestemmelser og planbeskrivelse er revidert i samsvar med kommunens tilbakemelding.
Revisjonsdato satt til 15.05.19

Rådmannens kommentar til punkt 2 (arbeidsmøte) og 3 (tilbakemelding)
Rådmannen mener forslagstiller har imøtekommet alle merknader (fra høring og offentlig ettersyn) og
innspill fra kommunen etter møte 23. april 2019 på en god måte.
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Granumlund - Nes i Ådal - Ringerike kommune - detaljregulering -
høring og offentlig ettersyn - PlanI D 445 .

Det vises til brev datert 13.03.2019 angående høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for
Granumlund, Nes i Ådal, Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her planfaglige og
kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

Kort om planen

Detaljreguleri ngsplanen er lagt ut på offentlig ettersyn med frist 2. mai 2019. Formålet med
planen er å legge til rette for utbygging av sentrumsfunksjoner i henhold til kommuneplanen for
Ringerike, samt en bedre tilrettelegging av handels og tjenestetilbudet vil dett e være kunne være
med på å bidra til økt aktivitet i tettstedet. Planen viser to områder til kombinert sentrumsformål
(kontor, tjenesteyting og forretning). I plankartet er det markert bygninger som er krysset ut og
skal rives. Arealet til handel er begren set til 3.000 m3 BRA med 1300 m3 til detaljhandel og 1700
m3 til plasskrevende handel og tjenesteyting.

Planfaglige kommentarer til planen

Det forutsettes at denne grensa opprettholdes i reguleringsbestemmelsene.

Detaljreguleringsplan er kun avgrenset til det som anses helt nødvendig å regulere for å kunne
gjennomføre tiltaket det legges opp til. Planen burde vært bedre sammenkoblet tilgrensende
områder som ikke er regulert. Dersom planområdet hadde vært utvidet no e ville det vært mulig å
få til en bedr e sammenkobling av tilgrensende områder.

Målet med arealbruken innenfor sentrumsområder i kommunes tettsteder er å bygge opp under
tettstedene som lokalsentre og at hovedtyngden av hand el, service og kulturtilbud skal
konsentreres i senterområdene. Planen bygger opp under disse forutsetningene, og ved en bedre
integrering av de tilgrensende områdene sør for planområdet ville dette ha bidratt til en bedre
måloppnåelse.

Ringerike kommune
Att. Katrine Kammerud
Postboks 123
3502 HØNEFOSS

Vår dato: 24.04.2019 Vår referanse: 2018/9796 - 9 Vår saksbehandler:
Deres dato: 13.03.2019 Deres referanse: 18/1008 - 28 Terje Ø. Lønseth , tlf. 32 80 87 06

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Forholdet til regional plan for areal og transport 2018 - 2035.

Planen forutsette r at utbyggingsmønste r og transportsystem samordnes slik at transportbehovet
begrenset, samt at det legges til rette for klima - og miljøvennlige transportformene. Etablering av
en dagligvarebutikk i dette området skal derfor i utgangspunktet betjene et lok alt marked. Et
annet innsatsområde i planen er å skape attraktive levende, miljøvennlig og kompakte byer og
tettsteder.

Kommentarer til planbestemmelsene

Det vises til § 2.2 i bestemmelsene. Bestemmelsen om estetikk burde vært utdypet noe mer. I et
tett sted er det viktig at både bygninger og utemiljø får en god estetisk utforming.

Arkeologiske kulturminner
Vest for planområdet, på vestsiden av Østsideveien ligger et gravfelt bestående av fire
gravhauger. Gravminner bidrar til å gi tidsdybde, opplevels e og forståelse av landskapets
historiske dimensjon. De er markører i landskapet, og forståelsen av denne typen kulturminner
avhenger av at de sees i sammenheng med sitt omkringliggende miljø. Ut fra et faglig synspunkt
er det ønskelig med et åpent terreng omkring gravhauger, slik at det kulturhistoriske landskapet
de er en del av også blir bevart. Dette har en pedagogisk verdi i formidlingssammenheng, og det
bidrar til å høyne kulturminnets opplevelsesverdi. Gravfelt fra jernalder er sterkt redusert i anta ll
gjennom omfattende ødeleggelser og fjerning i løpet av de siste hundre årene.

Vi gjentar at utbygging ikke bør legges for tett opp til gravfeltet, men at man forsøker å holde
bebyggelse lengst mulig vekk fra gravfeltet slik at man i størst mulig grad h ar mulighet til å
oppleve gravfeltet i et åpent kulturlandskap.

Ut over dette har vi ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner i planområdet og har
ikke ytterligere merknader til planen.

saksbehandler: Lars Hovland

Bygningsvern og et t erreformatoriske kulturminner
Vi har tidligere uttalt at vi ikke kan se at det er verneverdige bygninger eller etterreformatoriske
kulturminner innenfor planområdet. Vi har ingen merknader til planforslaget.

Konklusjon

Reguleringsplan bygger opp under intensjonene kommuneplanen som legger opp til en bedre og
mer kompakt utnyttelse av sentrumsområdene. Planen følger delvis opp disse målene. Dersom
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planområdet hadde vært utvidet noe ville det ført til en bedre arealutnyttelse av dette området.
Det er vi ktig å begrense arealene til dagligvare og plasskrevende varer oppad til 3000 m². Første
byggetrinn legger kun opp til et areal på 1300 m2. Bestemmelsen om estetikk bør vurderes
nærmere.

Med vennlig hilsen

Kjersti Morseth Hallerud Terje Øverland Lønseth
Fagleder plan rådgiver plan

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL



Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 26.04.2019
Vår ref : 19/01002 - 2
D eres ref : 18/1008 - 28

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for
Granumlund (N es i Ådal) i Ringerike kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 13. mars 2019 .

Reguleringsplanen skal legge til rette for sentrumsfunksjoner ved Nes (i Ådal) i
Ringerike kommune. Planforslaget berører grusforekomsten Lunde som Norges
geologiske undersøkelse (N GU) har vurdert til å ha liten lokal betydning som
byggeråstoffres surs. Planen ligger tilknyttet område som allerede er utbygget. DMF
anser det dersom som lite sannsynlig at ressursene som ligger innenfor område er
aktuelle for utnyttelse. Kommunen bør likevel vurdere om planen er i tråd med
kommunens prioriteringer av o mråder der det finnes mineralske ressurser, og om
ressursene skal være tilgjengelige for utnyttelse i framtida.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad Lars Libach
seksjonsleder rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Lars Libach

Mottakere:
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Kopi til:

Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N - 7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 4 6 0 0

E-POST post @dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO 5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92



E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Tordenskiolds gate 12

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov

Org.nr. 974 761 319

Vår dato: Vår ref:

02.05.201 9 2019/21 1 30

Deres dato: Deres ref:

13.03.201 9 1 8/1 008-28

Saksbehandler, innvalgstelefon

Brede Kihle , 32266865
Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for
Granumlund i Nes i Ådal

Vi viser til brev av 1 3. mars 201 9 med forslag til detaljregulering for Granumlund i Nes i Ådal.

Som det går frem av oversendelsen er hensikten med reguleringen å legge til rette for utbygging av
sentrumsfunksjoner i samsvar med gjeldende kommuneplan. Det aktuelle området er satt av til
byggeområde for senterområde. I planforslaget er området foreslått regulert til kombinasjonsformål
hvor det er åpnet opp for forretning, kontor og tjenesteyting. I bestemmelsene er det satt krav om at
handelsarealet ikke skal overstige 3000 m2 BRA.

Fylkesmannen har i brev av 1 3. juni 201 9 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid.
Vi ba om at forhold knyttet til støy, barn og unge, landskap, naturmangfold, klima og energi og
universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Vi ba spesielt om at
planforslaget ikke åpnet opp for varehandel utover de føringene som er satt for handel i regional
plan for areal og transport i Buskerud. Vi viste til statlige planretningslinjer for samordnet bolig, -
areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. september 2014, hvor det står at utbyggingsmønster og
transportsystem må samordnes slik at transportbehovet begrenses og at det legges til rette for
klima- og miljøvennlige transportformer.

Etter en gjennomgang av planforslaget har vi ingen spesielle merknader ut fra våre ansvarsområder.
Dette med blant annet utgangspunkt i at det er satt en begrensning i planen på 3000 m2 BRA for
handel i tråd med føringene i regional plan.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden (e.f.)
Seksjonssjef

Brede Kihle
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret

11.04.2019

Vår ref.: 2018/1008

Innspill til detaljreguleringsplan for Granumlund på Nes i Ådal

Det vises til deres kunngjøring av planforslaget på kommunens nettside, sist endret
14.03.2019 og vår uttalelse til oppstart av reguleringsarbeidet 08.08.2018.

Vår hjemmel
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

B akgrunn
Forslag av 14.03.2019, til r eguleringsplan nr. 445 Granumlund, Nes i Ådal omfatter
eiendommene Gnr./Bnr. 302/ 20, 303/27 og deler av 303/35. Det fremgår av planforslaget at
eksisterende bebyggelse på eiendommene 303/20 og 303/27 vil bli revet og erstattet me d bygg
for kontor, varehan del, tjenesteyting og tilhørende trafikkarealer . Tilgrensende arealer med
lekeplass på eiendommen 303/35 inngår i reguleringsplanen som fellesområde med
grønnstruktur, sittegrupper og lekeplass.

Innspill
Støy
I forslag til reguleringsplanbestemmelsene punkt 2.3. Støy, er det satt støykrav som tilsvarer
et lydforhold der en stor andel av berørte personer kan forvente å bli forstyrret av støy.
Dersom planen skal avvike fra nasjonale grenseverdiene for støy , må dette være be grunnet i
planbestemmelsene. Vi kan ikke se at det fremgår av bestemmelsene og antar at støygrensene
er satt feil i forslag til planbestemmelser.

Helsemyndigheten anbefaler at grenseverdiene i gjeldende «Retningslinjer for støy i
arealplanleggingen T - 1442/2016» og «Norsk standard NS 8175:2012 for lydforhold i
bygninger og lydklasser for ulike bygningstyper» blir lagt til grunn for støykravene i
reguleringsplanbestemmelsene.

Foreslåtte r eguleringsplanen må ha fastsette støygrenser nærliggende boliger og uteopph olds -
plasser. Det er en tomannsbolig vest for Østsideveien, to boliger i Ådalsveien syd for E16, en
bolig nord for reguleringsplan - forslaget og en eksisterende lekeplass øst i planforslaget.

Forslag til endret planbestemmelse, punkt 2.3. Støy



2.3. Støy
Viftestøy fra ventilasjonsanlegg og andre tekniske installasjoner
Lydnivå på uteoppholdsarealer og utenfor vindu fra tekniske installasjoner i samme bygning
og i annen bygning skal ikke overstige følgende nivå:

Støynivå på Lnatt 35, Lkveld 40 og Ldag4 5 dB.
Foreslåtte støygrensene er i samsvar med: Norsk standard NS 81:75:2012, for lydforhold i
bygninger og lydklasser for ulike bygningstyper. Tabell 5. Lydklasser for boliger. Utendørs
lydnivå fra utendørs kilder. Lydklasse C.*

*Lydklasse C tilsvarer tilfredsstillende lydforhold for en stor andel berørte personer.
Lydklasse A og B tilsvarer lydmessige spesielt gode forhold. Lydklasse D tilsvarer lydforhold
der en stor andel av berørte personer kan forvente å bli forstyrret av stø y.

Støynivået fra andre støykilder skal ikke overstige følgende støy nivåer ved nærmeste boliger:
Lden55dB på uteoppholdsarealer og utenfor vindu til rom med støyfølsom
bruksformål.
L5AF 70 dB utenfor soverom, natt 23.00 - 07.00

Kravet gjelder også i bygge - og anleggsperioden.
Grenseverdiene tilsvarer gul støysone i retningslinje T - 1442/2016 .

Foreslåtte støygrensen er i samsvar med: Retningslinjen for støy i arealplanleggingen (T -
1442/2016), tabell 1. Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, inn fallende lydtrykknivå og
tabell 3. Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB,
innfallende lydtrykknivå.

Andre innspill
Sosiale møteplasser og åpen lokal overvannshåndtering.
Grøntanlegg, beplantning, lekeplasser og sittegrupper er viktige sosiale møteplasser. Vi vil
anbefale at de sosiale møteplassene blir tilrettelagt med åpen lokal overvannshåndtering som
for eksempel å pne vannkanaler, damanlegg, fontene, regnvanns bed. Vannspeil og rennende
vann vil bidra til økt vitalisering av de sosiale møteplassene og føre til at folk vil ønske å
oppholde seg der over lengre tid og knytte kontakter med andre.

Trygghet, sikkerhet, god belysning og lavt støynivå er viktige kvaliteter på alle sosiale
møteplassene og er spesielt viktig der barn som leker.

Universell utforming og tilgjengelighet for flest mulige på en likeverdig måte.
Helsemyndigheten anbefaler at fellesarealene bl ir tilrettelagt på en slik måte at de syv
prinsippene for universell utforming blir oppfylt for alle de fem hovedgruppene av
funksjonshemmede, jf. kommunens strategi for universell utforming.
Universell utformingen skal fremme likeverdet. Forslagsstiller må t ilrettelegg e bygninger og
uteoppholdsarealene en slik måte at flest mulige kan benytte disse på en likeverdig måte.

Konklusjon
Kommunens planmyndighet må i reguleringsbestemmelsene, stille klare krav eller
målsettinger for støy til bygge - og anleggsvirksomheten og til tiltaket etter utbygging.
Området må bli utformet med de mest optimale løsningene med hensyn til støy , universell
utforming, trygghet, sikkerhet og aktivitet .



Med hilsen e.f.

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
Tlf 90562030
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift .
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Detaljregulering for Granumlund - offentlig ettersyn

Vi har mottatt for uttale ovennevnte forslag til reguleringsplan.

Planforslaget berører riksveg E1 6

Saksopplysninger:

Planforslaget innebærer regulering av to områder for kombinert sentrumsformål (forretning,

kontor og tjenesteyting) ved krysset E1 6 x Østsideveien. Andelen handelsareal er i

reguleringsbestemmelsene begrenset oppad til 3 . 000 m2 BRA , og i

trafikkanalysen/planbeskrivelsen legges til grunn en dagligvareforretning på inntil 1 .300 m2

og resten 1 .700 m2 til plasskrevende varehandel og tjenesteyting . Avkjørsel til området fra

Østsideveien er vist med 50 m avstand til E1 6. I følge trafikkanalyse n skal det ikke bli

trafikkavviklingsproblemer i krysset med E1 6.

Byggegrense for nye bygninger ligger 25 m fra senterlinjen til E1 6, men det er vist områder

for parkering og intern veg nærmere E1 6 enn dette.

Våre vurderinger:

Riksvegen E1 6 er registrert med en trafikkmengde på om lag ÅDT=2800 og Statens

vegvesen har ikke planer om utvidelse av E1 6 her i overskuelig framtid.

Trafikkanalysen viser antakelig for liten trafikkg enerering fra området, men med de

begrensningene for handelsareal som ligger i plandokumentene vil vi ikke motsette oss

planen. Begrensningene av handelsarealet 1 .300 m2 til dagligvarehandel og 1 .700 m2 til

plasskrevende varehandel og tjenesteyting anbefal es å konkretiseres i planbestemmelsene.
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Konklusjon:

Statens vegvesen viser til ovennevnte forhold, men har ikke innsigelser mot planforslaget.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O.T. Hagerup

Seksjonsleder Arne Tovslid

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1 502 MOSS
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Vi viser til mottatte varsel om oppstart av detaljregulering av Granumlund (Nes i Ådal) i Ringerike kommune av 13.3.2019.

Ringerikskraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.

Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase/fiberkabeltrase
Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase
Grønn firkant – Lavspent kabelskap
Grønn trekant – Tilknytningspunkt
Grønn trase – Rørtrase med høyspentkabel e ller lavspentkabel
Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase
Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk

Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6 - 4 Avstander, kryssinger og nærføringer. Den minste horisont ale avstanden fra kabel til
nærmeste punkt på bygning er 2,0 meter.

Ringerikskraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser vi til våre til enhver t id gjeldende tilknytnings -
/leveringsvilkår i forbindelse med n ye anlegg og endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også
eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside:

https://www.ringerikskraftnett.no/nettjenester/avtaler - og - vilkar

Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle endringer/flyttinger/ombyggin ger av eksisterende anlegg og nye
anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet.

Med vennlig hilsen

Espen Sjåstad



Sivilingeniør

Mobil: +4791655613
Kontor:
Epost: Espen.Sjastad@ringerikskraft.no



Notat:
S H P r os j e k t AS

T i l : H a nd e ls b y gg Hold i ng AS

Sa k : F o rh å ndsvur d e ri n g a v tekniske a nl e gg – V A & E L

Dato : 8/5 - 19

Prosj ek t: N y tt Nærin g s b y gg – N e s i Åd a l

Utarb e idet a v : S t i a n S . Holme n

Ba k g run n :

SH P r o sje k t AS h ar i f o r b i n d else m ed r eg u leri ng en a v e n t o m t i N es i Å d al , bl i tt e n g asjert i en
f o r h å nd s v u r d eri n g a v de t e kn i ske an l egg t ilkn y t t e t n y f re m ti d ig b ebyg g el s e.
I d e t e kn i ske an l egg i d e t t e n o ta t et er d et v u r d e r t o v e r v a nn , a v l ø p , v a n n o g e l f o r s y n i n g t il
eien dom m en. V u r d eri ng en e r base r t p å de s t ed l i g e f o r h o l d , s a m t erfari ng stall fra ti d li g ere u t f ø rte
tils v are n d e p r o s je k t e r.

T r a fo / El f o r syn in g av ny b eb ygg else:
Eien do m m en v il bli t ilk n y t t et s t r ø m n e t t et v ia Ri ng eri k skraft s o m e r s t r øm l e v era n d ø r i om rå d e t . I
tilkny t n i n g t il e ie n d o mm e n s t år det e n tr a fo som p r da g s dato ik k e h ar til g j en g el i g ka p asit e t til
tiltak e t, m en s o m k an o p p g ra d e res f o r å i v a r e t a b eh o v e t .
N y t ra f o bl i r d i m ens j o n ert i sa m ar b eid m ed e l e k tr i k e r o g Ri ng e r i k skraf t .

V an n / Avløp:
D et har v ært d i a l o g m ell o m u tbyg g er o g k o mm un e n v e d rør e nd e ti l k o b li n g a v v a n n o g a v løp til
k om m un ens ne t t. I tilk n y t n i n g t il e ie ndom m en li gg er d et e n v a nn le dn i n g ( VL 2 25 ) o g
sp i ll v a nn sled n i n g ( S P 1 6 0 ). B e gg e le dn i ng er v ir k er til å h a g o d k a p as i t e t i f o r h o ld t il t ilta k et s o m har en
b es k jedent beh o v bå d e f o r v a n n o g a v l ø p . I tilk n yt n i n g til eien d o m m en s t år d et o g så e n bra nn st e n d er
s o m v il bli v i d e r ef ø r t i f or b i nd else m ed ut b y gg i ng en. En d elig l ø sn in g f o r v a n n o g a v løp a v kla r es m ed
t e kn i sk a v d eli n g i k o m m u n en i f o r b i nd el s e m ed b y gg e sak.

Oppvarming:
Det legges vekt på energieffektive og miljøvennlige oppvarmingsløsninger i prosjektet. Det er
forprosjektert med en kombinasjon av gjenvinning fra kjøleanlegg og varmepumper koblet mot
ventilasjon.

O verva nn :
Eien do m m en a n tas i dag å b es t å a v san d , j o rd o g m at j o r d . P r o s j e k t ert tiltak er ti lt enkt l ø sn in g m ed
fl a tt t a k. O m rå d et ru nd t b e s t år a v spre d t bebyg g el s e, el v , j o r db r u k o g s k o g . D e t t e g ir g r unn lag f o r
g o d e l ø sn ing er til i n fi l at r as j o n av o v e r v a n net e ller e v e n tuelt at det f ø res ut til e l v v ia e ksis t eren d e
løsni ng er. Det er vurdert ulike løsninger med åpent eller lukket system. Åpne vannspeil anses
eiendommen ikke ha størrelse til og vil være en sikkerhetrisiko . Foreløpig prosjektert løsning er åpne
kummer på parkeringsplass som infilt rer i grunnen . Disse sitter sammenkobl et til et ringsystem
sammenko blet med dre nsledninger. Dette systemet vil også håndtere takvann. Dette systemet vil ha



mulighet for overløp ved problemer ut av ris ter på parkering, alternativt ved tilk obling av ledning
som føres ut til Sperilen tilsvar ende dagens løsning fr a Statens Vegvesen for overvann fra
grønta nlegg - En d elig l ø sn in g f o r o v er v a n n a v kla r es m ed t e k n isk a v d eli n g i k om m un e n i f o r b i nd else
m ed b y gg esa k .

Adk oms t & Infrastruktur :

Området fra adkomsten mellom dagens kro og til fremtidig butikklokale blir satt med belegnings
eller brostein for å sikre området for fotgjengere. Disse vil kunne komme både fra kro en eller fra
bussholde plass.

Mot nordøst er det plassert en adkomst for å sikre en god varelevering som er adskilt fra publikum.
Adkomsten vil ikke fungere som en n aturlig snarvei eller alternativ adkomst for noen. Det monteres
skilter ved innkjøring som markerer at området kun er for varelevering og tilhørende transport.
Adkomstveien vil kun ha enveiskjøring.

Snølagring / Deponi:

På eiendommen er det avsatt to mindre deponier og et større snødeponi. De to mindre deponiene
er plassert i grønt område mot syd, og øst. De t store deponiet som vil kunne håndtere alle
snømasser fra eiendommen ligger på et grøntområde lengst nord på eiendommen . Til reserve har
eiendommen godt med parkering og vil kun n e b enytte noe av denne til midlertidig snølagring.

Stian S. H o l m en
SH P r osj e kt AS



Bankveien 7
1383 Asker
E-post: post@civilconsulting.no
www.civilconsulting.no
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N O T A T R I G - 0 1

TI L: Georg Fredrik Myhre Handelsbygg Holding AS
KOPI: Hanne Karin Tollan Landskapsarkitekt Hanne Karin Tollan mnla
FRA: Baltzar Linde Civil Consulting AS

EMNE: NÆRINGSBYGG, NES I ÅDAL
PROSJEKTERINGSFORUTSETNI NGER FOR GEOTEKNIKK

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
Georg F. Myhre 18049/bali rev. 1: 13.02.2019

1 INNLEDNING

Civil Consulting AS er engasjert som geoteknisk rådgiver (RI G) av Handelsbygg Holding AS i forbindelse
med etablering av et næringsbygg på Nes i Ådal. Bygget er et en-etasje forretningsbygg for dagligvare.
Figur 1 viser planområdet som ligger der Østsideveien møter Valdresvegen (E16).

Figur 1: Planområde. Aktuell tomt er vist med rød markering.
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I henhold til tegning fra Handelsbygg er planlagt fotavtrykk for det nye bygget 1300 m2. Figur 2 viser
situasjonskart.

Figur 2: Situasjonskart.

2 GEOTEKNI SK PROSJEKTERING

2.1 Regelverk

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder
dermed:

ü N S-EN 1990-1:2002 +A1:2005 + NA:2016 (Eurokode 0),
ü N S-EN 1991-1:2002 + N A:2008 (Eurokode 1),
ü N S-EN 1993-5:2007 + N A:2010 (Eurokode 3, del 5),
ü N S-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + N A:2016 (Eurokode 7),
ü N S-EN 1998-1:2004 + A1:2013 + N A:2014 (Eurokode 8),
ü N S-EN 1998-5:2004 + N A:2014 (Eurokode 8),
ü N S3458 Komprimering – Krav og utførelse,
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ü N S 8141 Vibrasjoner og støt, utgave av 2012. Måling av svingehastighet og beregning av
veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk,

ü TEK 17.

I tillegg, og i den grad de er relevante, anbefales følgende veiledninger og håndbøker benyttet:

ü Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220, Geoteknikk i vegbygging,
ü RI F-Veilederen, Dimensjonering for jordskjelv, september 2010,
ü Veiledning til TEK 17.

2.2 TEK 17 § 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger

I henhold til TEK 17 § 7 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og
skred).

I følge N VE atlas er maksimal vannstandsstigning i elven Begna 8 m. I sør har elven tilsig fra innsjøen
Sperillen. Vannspeilet i Sperillen ligger ca. 150 moh (variabelt). Tidligere utførte grunnundersøkelser i
området viser at terrengkoten ligger omkring +160 der byggprosjektet er planlagt. Det er derfor lite
sannsynlig at det aktuelle prosjektet vil påvirkes av stormflo/flo.

Det er ikke registrert forekomst av kvikkleire i området. Området ligger ikke innenfor kartlagte fare-
eller aktsomhetsområder for skred. Det er heller ingen kjente skredhendelser i nærområdet. Området
ligger under marin grense, men angis av N GU som areal med liten eller ingen marin påvirkning. Det er
derfor lite sannsynlig at det forekommer marine avsetninger i området. Det er ingen skråninger eller
skjæringer som tilsier risiko for skred i området. Skråningen ned mot Begna ligger med en
gjennomsnittlig helning på ca. 1:2 og har god sikkerhet mot skred selv ved erosjon i skråningsfot. Det
er derfor lite sannsynlig at flom/skred/stormflo kan påvirke prosjektet.

Figur 3: Løsmassekart med angivelse av marin grense (NGU).
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Prosjekteringen og utførelsen av arbeidene skal sikre at det er tilstrekkelig sikkerhet i alle faser.

2.3 TEK 17 § 10, Konstruksjonssikkerhet

I henhold til TEK 17 § 10.1 vil forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være oppfylt
dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (altså Eurokoder).

TEK 17 § 10.2 angir at:

Veiledningen til TEK 17 angir videre at:

Da det legges til grunn en prosjektering basert på Eurokodene (N S-EN) som angitt i punkt 2.1 vil TEK 17
§ 10 være ivaretatt.

2.4 Geoteknisk kategori

N S-EN 1997-1:2004+A1:2013+N A:2016 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske
kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 ”Krav til prosjektering”.

Det er forutsatt at bygget skal direktefundamenteres på stedlige masser (sand og grus). Dette er en
konvensjonell metode uten unormale risikoer.

Med dette som grunnlag velges følgende overordnet krav til prosjektering:

ü Fundamentering Geoteknisk kategori 2

Prosjektering av konstruksjoner i geoteknisk kategori 2 bør normalt omfatte kvantitative geotekniske
data og analyse. Rutinemessige prosedyrer for felt- og laboratorieprøving og for prosjektering og
utførelse kan brukes for prosjektering.

2.5 Konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC)

N S-EN 1990:2002+A1:2005+N A:2016 definerer byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse
og pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklasser er behandlet i standardens tillegg B i tabell B1
(informativt), mens veiledende eksempler på klassifisering av byggverk i pålitelighetsklasser er vist i
nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell N A.A1 (901).

I denne tabellen er grunn- og fundamenteringsarbeider splittet i følgende to alternativer:

ü Kompliserte tilfeller,
ü Enkle og oversiktlige grunnforhold.

Det aktuelle prosjektet innebærer et forretningsbygg som i henhold til tabell N A. A1 (901) plasseres i
pålitelighetsklasse 2. Grunnforholdene er oversiktlige og enkle.
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For geoteknisk prosjektering av prosjektet er det valgt følgende konsekvens-/pålitelighetsklasse:

ü Fundamentering CC/RC = 2

2.6 Kvalitetssystem

N S-EN 1990:2002+A1:2005+N A:2016 krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse
2, 3 og 4 skal et kvalitetssystem være tilgjengelig. Civil Consulting har et kvalitetssystem som
tilfredsstiller kravene i byggesaksforskriften, og kravet er derfor ivaretatt.

2.7 Prosjekterings- og utførelseskontroll

N S-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll
og utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse. Dette innebærer i henhold til tabell N A.A1 (902)
og N A.A1 (903) at det for prosjekteringskontroll av geotekniske arbeider kan forutsettes en
prosjekteringskontrollklasse PKK2 for fundamenteringsarbeidene.

For prosjektering av fundament gjelder dermed at det utføres egenkontroll (”DSL 1”), intern
systematisk kontroll (DSL 2) og i tillegg utvidet kontroll (DSL 3) . I henhold til standarden kan
prosjekteringskontrollklasse PKK2 begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern systematisk
kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket.
For utførelsen gjelder at det skal utføres egenkontroll (I L 1), intern systematisk kontroll (IL 2) og i tillegg
utvidet kontroll (IL 3). I henhold til standarden skal utvidet utførelseskontroll i utførelseskontrollklasse
U KK2 bekrefte at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det
utførende tiltaket.

2.8 Tiltaksklasse iht. Plan og Bygningsloven

I henhold til tabellen i veiledningen for byggesaker utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet vurderes
det at prosjektet faller inn under tiltaksklasse 2 for geotekniske arbeider. Dette begrunnes med at
anlegget er plassert i pålitelighetsklasse 2 og at grunnforholdene er enkle. Det vises til avsnitt 2.5 og
Tabell 1.

Tabell 1: Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering i Veileder for Byggesak (DiBK)

3 TOPOGRAFI OG GRUNNFORHOLD

COWI Norge AS har tidligere utført grunnundersøkelser i området som vurderes å være dekkende for
dette prosjekt, se ref. [1].
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3.1 Topografi

Ved innmåling av tidligere utførte borpunkter er det registrert en terrengkote omkring +160.

3.2 Utførte grunnundersøkelser

De foreliggende grunnundersøkelsene er utført i forbindelse med planlegging av VA-anlegg og er derfor
ikke ført dypere enn 10 m under terreng. Sonderingene er dermed avsluttet i nivå med elva.
Totalsonderingsdiagrammene for samtlige boringer indikerer at det er friksjonsmasser i området. Det
henvises til ref. [1] for detaljert informasjon om grunnundersøkelsene. Nærmeste totalsondering (3) er
vist på figur 5. Det vises til figur 3 for plassering av totalsonderingen.

Figur 4: Planområdet med tidligere utførte grunnundersøkelser.

3.3 Dybder til berg

Det ble boret ned til 10,2 m dybde ved borpunkt 3 uten å treffe berg. Berg ble heller ikke truffet i noen
av de andre boringene i området. Samtlige boringer ble utført ned til 10 m dybde.

3.4 Løsmasser

I henhold til løsmassekart fra N GU består løsmassene i området av breelvavsetning over tykk morene,
se Figur 4. Breelvavsetning består normalt av sandig og grusig materiale.
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Figur 5: Løsmassekart fra NGU.

Ca. 300 sør for borhull 3 ble det tatt opp en prøveserie ved borhull 2. Prøveserien viser sand med noe
fingrus fra 0-5 m dybde. Totalsonderingsdiagrammet for borhull 2 ligner på det for borhull 3. Det antas
derfor at de øverste meterne på den aktuelle tomten består av sand med grus, se figur 5. Fra 4,5 m
dybde virker det som at løsmassene overgår fra sand og grus til silt med innslag av sand ned til avsluttet
sondering.

Figur 6: Totalsonderingsdiagram for borpunkt 3.
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3.5 Grunnvannstand

Tidligere installerte hydrauliske piezometere med spissdybder 5 m og 6 m, et stykke bort fra aktuelt
område, var begge tørre når de ble avmålte. Da grunnundersøkelser viser at det er friksjonsmasser i
området er det nærliggende å anta at grunnvannstanden vil ligge på den samme nivået som i elven
Begna (ca. kote +150).

3.6 Forurensningssituasjon

Dette notatet omhandler ingen forhold knyttet til miljøteknisk rådgivning.

4 JORDSKJELV

Basert på grunnundersøkelsene konkluderes det med at grunntypen er type C. Det vises til figur 6.

Figur 7: Grunntyper (utsnitt av NS-EN 1998, NA.3.1.2)

Figur 7 beskriver anbefalte elastiske responsspektre for ulike grunntyper. I følge denne tabellen blir
forsterkningsfaktor for grunntype C lik 1,4.

5 NABOFORHOLD

Av byggverk er det to villaer og noe som ser ut til å være et lagerbygg/garasje nær det aktuelle
byggeprosjektet. Det skal ikke utføres noe grunnarbeid som utgjør risiko for skader på eksisterende
byggverk.

Figur 8: Elastisk respons-spektrum (utsnitt av NS-EN 1998, NA.3.3)
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6 KABLER OG LEDNINGER

Kabel- og ledningskart er ikke innhentet i forbindelse med dette notatet. Påvisning, flytting eller
midlertidig omlegging av kabler og ledninger må planlegges og utføres av entreprenør før oppstart av
grunnarbeider.

7 FUNDAMENTERINGSARBEIDER

Etter opplysninger fra utbygger er det planlagt å direktefundamentere byggene på ringmur med såler
med bredde 60-100 cm, og punktfundamenter på 120x120 til 240x240 cm. Vi har ikke kjennskap til
nedgravingsdybden av fundament. I beregningene har vi antatt denne til 0,5 m.

7.1 Bæreevne

For vurdering av bæreevne er det blitt brukt erfaringstall for jordparametere tatt fra Håndbok V220,
Geoteknikk i vegbygging. Tabell 2 viser de parametere som er blitt brukt.

Tabell 2: Jordparametere for løst lagret sand (ref. Håndbok V220).

Friksjonsvinkel f 'k = 33°

Attraksjon a = 5 kN/m2a
Tyngdetetthet g = 17,0 kN/m³

Det er antatt at bygget vil bli fundamentert på såler over et lag av forsterkningsmateriale, antageligvis
sprengstein. Sprengsteinsmassene skal komprimeres iht. NS 3458 med normal Komprimering.

Partialfaktor for bæreevneberegningene settes til 1,25 iht Eurokode 7.

Grunnens bæreevne er avhengig av flere faktorer:

ü Overlagringshøyde D,
ü Effektiv tyngdetetthet til massene ’
ü Momenter eller horisontallaster som gir en ruhet rb

ü Effektiv bredde på fundamentet B0 (avhengig av B og rb)
ü Partialfaktor M

ü Attraksjon i massene

Tillatt grunntrykk i ULS er en verdi som skal være lavere eller lik den maksimale bæreevnen under
fundamentet. Denne skal ta høyde for setningene som er forventet under fundamentlastene.

Vi har ingen kjennskap til horisontallastene som vil være gjeldende for de forskjellige fundamentene.
Det er derfor gjort beregninger med rb = 0 og rb = 0,5. Nedgravingsdybden er satt til 0,5 m i
beregningene.

Basert på dette blir bæreevnen som vist i tabell 3 og 4.

Tabell 3: Fundamentdimensjoner og bæreevne for stripefundament.

Stripefundament, bredde (cm) Bæreevne ‘v (kN/m2), rb = 0 Bæreevne ‘v (kN/m2), rb = 0,5
60 250 120
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100 300 140

Tabell 4: Fundamentdimensjoner og bæreevne for punktfundament.

Punktfundament, (cm x cm) Bæreevne ‘v (kN/m2), rb = 0 Bæreevne ‘v (kN/m2), rb = 0,5

120 x 120 320 150
240 x 240 460 200

For stripefundamenter anbefaler vi som et utgangspunkt å benytte et tillatt grunntrykk i ULS
(bruddgrensetilstand) på 230 kN/m2 for rb = 0 og 100 kN/m2 for rb = 0,5.

På punktfundament anbefaler vi som et utgangspunkt å benytte et tillatt grunntrykk i ULS
(bruddgrensetilstand) på 250 kN/m2 for rb = 0 og 120 kN/m2 for rb = 0,5.

Disse forutsetningene må kontrolleres når detaljer og lastbildet er på plass.

7.2 Setninger

Setningsberegninger er utført iht. Håndbok V220. For beregning av setninger er det antatt m = 150 i
sanden.

Med tillatt grunntrykk 230 kN/m2 (ULS) og opptredende last 160 kN/m2 (SLS) på stripefundament, og
tillatt grunntrykk på 250 kN/m2 (ULS) og opptredende last 170 kN/m2 (SLS) på punktfundament viser
beregningene at setningene vil bli 2,5-3,5 cm.

8 PLAN FOR KONTROLL OG OVERVÅKNING I BYGGEFASEN

Entreprenøren skal føre kontroll med grunnarbeidene og dokumentere utførelsen.

9 REFERANSER

[1] Nes i Ådal VA. Datarapport geotekniske grunnundersøkelser. Oppdragsnummer A104910
Dokumentnummer A104910-RAP-RIG-010. Versjon 1.0. Datert 18.12.2017.
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1 Innledning og bakgrunn

Handelsbygg AS ønsker å etablere en forretning/ dagligvarebutikk på 1.300 m² i Nes i Ådal ,

Ringerike kommune , supplert med 1.700 m² handel . I den forbindelse er COWI bedt om å

utarbeide en trafikkanalyse som belyser de trafikale konsekvensene ve d etablering av butik-

ken.

Figur 1 - 1 Planområdets plassering i Nes langs E16. Kartgrunnlag : f inn.no.

Dagligvarebutikken /handel skal etableres ved krysset E16 (Ådalsveien) x Østsideveien. Plan-

området får bilatkomst fra Østsideveien .

Figur 1 - 2 Planområdet ligger ved krysset E16 x Østsideveien. Kartgrunnlag : f inn.no.

Langs Østsideveie n nord for planområdet finnes et område regulert til 45 boliger (vedtatt i

1982). Det er p å nåværende tidspunkt ikke planer om å etablere bebyggelse på området, og

derfor ses det bort fra trafikk som vil genereres av eventuelle fremtidige boliger i denne t ra-

fikkanalysen.
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2 Eksisterende forhold

E16 /Ådalsveien forbi planområdet er en tofeltsvei med fartsgrense på 50 km/t. Østsideveien

er en relativt smal tofeltsvei. Rett nord for krysset med E16 økes fartsgrensen i Østsideveien

fra 50 til 60 km/t.

Krysset E16 x Østsideveien er regulert med vikeplikt for trafikken fra Østsideveien. Det er

etablert trafikkøy i Østsideveien. Det er ikke venstresvingefelt eller trafikkøy på E16.

Sør for krysset er det atkomst til to boliger via en smal jord - /grusvei. De t finnes ikke tel-

linger av trafikk som genere res fra de to boligene. Derfor vurderes trafikken på bakgrunn av

PROSAMs rapport 137: Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus. Turproduksjonen s om

anvendes er for en bolig mer enn 20 km fra Oslo med fire be boere i husstanden. En s lik bolig

genererer opp til 8,6 bilturer per virkedøgn. Rapporten dekker prinsipielt ikke Ringerike kom-

mune , men turproduksjonsfaktoren benyttes siden det ikke finnes liknende analyser av tur-

generering for området. Det er u ansett ku n snakk om to boliger, slik at en annen turgenere-

ring sfaktor reelt ikke vil ha betydning for analysens resultater.

Trafikkmengde for veiene inn mot krysset sees i tabellen under.

Tabell 2 - 1 Eksisterende trafikkmengder i krysset E16 x Østsideveien.

Vei ÅDT % tunge År Kilde
E16 2.800 13 2017 NVDB
Østsideveien 316 9 2018 Ringerike kommune
Boliger sør for E16 18 (VDT) 0 - Beregnet

Det er i dagens situasjon ikke problemer med trafikkavviklingen i krysset, og det er ikke

gjennomført kapasitetsberegninger for nåværende situasjon. Beregnet makstimetrafikk gjen-

nom krysset i eksisterende situasjon finnes i vedlegg.

E16 er en mye anvendt vei i forbindelse med kjøring til og fra hytte og ferieområder. Dermed

kan trafikkmengden på denne typer dager være høyere enn angitt i tabellen. Det bør ikke di-

mensjoneres for trafikale situasjoner som kun oppstår få ganger i året, og det gjennomføres

ikke analyser av forholdene for feriereisedager med størst belastning.

2. 1 Myke trafikanter

Det finnes i dagens situasjon gang - og sykkelvei langs nordsiden av E16. Det finnes ikke

gangfelt på tvers av Østsideveien, men på bakgrunn av den relativt lave trafikkmengde n vur-

deres dette ikke problematisk.

Det er ikke fasiliteter for myke trafikanter i Østsideveien. Med en årsdøgntrafikk på ca. 300

kjøretøy pr døgn vurderes det som akseptabel t at myke trafikanter deler veien med biltrafik-

ken på tross av en relativt høy fartsgrense på 60 km/t .

2. 2 Kollektiv trafikk

Det finnes busstopp rett øst for planområdet. Kollektivbetjeningen i området er begrenset

med få avganger per dag som særlig er rettet mot skolebarn . Planområdet ligger i et område
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som generelt er preget av bilbruk og hvor kollektivtrafikken utgjør en liten del av det totale

transport arbeidet.

2. 3 Trafikkulykker

I perioden 1.1.2008 – 1.7.2018 er ikke registrert ulykker i krysset E16 x Østsideveien eller i

Østsideveien forbi planområdet. Det er i 2010 registrert en trafikkulykke på E16 ved bensin-

stasjonen ca. 180 m øst for krysset. Det er e n ulykke som involverte en motorsykkel og en

personbil, som skjedd e ved avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning. 1 person

ble alvorlig skadd, og 1 person kom lettere til skade.

Ulykkesbildet tyder ikke at det er trafikksikkerhetsmessige pro blemer i krysset eller på strek-

ningen rundt planområdet.

3 Utbyggingsplaner og ny trafikk

3. 1 Dagligvarebutikk

Det etableres en dagligvarebutikk på 1.300 m². Som grunnlag for beregning av ny trafikk

vurderes tall fra PROSAM rapport 121: Turproduksjonstall for dagligvarebutikker .

Tabell 3 - 1 Trafikkgenerering for dagligvarebutikker. PROSAM rapport 121.

Bilturer per virkedøgn per 100 m²
Gj.snitt, butikker med mer enn 1.000 m² salgsareal 109
Min., butikker med mer enn 1.000 m² salgsareal 64
Maks., butikker med mer enn 1.000 m² salgsareal 132

Nes i Ådal er et område hvor befolkningstettheten er lav 1 og det bor svært få mennesker her

i dagens situasjon .

Tabell 3 - 2 Befolkningstall for Nes i Ådal. Ringerike kommune.

Grunnkretser Folketall 2015
Lindelia 36
Vestre Nes 247
Østre Nes 137
Skagnes 78
Totalt 498

Dermed bør trafikkgenerering fra PROSAM - rapporten ikke benyttes direkte til trafikkanaly-

sen, siden PROSAM - analysene er gjennomført i områder med høyere befolkningstall. Lokal-

befolkningen i området kan ikke i s e g selv generere vesentlig trafikk. I nnkjøpsmuligheter i

Nes i Ådal og det omkringliggende området er dog svært begrenset, og det må derfor vurde-

res at en stor an del av befolkningen vil kjøre til Nes i Ådal og besøke den nye dagligvarebu-

tikken.

1 Ringerike kommune, kommuneplanens arealdel, 2016
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Nes i Ådal ligger r ett ved fylkesgrensen til Oppland. Også i O ppland omkring fylkesgrensen er

det begrensede innkjøpsmuligheter , eller kun små butikker med begrenset utvalg . Dagligva-

rebutikken i Nes vil derfor også tiltrekke kunder fra Oppland.

E16 er en typisk ferie - og fritidsrute, for eksempel som forbindelse mellom hovedstadsområ-

det og hytteområdene ved Nes og lengre mot nord. Dagligvare butikken er plassert direkte

ved E16 og sammen med en veikro og en bensinstasjon. Nes i Ådal ligger ca. 2 timer s kjø-

r ing fra Oslo - området og dermed et hensiktsmessig sted å ta pause på en tur til fjell eller

hytte. Det vurderes derfor at mange av de som ta r pause i Nes vil kombinere en pause med

innkjøp. Siden butikken er plassert rett ved E16 vil en del av trafikken og så benytte mulighe-

ten til å handle dagligvare r på vei til hyttetur.

Med basis i dette foretas grove vurderinger av trafikkgenerering en . Ders om et antall perso-

ner svarende til ca. 25 % av befolkningen i området daglig handler i dagligvarebutikken, ge-

nereres daglig ca. 250 bilturer. D enne prosentdelen inkluderer personer som besøker hytter

mv. i området. Fra Oppland vurderes ca. 50 daglige besøk. Det er grovt sett vurdert at fri-

tidstrafikken vil bidra med et antall besøk som tilsvarer antallet av lokale besøkende . Det

vurderes at dette er en konservativ betraktning slik at kapasitetsberegningen er robust.

Tabell 3 - 3 Grov vurdering av antall besøk til dagligvarebutikk.

Type Antall besøk Bilturer
Lokalbefolkning Buskerud 125 250
Lokalbefolkning Oppland 50 100
Fritidsrelaterte besøk 175 350
I alt 350 7 00

Dette tilsvarer ca. 54 bilturer per 100 m² dagligvarebutikk.

Det vurderes at benyttet trafikkgenerering er ganske konservativ for de fleste virkedager på

den konkrete lokaliteten. Men situasjonen vurderes å kunne være realistisk for en fredag et-

termiddag, hvor mange loka le kjøper inn, samtidig som at mange kjører til hytt a og andre

fritidsaktiviteter. Det er hensiktsmessig å vurdere en slik situasjon som vil oppstå de fleste

fredager.

Til analysen forutsettes det konservativt at 20% av virkedøgns trafikken til/fra dagligva rebu-

tikken kjører i ettermiddagsmakstimen. Dette tilsvarer 140 bilturer i makstimen ( 70 til butik-

ken, 70 fra butikken).

Det er usikkert hvordan trafikken til og fra planområdet i fremtiden vil fordele seg. Det er på

bakgrunn av trafikkmengde og tyngde av bebyggelse vurdert en trafikkfordeling som vist i

figuren under.
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Figur 3 - 1 Forutsatt fordeling av trafikk til/fra dagligvarebutikken. Kartgrunnlag Finn.no

For å unngå dobbeltregning av trafikk vurderes det at 25 % av trafikken generert av daglig-

varebutikken er eksisterende turer som tidligere har vært gjennomgående på E16, men som

nå kjører til dagligvarebutikken. Dvs. at det fjernes en mindre del av den gjennomg ående

trafikken i E16.

3. 2 Handelsområde

Det etableres også handel med et areal på 1.700 m². Det er på nåværende tidspunkt ikke

avklart hvilken type handel som vil bli etablert. Det tas utgangspunkt i plasskrevende han-

del, for eksempel byggevarehandel. Ifølge PROSAM rapport 167, Turproduksjonstall for

arealekstensive Handelskonsepter, genererer byggevarehandel mellom 6 og 35 bilturer per

100 m² salgsareal per virkedøgn.

Det er komplekst å vurdere hvor mye trafikk som genereres av handelsområdet. Siden det

ikke er kjent hvilken type handel som etableres , bør det forutsettes at hele arealet er salgs-

areal til beregningen . Utbygger opplyser at det er usikkert hvor stor del av området som be-

bygges. Som for dagligvarebutikken gjelder det faktum at handelen vil ligge i et lavt befolket

område med begrenset kundegrunnlag. Til gjengjeld vil beboere og eiere av fritidshus i om-

rådet være villige til å kjøre lengre distanser til handel av denne type enn i tettere befolkede

områder. Samlet vurderes det at en turproduksjon på mellom 6 og 15 turer per 100 m² vil

være hensiktsmessig i dette området – dvs. en del lavere enn genereringen av de mest

travle handelsområder. Dette intervallet medfører en turgenerering på mellom 102 og 255

turer per virkedøgn.

Det gjennomføres kapasitet sberegninger p å bakgrunn av 15 turer per 100 m² , dette er et

grunnlag som anses å være konservativt og vil dermed sikre en robust trafikkanalyse.

Kapasitetsberegningen gjennomføres for en periode med stor belastning, for eksempel en

fredag ettermiddag, og derfor vurd eres det at 20 % av trafikk en foregår i makstimen.

Samlet tilsvarer dette ca. 5 0 bilturer i makstimen (dvs. 25 turer til og 25 fra handelsområ-

det) ut over trafikken til og fra dagligvarebutikken .
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4 Trafikale forhold

Trafikkavviklingen i krysset Ådalsveien x Østsideveien beskrives på bakgrunn av H CM 2010

metoden, se tabellen under.

Tabell 4 - 1 Definisjon av servicenivå (HCM 2010)

Servicenivå Beskrivelse Middelforsinkelse
[sek.]

Vikeplikt

A Ne sten ingen forsinkelse <10

B Begyn n ende forsinkelse 10 - 15

C Lite forsinkelse 15 - 25

D No en forsinkelse 25 - 35

E Stor forsinkelse 35 - 50

F Meget stor forsinkelse >50

Servicenivå A - C betegner en tilfredsstillende trafikkavvikling i et kryss, mens det ikke bør

planlegges etter servicenivå D, E og F.

4. 1 Trafikale forhold etter utbygging

Dagens trafikkmengde i krysset er fremskrevet til år 2030 (åpningsår +10 år) på bakgrunn

av opplysninger fra programmet EFFEKT.

Til den fremskrevne trafik ken legges det til trafikkmengden som beskrevet i avsnitt 3 .

I forbindelse med etablering av dagligvarebutikk /handel fjernes eksisterende bygg fra plan-

området. Det vurderes at e ksisterende trafikk i Øs tsideveien reduseres med 2 tur er i maksti-

men fra eksisterende bolig og 3 turer i makstime fra eksisterende garasjeanlegg . Ved ned-

leggelse av garasjen kan antall tunge kjør etøy i Østsideveien reduseres i forhold til dagens

situasjon. Dette kan forbedre tryggheten for særlig myke trafikanter.

Trafikken som genereres av dagligvarebutikken i makstimen vil være lette kjøretøy , så antall

tunge kjøretøy økes ikke som følge av den nye dagligvarebutikken. Dagligvarebutikken vil

generere noe tung trafikk fordelt ut over virkedøgnet i forbindelse med varelevering, men det

vil være snakk om 0 - 1 tunge kjøretøyer per time.

Det forutsettes til beregningen at trafikken til og fra handelsområd et fordeler seg på samme

måte som trafikken til dagligvarebutikken. Det antas at andelen tunge kjøretøy ved handels-

området kan være noe større enn for dagligvare, men dette avhenger av type handel. Tunge

kjøretøy vil antakelig ikke først og fremst belaste veinettet i største time på ettermiddag, an-

del tunge kjøretøy i Østsidevegen mot krysset med E16 settes dermed til 5 %.

Trafikalt grunnlag for kapasitetsberegningen for en ettermiddagsmakstime finnes i vedlegg.

Kapasitetsberegningen viser at trafikken kan avvikles hensiktsmessig i en makstime.
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Tabell 4 - 2 Servicenivå for krysset Ådalsveien x Østsideveien i ettermiddagsmakstime i 2030 med

utbygging av planområdet.

Veinavn Servicenivå
E16 vest A
E16 øst A
Østsideveien A
Boliger sør for E16 A

Mengden g jennomgangstrafikk i Østsideveien er svært lav (22 kjøretøy per retning i maksti-

men i 2030 ), og det vil ikke være problemer med å avvikle trafikken fra planområdet til Øst-

sideveien. Forbindelsen mellom planområdet og Østsideveien kan derfor utformes etter gjel-

dende krav til avkjørsler uten særlige fremkommelighetstiltak.

4. 2 Trafikksikkerhet

Det vurderes at den økte trafikkmengden ikke vil medføre problemer trafikksikkerhetsmes-

sig. Selv om det er snakk om en stor prosentvis økning i trafikken , er mengden fortsatt be-

grenset og trafikken avvikles uten problemer eller vesentlige forsinkelser.

Øk t trafikkmengde kan medføre økt risiko for ulykker dersom det oppstår lange ventetider

for trafikantene. I en slik situasjon kan noen trafikanter velge en mer risikovillig kjøremåte.

D ette er ikke tilfellet i forbindelse med utbygging av planområdet.

Ådals veien x Østsideveien

Østsideveien er koblet til Ådalsveien i yttersiden av en myk kurve. Dette medfører at over-

siktsforholdene for trafikanter fra Østsideveien er gode , og en grov oppmåling på internett -

kart viser at kravene til sikt fra sideveien i en 50 km/t sone jf. Statens vegvesens håndbok

N100 overholdes uten problemer . Når fremtidig butikk i planområdet er satt i drift bør det

sikres at det ikke etableres reklameskilt eller lignende langs gs - veien langs Ådalsveien på en

slik måte at sikten fra Østsid eveien reduseres.

Statens vegvesens håndbok V121 Geometrisk utforming av veg - og gatekryss, avsnitt 3.3

angir når venstresvingefelt bør etableres i et kryss. Med de beregnede trafikkmengdene med

høy turgenerering til/ fra handelsområdet og eksisterende fart sgrense i Ådalsveien på 50

km/t er det ikke behov for venstresvingefelt i krysset.

Avsnitt 3.4 i samme håndbok angir behov for høyresvingefelt. Med de beregnede trafikk-

mengdene og fartsgrense i Ådalsveien på 50 km/t er det ikke behov for høyresvingefelt i

krysset.

T rafikken i krysset skal kun økes noen få prosent i 2030 - situasjonen før trafikkmengden når

et nivå der det ifølge Håndbok V121 kan være relevant å etablere venstresvingefelt. Men d et

bemerkes jf. avsnitt 3 at kapasitetsberegningene er foretatt på et konservativt grunnlag , og

derfor er konklusjonen av trafikkanalysen at svingefelt ikke er nødvendig .

Atkomst til planområdet

Atkomsten mellom plan området og eksisterende infrastruktur bør utformes slik at to kjøretøy

kan kjøre forbi hverandre. Dette sikrer en god avvikling av trafikken og minimerer risikoen

for ulykker .
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Oversiktsforholdene fra atkomsten langs Østsideveien vurderes å være tilstrekke lige. Års-

døgntrafikken i Østsideveien vil også etter utbygging av planområdet være under 2.000 kjø-

retøy, og atkomst til planområdet kan derfor utformes som avkjørsler. I 50 km/t sone er

krav til sikt fra avkjørsler 45 m og ved 60 km/t er kravet 2 60 m . Grov e oppmålinger på inter-

nett - kart viser at dette er overholdt for planlagte atkomster .

Ved utkjøring fra parkeringsplassen har bilistene fra planområdet vikeplikt for trafikken i Øst-

sideveien. Det anbefales at dette tydeliggjøres i utforming av tilslutningene, for eksempel

ved bruk av nedsenket kantstein eller avvisende dekke på parkeringsom rådet.

Som i krysset med Ådalsveien skal det i driftssituasjonen sikres at sikten fra tilslutningene til

Østsideveien ikke blokkeres av reklameskilt mv.

4. 3 Myke trafikanter

Antall personer som går til og fra planområdet vil sannsynligvis være relativt begrens et. I

Ådalsveien finnes det i dagens situasjon en god gang - /sykkelvei som leder fotgjengere frem

til planområdet. Muligheten for en forbindelse mellom gs - veien og planområdet for fotgjeng-

ere kan vurderes , slik at fotgjengerne ikke må gå via Østsideveien el ler krysse et gressareal.

Trafikk mengden i krysset Ådalsveien x Østsideveien øke r i forbindelse med nybygg på plan-

området.

Jf. Statens vegvesens håndbok N100 avsnitt D2.5.1 bør gangfelt etableres ved fartsgrense

40 og 50 km/t dersom:

› Antall fotgjengere > 20 og antall kjøretøy > 200 i dimensjonerende time

› Antall fotgjengere > 10 og antall kjøretøy > 800 i dimensjonerende time

Antall kjøretøy vil i Østsideveien ved krysset ved E16/Ådalsveien være under 200 i dimensjo-

nerende time (makstime ettermiddag) med utbygging av både dagligvarebutikk og handel .

Det foreligger ikke tellinger av fotgjengere, men det vurderes at antall fotgjengere er så lavt

at det ikke er behov for gangfelt på tvers av Østsideveien. D et vurderes derfor å fortsatt

være akseptabel t at fotgjengere krysser i eksisterende kryssutforming.

Kryssingsbehov et på tvers av Ådalsveien i selve krysset vil være svært begrenset siden fot-

gjengere vil krysse til gs - veien på nordsiden av Ådalsveien så fort som mulig. Det er derfor

kun gående til bo ligene sør for Ådalsveien som vil krysse i selve krysset, og omfanget er der-

med ganske begrenset. Derfor vurderes tiltak her ikke å være nødvendig.

Det finnes ikke fasiliteter for fotgjengere i Østsideveien . Ringerike kommune har i brev fra

Samfunn Utbyggi ng til Miljø - og arealforvaltningen 13.08.2018 ønsket at eksisterende gs - vei

" må forlenges inn kommunal vei og forbi utbyggingsområdet " . Selv om trafikkmengden i

Østsideveien øker i forbindelse med utbygging av planområdet vil både trafikkmengde og

fotgje ngerantall fortsatt være lavt. Sør for planområdet vil det på en kort strekning være opp

til 1 9 0 kjøretøy i makstimen, og nord for planområdet rundt 80 kjøretøy i makstimen.

2 Statens vegvesen håndbok N100 avsnitt D.1.4.2.
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Dagligvarebutikken vil muligvis generere flere fotgjengerturer, men etablering av fortau

langs planområdet i Østsideveien vil ikke være relevant for disse fotgjengerne. Disse fot-

gjengerne vil gå direkte inn på planområdet som vist i figuren under. I planområdet vil det

etableres løsninger som leder fotgjengerne hensiktsmessig frem til inngangsdører.

Figur 4 - 1 Atkomst til planområdet for myke trafikanter. Kartgrunnlag finn.no.

En eventuell gs - vei vil kun være relevant for de fotgjengere som går mellom Østsideveien

nord for planområdet til Nes vest for Begna. Dette antallet økes ikke som følge av etablering

av nye funksjoner på planområdet. Fotgjengere som har mål øst for Østsideveien vil eventu-

el t krysse via planområde og veikro en , siden denne forbindelsen er kortere enn å gå langs

Østsideveien og E16.

På bakgrunn av den begrensede bebyggelse n langs Østsideveien nord for planområdet vur-

deres antallet av fotgjengere som vil gå langs planområdet i Ø stsideveien til å være svært

lavt . Dersom fotgjengerne føler seg utrygge ved å gå langs Østsideveien kan de evt. gå via

planområdet, hvor bilenes hastighet vil være svært lav. Dermed vurderes det ikke nødvendig

å etablere gs - vei langs Østsideveien som følg e av etablering av nye funksjoner på planområ-

det.

5 Konklusjon og anbefaling

Trafikkanalysen viser at det ikke vil være kapasitetsproblemer i kryss og veinett omkring

dagligvarebutikken i 2030. Utformingen av k rysset Ådalsveien x Østsideveien kan derfor be-

holdes som i dag , og atkomst mellom planområde t og eksisterende veinett bør utformes et-

ter gjeldende krav.

Det vurderes ikke trafikalt nødvendig å etablere gangfelt i Østsideveien forbi planområdet på

grunn av begrensede trafikkmengder og lavt antall fo tgjengere. Det vurderes at det ikke er

relevant å etablere fasiliteter for myke trafikanter i Østsideveien nord for planområdet.

Dersom det på et senere tidspunkt besluttes å utbygge med boliger langs Østsideveien

lengre mot nord bør boligutbygger gjennomf øre nye trafikktellinger i Østsideveien og E16

samt utarbeide en ny trafikkanalyse som viser konsekvensene ved etablering av nye boliger.
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6 Vedlegg

6. 1 Trafikkmengder og kapasitetsberegninger

I dette avsnittet vises beregnede trafikkmengder. Det er til beregning en forutsatt at maksti-

men utgjør 12% av årsdøgntrafikken for vegnettet forøvrig .

Det er på bakgrunn av bebyggelsestettheten og trafikkmengde vurdert at 45 % av trafikken

fra Østsideveien generert av butikk og handel kjører mot vest og 35 % mot øst. Trafikke n fra

E16 til Østsideveien forutsettes fordelt på samme vis.

Trafikktallene er justert så det er minst et kjøretøy for alle svingebevegelser i krysset. Dette

medfører at 3 kjøretøy kjører til og fra boligområdet sør for E16 i makstimen.

Tabell 6 - 1 Trafikktall i makstime (kjt/time) med eksisterende trafikkmengder uten utbygging

(2018) .

Vei navn Trafikk inn i krysset
E16 vest 171
E16 øst 171
Østsideveien 19
Boliger sør for E16 3

Trafikktallene er f remskrevet til år 2030 på bakgrunn av opplysninger fra programmet

EFFEKT.

Tabell 6 - 2 Trafikktall i makstime (kjt/time) i 2030 uten utbygging.

Veinavn Trafikk inn i krysset
E16 vest 200
E16 øst 192
Østsideveien 22
Boliger sør for E16 3

Trafikktallene fra Tabell 6 - 2 legges til trafikk som generer es av dagligvarebutikk og handel .

Samlet trafikktall for en ettermiddagsmakstime i 2030 med utbygging av planområdet sees i

figuren under.
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Figur 6 - 1 Trafikkmengder i kapasitetsberegning for 2030 med utbygging av planområde. Fordelt

på svingebevegelser. Andel lette (LV) og tunge (HV) kjøretøy er oppgitt.
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Figur 6 - 2 Resultat av kapasitetsberegning for krysset Ådalsveien x Østsideveien i en ettermiddags-

makstime i 2030 med utbygging av planområdet.
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Figur 6 - 3 Detaljert resultattabell for kapasitetsberegning for krysset Ådalsveien x Østsideveien i en

ettermiddagsmakstime i 2030 med utbygging av planområdet .



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 18/1008-25   Arkiv: PLN 445  

 

0605_445 Detaljregulering for Granumlund - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Granumlund sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Granumlund skal tilrettelegge for forretning/kontor/tjenesteyting i 

tettstedet Nes i Ådal. Nes i Ådal er i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert 

satsningsområde. Tettstedet har en spredt karakter med sentrumsbebyggelse på begge sider 

av elva Begna og med omkringliggende boligbebyggelse. Planområdet er et fortettingsområde 

innenfor eksisterende tettstedssone. Det ble varslet oppstart av planarbeid 18.06.18. Det kom 

inn 6 uttalelser til planforslaget.  

 

Planen utarbeides som en detaljregulering. Planlagt utbygging gir arbeidsplasser, nytt 

handelstilbud og tilrettelegger for utendørs sosial møteplass for bygdefolk og besøkende. 

Planen vil gi en helhetlig utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området som i 

dag har et rotete preg og er dårlig utnyttet.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger i tettstedet Nes i Ådal, på østsiden av Begna langs E16 (Ådalsveien). E16 

er stamvegen gjennom Valdres til Vestlandet. Nes i Ådal ligger 55 km nord for Hønefoss, og 

er i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert satsningsområde. Tettstedet er et 

tyngdepunkt i dalføret Ådal og betjener derfor et større omland med spredt bebyggelse og 

hytteområder i tillegg til stamvegens gjennomfartstrafikk.  

 



Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av forretning/kontor/tjenesteyting 

med tilhørende parkering og utomhusanlegg, i tråd med føringene i kommuneplan for 

Ringerike. Planområdet har i dagens situasjon et garasjebygg for større kjøretøy/busser og et 

eldre næringsbygg med tilhørende uteanlegg/parkering. Etablert adkomst er fra Østsidevegen. 

Området mellom byggene har gressbakke og løvtre- /krattvegetasjon. Eksisterende lekeplass 

og gressbakke i overgangssonen mot den tilgrensende veikroa og bensinstasjonen er inkludert 

i planområdet.  

 

 
Flyfoto med planområdet avmerket (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Beskrivelse av saken (planforslaget) 

Planen er utarbeidet som en detaljregulering. Detaljregulering brukes for å følge opp og 

konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt med sentrumsformål. 

 

I korte trekk legger planforslaget opp til kombinert formål forretning/kontor/tjenesteyting 

(BKB1-2) og uteoppholdsareal (BUT). Eksisterende bebyggelse skal fjernes før det kan gis 

tillatelse til ny bebyggelse innenfor det enkelte felt BKB1 og BKB2. Utbygging er planlagt i 

to byggetrinn, hvor felt BKB1 er forutsatt bygget ut først. Dette innebærer at eksisterende 

garasjebygg og arealbruk i felt BKB2 videreføres inntil neste byggetrinn i BKB2 skal 

realiseres. Uteoppholdsarealet omfatter vegetasjon, gangsoner, møteplasser/benker og 

lekeapparat.  

 

Funksjonelle uteanlegg med tydelige kantavgrensninger og robust materialbruk tilpasset alle 

brukergrupper er forutsatt. Definerte gangsoner, innslag av vegetasjon/trær og 

belysningspunkt inngår i anlegget. Varelevering, renovasjon og logistikkareal er plassert på 

nordsiden av forretningsbyggene. Tilrettelagt møteplass med lekemulighet og trygg 

gangforbindelse fra eksisterende gangveg/busstopp langs E16 til inngangsparti og langs 



bebyggelsens fasade mot sør. Området har kjøreadkomst fra Østsidevegen og gangadkomst 

fra eksisterende gangveg langs E16. Østsidevegen er kommunal. 

 

Planen vil gi en helhetlig utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området som i 

dag har et rotete preg og er dårlig utnyttet. Beskrivelse av tiltaket fremgår av vedlagt 

planforslaget med tilhørende beskrivelse.  

 

 
Reguleringsplankart (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller    Handelsbygg AS 

Fagkyndig    Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan 

     Cowi AS (Trafikk- og støyutredning) 

     Civil Consulting AS (Geoteknisk vurdering) 

     SH prosjekt AS (Tekniske anlegg) 

Eieropplysninger   Gnr/bnr 303/20, 303/27 og deler av 303/35 

     Forslagstiller Handelsbygg AS har inngått nødvendige 

     privatrettslige avtaler med aktuelle grunneiere som  

     grunnlag for å fremme detaljregulering for området. 

Arealstørrelse    10,4 daa 

Arealformål    Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB1-2) 

     Uteoppholdsareal (BUT) 

     Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Parkering    Parkering i henhold til kommunens parkeringskrav 

Overordnet plan   Kommuneplanens arealdel 2019-2030 

Plantype    Detaljregulering 

Planforslag    Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. 

     gangsbehandling, og består av:  

- Plankart i målestokk 1:1000 

- Reguleringsbestemmelser 



- Planbeskrivelse  

 

 

Uttalelser til planoppstart 

Forslagsstiller varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 12. juni 2018 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 18. juni 2018, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 8.  

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Det er ikke registrert dyrka eller dyrkbart areal på planområdet.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Ringerike kommune v/enhet utbygging la frem ved varsel om oppstart et krav om at 

eksisterende gang- og sykkelvei langs E16 må forlenges inn på Østsidevegen og forbi 

utbyggingsområdet. Forslagsstiller har gjennomført trafikkanalyse som vurderer at planlagt 

utvikling ikke utløser behov for etablering av gang-/sykkelveg langs Østsideveien. Her 

avventes det en intern avklaring i administrasjonen. Gang- og sykkelveien er ikke tegnet inn i 

plankartet. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur. Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Planområdet er satt av til senterområde i kommuneplanen. Planlagt utbygging vil styrke 

handels- og tjenestetilbudet og bidra til økt aktivitet i Nes i Ådal. Planområdet er et 

fortettingsområde, hvor utbygging til sentrumsformål er i samsvar med gjeldende føringer og 

målsettinger for stedsutvikling. Planlagt utbygging gir arbeidsplasser, nytt handelstilbud og 

tilrettelegger for utendørs sosial møteplass for bygdefolk og besøkende. 

 

Universell utforming, uteoppholdsareal, grønnstruktur og estetikk 



Universell utforming er lagt til grunn i all planlegging, slik at bebyggelse og anlegg i så stor 

utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker på en likestilt måte. Langs 

bebyggelsens fasade mot sør skal det avsettes en adkomstsone med bredde min. 1,5 meter 

som skal forbeholdes gående og opparbeides med materialbruk/merking som tydelig skiller 

gangsonen fra øvrig kjøre-/parkeringsareal. Dette for å bedre trafikksikkerheten på området. 

 

For å bidra til folkeliv og aktivitet skal det opparbeides en allment tilgjengelig møteplass med 

grøntanlegg og sitte- og lekemulighet innenfor planområdet (uteoppholdsareal). Planområdet 

omfatter bebygde og private eiendommer uten registrert verdi eller betydning for 

friluftsliv/folkehelse i dagens situasjon. Eksisterende lekeplass tilknyttet eksisterende veikro i 

øst har verdi for barn og unge. Planbestemmelsene stiller krav om at det skal opparbeides en 

allment tilgjengelig møteplass med sitte- og lekemulighet. Kravet kan enten innfris ved at 

eksisterende lekeplass opprettholdes eller ved at tilsvarende lekemulighet blir erstattet i 

forretningsbyggets utomhusanlegg. I tillegg hjemles krav til trafikksikker gangforbindelse fra 

eksisterende gangveg til inngangsparti for forretningsbygg.  

 

Det er hjemlet krav om god estetisk utforming og materialbruk tilpasset omgivelsene og i 

samsvar med den funksjon bebyggelse og øvrige tiltak skal ha. 

 

 
Illustrasjon viser mulig bebyggelse (Handelsbygg Holding AS) 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent. 

Noen punkter som bør fremheves: 

 Krav til sykkelparkering er satt til 1,0 plass pr 100 m2 BRA for alle planens formål. 

Dette avviker fra gjeldende parkeringsforskrift i Ringerike kommune hvor kravet er 

satt til 2 sykkelparkering pr 100 m2 BRA. Avviket er argumentert med tettstedet Nes i 

Ådals spredte karakter og at planlagt utbygging vil betjene et større omland, hvor 

sykkeltransport naturlig vil ha et mindre omfang. 

 Byggegrense for nybygg følger formålsgrensen og er min 15 m fra midtlinje 

Østsidevegen og 25 m fra midtlinje E16. Regulert byggegrense på 25 m avviker fra 



Statens vegvesens anbefaling om 50 meter byggegrense fra senter veg. Dette 

argumentert med samsvar og sammenheng med eksisterende og tilgrensende 

bebyggelse, og at planområdet er avsatt som senterområde i gjeldende kommuneplan 

hvor utbygging skal støtte opp under eksisterende tettstedsstruktur. Til opplysning er 

det fartsreduserende tiltak på E16 forbi planområdet. 

 Ringerike kommune v/enhet utbygging la frem et krav om at eksisterende gang- og 

sykkelvei langs E16 må forlenges inn på kommunal vei og forbi utbyggingsområdet. 

Forslagsstiller har gjennomført trafikkanalyse som vurderer at planlagt utvikling ikke 

utløser behov for etablering av gang-/sykkelveg langs Østsideveien. Her avventes det 

en intern avklaring i administrasjonen. Gang- og sykkelveien er ikke tegnet inn i 

plankartet. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planområdet er avsatt som byggeområde i gjeldende kommuneplan og planarbeidet omfattes 

ikke av tiltak som etter KU-forskriftens vedlegg I alltid utløser utredningsplikt. Planlagt 

utvikling til sentrumsbebyggelse er ikke vurdert å gi vesentlig virkning for miljø og samfunn, 

og utløser derved heller ikke utredningsplikt etter forskriftens § 8 og vedlegg II.  

 

Basert på gjennomført risiko-/sårbarhetsanalyse og vurdering av planforslagets virkning og 

konsekvens, er det ikke avdekket særskilte forhold som kan medføre uønsket økt risiko eller 

konsekvenser som ikke kan avbøtes tilstrekkelig ved konkrete krav og hensyn som er 

innarbeidet i reguleringsplanen med bestemmelser. Byggegrunn og geoteknisk stabilitet ble 

vurdert rødt i ROS-analysen. Det er gjennomført geotekniske vurderinger basert på tidligere 

gjennomført grunnundersøkelse. Områdestabiliteten er vurdert tilfredsstillende og 

grunnforholdene i planområdet er vurdert oversiktlige og enkle. Planlagt forretnings-

bebyggelse er vurdert plassert i tiltaksklasse 2 for geotekniske arbeider. Planbestemmelsene § 

2.5 hjemler krav til dokumentasjon på tilfredsstillende geoteknisk stabilitet før det kan gis 

tillatelse til tiltak. Dokumentasjonen skal være utarbeidet av foretak med tilstrekkelig 

geoteknisk kompetanse. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Granumlund som vil kunne gi arbeidsplasser og bidra til 

gode møteplasser i et av kommunes satsningsområder. I kommuneplanens arealdel vedtatt 

31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål. I kommuneplanbestemmelsene § 6.3 

(sentrumsformål) kommer det frem; «Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål i 

kommunens tettsteder skal bygge opp under tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av 

handels-, service- og kulturtilbud skal lokaliseres til områder avsatt til sentrumsformål». 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Planen vil gi en helhetlig 

utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området som i dag har et rotete preg og 

er dårlig utnyttet.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Planbeskrivelse 



2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Teknisk notat 

5. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger Granumlund 

6. Foreløpig situasjonsplan og 3D illustrasjon 

7. Trafikkanalyse Granumlund 

8. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

9. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud 

b. Statens vegvesen 

c. Norges vassdrags- og energidirektorat 

d. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen 

e. Ringerike kommune v/enhet utbygging 

f. Stephen Kunz 

10. Referat oppstartsmøte 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud  

Saksbehandler: Kammerud Katrine 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1008-26  Arkiv: PLN 445  

 

Sak: 21/19 

 

Saksprotokoll - 0605_445 Detaljregulering for Granumlund - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Granumlund sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/214-12  Arkiv: 026  

 

Sak: 85/19 

 

Saksprotokoll - Regional plan for Ringeriksregionen - planprogram  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Kommunestyret støtter høringsforslag til planprogram for Regional plan for 

Ringeriksregionen som ligger ute til høring og offentlig ettersyn 

2. Det forutsettes et tett samarbeid i det videre planarbeidet 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/214-11   Arkiv: 026  

 

 

Innspill til planprogram for Regional plan for Ringeriksregionen 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret støtter høringsforslag til planprogram for Regional plan for 

Ringeriksregionen som ligger ute til høring og offentlig ettersyn 

2. Det forutsettes et tett samarbeid i det videre planarbeidet 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringeriksregionen står ovenfor store endringer i årene som kommer som følge av den 

kommende utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16 fra Skaret til Hønefoss, samt påbegynt 

vegprosjekt mellom Nymoen og Olum på E16. På grunn av de forestående 

infrastrukturutbyggingene oppstod både lokalt og regionalt et behov for å legge til rette for 

ønsket samfunnsutvikling i Ringeriksregionen gjennom helhetlige og godt koordinerte planer. 

 

 

Formål med planen: 

 samordning på tvers av kommunegrensene for å få til bærekraftig utvikling for bolig, 

næring, arealbruk og transportutvikling.   

 fungere som et felles styringsverktøy for lokale, regionale og statlige myndigheter. 

 gi forutsigbare rammer og peke ut retning for arbeidet med å sikre vekst og ønsket 

samfunnsutvikling i Ringeriksregionen. 

 

I tillegg er formålet med planarbeidet også å knytte kommunene på Ringerike sammen til en 

sterkere og mer samlet region. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 



- 

Kommunestyre vedtok i kommunal planstrategi 2016-2020 at det skal utarbeides en Regional 

plan for kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike.   

 

I sluttbehandlingen av Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 vedtok Fylkestinget at 

det skal utarbeides en regional plan for Ringeriksregionen.  

 

Den regionale planen utarbeides i samarbeid med kommunene og statlige etater. Forslag til 

planprogram beskriver formålet med planen, opplegg for medvirkning, gir rammer for innhold 

og behov for utredninger i planarbeidet. 

 

Regional planlegging skjer i regi av Fylkeskommunen. Buskerud Fylkeskommune har nå sendt 

ut forslag til planprogram på høring, med høringsfrist 1. juli 2019. Planprogrammet fastsettes 

av regional planmyndighet etter høring og offentlig ettersyn 

 

Hovedmål 

Hovedmålet for regional plan for Ringeriksregionen er øke Ringeriksregionens attraktivitet, og 

at planprosessen bidrar til en god samordning på tvers av kommunegrensene for å få til gode 

løsninger for en ønsket samfunnsutvikling i regionen. 

 

Planen skal være strategisk og se ulike grenseoverskridende utfordringer og muligheter for 

regionen i sammenheng. Oppnåelsen av den overordnede målsetningen krever en samordnet 

innsats som er spisset mot definerte plantemaer.  

 

Med utgangspunkt i formålet med planarbeidet og hovedmålet til den regionale planen har det 

blitt definert tre innsatsområder som skal gi strategisk retning til planarbeidet. Innsatsområdene 

svarer til de fremste utfordringene og mulighetene for regionen. Ønsket om en sterkere 

arbeidsplassvekst basert på kunnskaps- og kompetansearbeidsplasser og mer effektiv og 

klimavennlig transport er førende for valg av innsatsområder.   

  

• Areal og transport   

• Næringsutvikling og verdiskaping   

• Tilgang på kompetanse   

 

Hensynet til klima og miljø vil være et førende prinsipp i arbeidet med den regionale planen og 

vil fungere som et grunnleggende premiss i planprosessen. 

 

Den regionale planen har til hensikt å legge til rette for utnyttelse av potensialet for vekst og 

verdiskaping i Ringeriksregionen, et potensial som øker ved ferdigstilling av de store statlige 

infrastrukturutbyggingene som er under planlegging. 

 

Organisering 

Arbeidet med planprogrammet er organisert i en politisk styringsgruppe og en administrativ 

arbeidsgruppe.   

 

Styringsgruppens medlemmer er ordfører i Hole kommune (Per Berger), ordfører i Ringerike 

kommune (Kjell B. Hansen), ordfører i Jevnaker kommune (Lars Magnussen) og ledes av 

fylkeskommunen ved Hanne Lisa Matt.   

 



- 

Styringsgruppen har som oppgave å peke ut den strategiske retningen for arbeidet og fastsette 

prioriteringer og målsetninger i den regionale planen. 

 

Styringsgruppen har nå kommet fram til et omformet forslag til planprogram som anbefales 

lagt ut til offentlig ettersyn. Utkast til planprogram skisserer kort: 

• Bakgrunn og formål 

• Utvalgte utfordringer, muligheter og fortrinn for Ringeriksregionen 

• Føringer nasjonalt, regionalt og kommunalt for planarbeidet 

• Hovedmål og innsatsområder  

• Kunnskap, der det gis oversikt over eksisterende kunnskap og nytt kunnskapsbehov. 

• Organisering, medvirkning og gjennomføring.   

 

Arbeidsgruppen 

Finn Ivar Lied, Buskerud fylkeskommune (prosjektleder) 

John-Morten Landrø, Hole kommune 

Simen Norheim, Jevnaker kommune 

Brede Kihle, Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Ole Einar Gulbrandsen, Ringerike kommune 

 

Gjennomføring 

Planarbeidet er lagt opp til å gjennomføres i tre faser: 

• Utarbeide og vedta planprogram 

• Utarbeide selve planen 

• Utarbeide handlingsprogram for å sikre gjennomføring av planen  

 

Planprogrammet skisserer en framdrift hvor Planprogrammet vedtas i september 2019. 

Arbeidet med planen start medio 2019 med sluttbehandling og vedtak i fylkestinget høsten 

2020. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

I behandling av kommunal planstrategi for 2016-2020 vedtok kommunestyret, at det skal 

utarbeides en Regional plan for areal og transport for kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike 

(Ringeriksregionen). Kommunestyret behandlet i møte 29.09.2016 sak 124/16. Følgende 

vedtak ble fattet: Kommunal planstrategi 2016 – 2020 for Ringerike vedtas. 

 

 

I sluttbehandlingen av Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 vedtok Fylkestinget at 

det skal utarbeides en regional plan for Ringeriksregionen. 

 

I Sak: 13/18 og behandling i Formannskapet 23.01.2018 ble det vedtatt om arbeidet med 

regional plan for Ringeriksregionen og valg av representant til styringsgruppen:  

 

1. Ringerike slutter seg til det skisserte opplegget for Regional plan for Ringeriksregionen 

2. Som medlem til styringsgruppa for Regional plan for Ringeriksregionen oppnevnes 

Medlem: Ordfører 

 

 

Økonomiske forhold 



- 

Planen utarbeides i partnerskap mellom Buskerud Fylkeskommune og kommunene. Buskerud 

fylkeskommune leder planarbeidet og gjennomføring (skriving) samt står for utredningsmidler. 

Kommunene bidrar inn i planprosessen med personalressurser.   

 
Behov for informasjon og høringer 

Planprogrammet legger opp til en god medvirkning fra relevante statlige og kommunale 

aktører, samt lokale aktører innen bla. utdanning, næringsliv og kultur. Målet er at alle 

involverte skal få et eierskap til arbeidet og konklusjonene fra dette. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Styringsgruppen er kommet fram til et omforent forslag til planprogram.  

 

Styringsgruppa for planarbeidet skal drøfte og vurdere endringer av planprogrammet med 

bakgrunn i alle høringsinnspill før planprogrammet legges fram for fylkesutvalget for 

sluttbehandling. 

 

 

Rådmannen anbefaler styringsgruppa sitt omforente forslag til planprogram for Regional plan 

for Ringeriksregionen  

 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg (utrykte) 

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 

Plan- og bygningsloven § 4-1 om planprogram og § 8-3 om utarbeidelse av regionale planer. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat fra møte i styringsgruppen for Regional plan for Ringeriksregionen 

 

Dato: 11.04.2019 

Sted: Fylkeshuset i Drammen 

Til stede:  

Styringsgruppen: 

Hanne Lisa Matt - Buskerud fylkeskommune (styringsgruppeleder), Per Berger - Hole kommune, Hans 

B. Hansen - Ringerike kommune, Lars Magnussen - Jevnaker kommune 

 

Administrasjon: 

Hilde Reine, Finn Ivar Lied – Buskerud fylkeskommune 

 

Plan for møtet 

Agenda for møtet var gjennomgang av utkast til planprogram for Regional plan for Ringeriksregionen 

og diskutering av endringer til utkastet som skal legges ut til offentlig ettersyn i Fylkesutvalget 

15.mai. Videre ble det diskutert fremdrift for planarbeidet videre. 

 

Presentasjon av utkast og styringsgruppens endringsforslag 

Administrasjonen ved prosjektleder Finn Ivar Lied la frem en kortfattet presentasjon av utkast til 

planprogram. Styringsgruppen gikk gjennom utkastet og kom med sine forslag til endringer 

kronologisk gjennom planprogramutkastet.  

 

De viktigste endringsforslagene: 

Under kap 2.3 – Regionale utfordringer, muligheter og fortrinn: 

- Skrive inn et nytt avsnitt som viser til viktige eksisterende næringsarealer, som Kilemoen, 

Helgelandsmoen og Bergermoen. Sett fokus på eksisterende og fremtidige næringsarealer i 

regionen. Næringsarealer som kan gi en komplementær næringsutvikling i regionen. 

- Kobling mellom de ulike næringene. Primærnæring, reiselivsbaserte næringer, kultur og 

kulturminner. Bredden i næringsvirksomhetene gir også et stort potensial til å se de ulike 

næringene i sammenheng. 

- Kobling mot Oslo lufthavn Gardermoen via forbedret E16 vil gi bedre tilgang til internasjonale 

markeder og kompetansemiljøer. 

 

Under kap 4.1 – Planens hovedmål 

- Tilføye «identitet» og «livskvalitet som ønsket effekt i tillegg til  «Vekst» og rette det i  figuren 

som viser innsatsområder, hovedmål og effekt. 



- Effekten til planen skal være vekst, livskvalitet og identitet og det ble utarbeidet en utvidet 

beskrivelse rundt dette av administrasjonen 

 

Under kap 4.3 – Innsatsområder 

- Siste avsnitt under by – og tettstedsutvikling: Det er noe mer enn å bare skape nye 

møteplasser. Knytt det sammen med stedsidentitet, kulturarv og kulturlandskap. 

 

Styringsgruppen var i all hovedsak fornøyd med utkastet til planprogram, og det ble stort sett 

foreslått mindre endringer.  

 

Tidsplan for fastsetting av neste møte 

I møtet ble det enighet om at neste møte i styringsgruppen skal være mandag 12. august. Agenda for 

møtet vil fastsettes nærmere møtedato.  

I tillegg ble det foreslått at styringsgruppeleder og administrasjon vil orientere om planarbeidet vil 

presentere planprogram og orientere om planarbeidet i de tre kommunene ved lokalpolitisk 

behandling under høringsperioden.  

 

 

Etterskrift:  

I forbindelse med fylkesrådmannens sluttbehandling av utkast til planprogram har det blitt gjort 

mindre endringer i dokumentet under Næringsutvikling og verdiskaping under delkapittel 5.3, 

Innsatsområder: 

- Det har i større grad blitt fremhevet viktigheten av et godt samspill mellom aktørene i 

næringsutviklingsarbeidet, samt rollefordeling mellom disse. Det har derfor blitt tillagt et kort 

avsnitt med underoverskrift Aktører, roller og ansvar. 

- Det har blitt lagt til noe mer tekst under underkategorien Vertsskapsattraktivitet. 

- Det har blitt lagt til noe ekstra tekst som beskriver i litt mer utfyllende grad samarbeid med 

andre miljøer under delkapittel 5.3.3 Tilgang på kunnskap.   
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Varsel om oppstart av arbeid med Regional plan for
Ringeriksregionen og offentlig høring av planprogram

Med bakgrunn i Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 er det utarbeidet et forslag til
planprogram for Regional plan for Ringeriksregionen. Fylkesutvalget vedtok 15.mai, jfr. Sak nr.
19/4117 å sende forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og
bygningslovens bestemmelser jfr. §§ 4-1 og 8-3. Det varsles samtidig om oppstart av arbeidet
med Regional plan for Ringeriksregionen.

Det er nå utarbeidet er forslag til planprogram som nå skal på høring og til offentlig ettersyn.
Forslaget til planprogram beskriver formålet med planen, opplegg for medvirkning, gir rammer
for innhold og behov for utredninger i planarbeidet.

Den Regionale planen har til hensikt å legge til rette for utnyttelse av potensialet for vekst og
verdiskaping i Ringeriksregionen, et potensial som øker ved ferdigstilling av de store statlige
infrastrukturutbyggingene som er under planlegging.

Formålet med den regionale planen er samordning på tvers av kommunegrensene for å få til
bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transport. Videre skal den regionale planen
fungere som et felles styringsverktøy for lokale, regionale og statlige myndigheter. Planen skal
gi forutsigbare rammer og peke ut retning for arbeidet med å sikre vekst og ønsket
samfunnsutvikling i Ringeriksregionen.

I tillegg er formålet med planarbeidet også å knytte kommunene på Ringerike sammen til en
sterkere og mer samlet region.

Planarbeidet gjennomføres i samarbeid med et bredt partnerskap med kommunene i
Ringeriksregionen og Fylkesmannen i Oslo og Viken, hvor Buskerud fylkeskommune er
planmyndighet og koordinerer planarbeidet.

Det konkrete innholdet i selve planen vil bli drøftet i planfasen som starter opp så snart
planprogrammer er vedtatt. Det legges opp til å sluttføre den regionale planen i løpet av 2020.

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  16.05.2019  Vår referanse:  2019/4117 - 2 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Finn Ivar Lied , tlf. 99 53 63 52

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Om høringen
Fylkeskommunen ber om innspill på de rammer forslaget til planprogram skisserer. Alle
merknader til forslag til planprogram sendes til Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007
Drammen eller elektronisk til postmottak@bfk.no innen 01.07.2019 . Merk sendingen med
«Høringssvar til planprogram for Regional plan for Ringeriksregionen»

Planprogrammet kan lastes ned på
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-plan-for-Ringeriksregionen/ .

Ta kontakt med prosjektleder Finn Ivar Lied på epost: finn.ivar.lied@bfk.no eller på telefon 32
80 86 20 dersom det er ønskelig å få tilsendt planprogrammet per post eller ved andre
spørsmål.

Fastsettelse av endelig planprogram skal etter planen vedtas i Fylkesutvalget i Buskerud
fylkeskommune 04.09.2019.

Med vennlig hilsen

Hilde Reine Finn Ivar Lied
enhetsleder rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Vedlegg:
1 Høringsutgave, forslag til planprogram til regional plan for Ringeriksregionen
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F orord
Regional planstrategi for Buskerud 2017 – 2020 er retningsgivende for all regional planlegging i
fylket i gjeldende periode. Gjennom planstrategien prioriteres innsatsområder for regional
planlegging. Den regionale planstrategien fastslår at det skal utarbeides en Regional plan for
Ringeriksregionen.

Planen skal legge til rette for økt attraktivitet for regionen, samt utnytte potensialet til regionen
som de kommende infrastrukturprosjektene, Ringeriksbanen og ny E16, vil tilføre. Planarbeidet
skal være et partnerskap mellom regional myndighet og de berørte kommunene, og fokuset vil
være å skape et felles eierskap til planen og planprosessen. Den regionale planen skal
utarbeides i samarbeid og dialog med relevante statlige etater og andre viktige
samfunnsaktører.

Den regionale planen skal virke i tidsperioden 2020 – 2032 , men vil også inneha strategiske
elementer som gjør det hensiktsmessig å se samfunnsutviklingen i Ringeriksregionen i en lengre
tidshorisont frem mot 2050. En lang planperiode gir planen større strategiske muligheter og
gjør at planen kan tilrettelegge la ngsiktige løsninger for de utfordringene som Ringeriksregionen
står ovenfor.

Etter retningslinjer gitt av plan – og bygningsloven skal det som del av regional plan også
utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen. Handlingsprogrammet ska l
avklare hvilke aktiviteter og ressurser som krevers for gjennomføring av planen hos de enkelte
partene. Handlingsprogrammet for Regional plan for Ringeriksregionen vil skissere konkrete
tiltak som vil svare til de utfordringer og muligheter som avdekkes i planarbeidet

Første ledd i planprosessen er å utarbeide et planprogram. En styringsgruppe sammensatt av
ordførerne i de tre kommunene og politisk deltakelse fra Buskerud fylkeskommune har
utarbeidet et forslag til planprogram. Styringsgruppens medlemmer er ordfører i Hole kommune
(Per Berger), ordfører i Ringerike kommune (Kjell B. Hansen), ordfører i Jevnaker kommune
(Lars Magnussen) og medlem i fylkesutvalget i Buskerud Hanne Lisa Matt (leder av
styringsgruppen).

Fylkesutvalget vedtok høring og offentlig ettersyn av dette forslaget i sitt møte 15.05.2019 .
Høringsfristen er satt til 01.07.2019. Spørsmål kan rettes til prosjektleder Finn Ivar Lied, tlf
32808620, eller epost finn.ivar.lied@bfk.no .

Drammen, 16 .0 5 .2019

Hanne Lisa Matt
Leder av styringsgruppen
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1. Formålet med regional plan for Ringeriksregionen
Regional planstrategi 2017 – 2020 definerer at formålet med planen er samordning på tvers av
kommunegrensene for å få til bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og
transportutvikling.

Den Regionale planen har til hensikt å legge til rette for utnyttelse av potensialet for vekst og
verdiskaping i Ringeriksregionen, et potensial som øker ved ferdigstilling av de store statlige
infrastrukturutbyggingene som er under planlegging.

Den regionale planen skal fungere som et felles styringsverktøy for lokale, regionale og statlige
myndigheter. Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.

Videre skal den regionale planen ha som siktemål å gi forutsigbare rammer og peke ut retning
for arbeidet med å sikre vekst og ønsket samfunnsutvikling i Ringeriksregionen. En regional plan
gir aktørene i planarbeidet anledning til å løfte blikket, og se utfordringene og mulighetene for
regionen mer overordnet, samt legge til rette for løsninger som går på tvers av både tema og
kommunegrenser.

Formålet med planarbeidet er også å bruke planpros essen til å knytte kommunene på Ringerike
sammen til en sterkere region som fremstår mer samlet opp mot regionale og statlige
myndigheter.

2. Bakgrunn

2.1 Bakgrunnen for planarbeidet
Ringeriksregionen står ovenfor en stor endring i årene som kommer som følge av den
kommende utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16 fra Skaret til Hønefoss, samt påbegynt
vegprosjekt mellom Nymoen og Olum på E16.

De store statlige infrastrukturprosjektene vil korte ned reisetiden til Oslo og omegn drastisk og
vil knytte Ringeriksr egionen tettere sammen med Stor - Oslo og bo – og arbeidsmarkedene
der. Videre vil regionen bli knyttet enda nærmere Oslo lufthavn Gardermoen, og regionen Oslo
nord (Gran og Lunner kommune). Kortere avstand til Gardermoen gir regionen større tilgang til
inte rnasjonale markeder og kunnskapsmiljøer, og vil bedre forutsetningene for samarbeid med
nasjonale og internasjonale miljøer.

I brev fra samferdselsdepartementet 30.08.2015 ble det vedtatt å sette i gang formell
planlegging av Ringeriksbanen og videre pla nlegging av E16 Skaret – Hønefoss.
Samferdselsdepartementet forventer i oppdragsbrevet følgende:

«En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer.
Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse investeringene
gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at transportetatene og
lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig.»

Den nye banestrekningen vil bestå av 40 km dobbeltspor og vil inngå i det fremtidige InterCity -
nettet rundt Oslo. Reisetid mellom Hønefoss og Oslo reduseres med 50 minutter, til en reisetid
på ca. 40 minutter når prosjektet er ferdigstilt.

Vegstrekningen E16 fra Høgkastet til Hønefoss er ca. 15 k m. Ny veg på denne strekningen er en
del av den samlede utbedringen av E16 fra Sandvika til Hønefoss. Ferdigstilling av vegprosjektet
vil gi bedre trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og reduserte reisekostnader, samt bedre
grunnlaget for næringsliv og bosetting i Ringeriksregionen.
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Endelig reguleringsplan vil oversendes til Kommunal – og moderniseringsdepartementet i april
2019. Byggestart av fellesprosjektet av Ringeriksbane og ny E16 vil i henhold til Nasjonal
transportplan være i 2021.

På grunn av de forestående infrastrukturutbyggingene oppstod både lokalt og regionalt et behov
for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling i Ringeriksregionen gjennom helhetlige og godt
koordinerte planer.

Gjeldende regional planstrategi ble vedtatt av fy lkestinget i Buskerud fylkeskommune
15.12.2016, og gjelder for perioden 2017 – 2020. I planstrategien er det vedtatt at det skal
utarbeides Regional plan for Ringeriksregionen, med definert formål om “ samordning på tvers
av kommunegrensene for å få til bær ekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og
transportutvikling.”

Fylkestinget har i saken om regional planstrategi vedtatt politisk lederskap og involvering i
regionalt planarbeid og denne modellen følges opp i arbeidet med regional plan for
Ring eriksregionen gjennom politisk styringsgruppe.

2.2 Hva er et planprogram?
I henhold til plan – og bygningslovens §4 - 1 skal det som ledd i varsling av planoppstart
utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Et planprogram er en plan for planen. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt for
grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for
utredninger. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn
samtidig med varsling av planoppstart.

2.3 Hva er en regional plan?
Regional plan er et verktøy for å:

• gi strategisk retning til samfunnsutviklingen
• mobilisere privat sekto r, kulturliv og lokalsamfunn
• samordne og koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk.

Regional plan er et felles plandokument for kommunene, fylkeskommunen og staten, samt
relevante organisasjoner, institusjoner og sivilsamfunnet. Gjennom regionale planprosesser
kommer aktørene sammen for å synliggjøre sammenfallende og motstridende behov, ulike
interesser mellom sektorer og forvaltningsnivåer avveies for å komme fram til omforente mål og
tiltak. Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og
statlig planlegging og virksomhet i regionen.

Regionale planer skal sikre regionale og nasjonale interesser samtidig som det skal ivareta
lokale samfunnsmessige hensyn. Regionale planer må videre ta utgangspunkt i de nasjonale
forventningene til regional og kommunal planlegging. De tar for seg oppgaver som krever
avveiing og avklaring mellom forskjellige interesser over sektor – og kommunegrenser. Dette
skaper forutsigbarhet for partene om en felles i nnsats for å nå felles mål.

En forutsetning for at den regionale planleggingen skal fylle sin funksjon er at kommunenes syn
er innarbeidet i beskrivelsen av situasjonen og oppgaven, slik at de regionale planene behandler
spørsmål som er viktige for dem. E ierskapet til den regional plan ligger hos alle aktører i
gjennomføringen og krever felles forpliktelse til å samordne ressurser og virkemidler.

I regional plan kan det fastsette regional planbestemmelse knyttet til retningslinjer for arealbruk
som skal i vareta nasjonale eller regionale hensyn og interesser. Bestemmelsen kan fastsette at
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det for et tidsrom av inntil ti år nedlegges forbud mot at det blir iverksatt særskilt angitte
bygge - eller anleggstiltak uten samtykke innenfor nærmere avgrensede geograf iske områder .

3. Ringeriksregionen

Ringerike er en region som består av tre kommuner, Hole, Ringerike og Jevnaker. Hole og
Ringerike er i dag en del av Buskerud mens Jevnaker er en del av Oppland. Fra 1. januar 2020
vil de tre kommunene være en del av ny e Viken fylkeskommune. Samlet har regionen Ringerike
i overkant av 44 000 innbyggere, med Hønefoss som største by og regionsenter.

Framskrivningene fremover tilsier at regionen vil vokse i befolkning i årene som kommer. SSBs
framskrivninger viser at regionen vil ha om lag 52 000 i 2040 ved det såkalte hovedalternativet
for vekst, eller samlet sett ca. 55 500 2040 innbyggere hvis man legger høy vekst til grunn.
Framskrivningene til SSB tar utgangspunkt i historisk utvikling, og tar ikke høyde for
infr astrukturutbygginger som endrer forutsetningene for befolkningsvekst på en slik måte som
Ringeriksbanen og ny E16 vil kunne gjøre. Det er derfor vanskelig å forutse befolkningsveksten i
Ringeriksregionen i et lengre perspektiv, men det er rimelig å anta en betydelig vekst for
regionen frem mot 2040.

Ringerike har i lang tid vært et knutepunkt på Østlandet, og regionhovedstedet Hønefoss ble
tilknyttet jernbanenettet i 1868. I dag er regionen tilknyttet Bergensbanen retning Bergen,
Randsfjordbanen retning Drammen og videre tilknytning til Oslo i tillegg til Roa - Hønefossbanen
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som går østover forbi Hadeland og til Roa på Gjøvikbanen. Sistnevnte transporterer i dag
hovedsakelig gods. Og så vil som nevnt ny Ringeriksbane knytte regionen direkte til Oslo -
området med toglinje til Sandvika når den står ferdig. Det er foreløpig lagt opp til to Intercity -
stasjoner i regionen, på Sundvolden i Hole kommune og i Hønefoss i Ringerike kommune.

Regionen er rikt på kulturminner, og har i tillegg en sterk tradisjon for kul tur og kulturelle
uttrykk. Næringshistorien er preget av næringer knyttet til skog og tømmer og stort innslag av
tradisjonell industri. Det var også mange arbeidsplasser innen forsvaret frem til flere
nedleggelser vedtatt i 2001. Næringslivet er i dag kjen netegnet ved variert næringsvirksomhet
innen handel, service og kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Industriproduksjon er fortsatt en
viktig sektor, samt landbruk som har gode forutsetninger i store deler av regionen. I tillegg er
opplevelsesbaserte næringer (reiseliv) betydelige med blant annet Hadeland Glassverk,
Kistefos - museet og Sundvolden hotell som store aktører.

Av store offentlige arbeidsplasser som er særlig viktig for regionens arbeidsmarked kan nevnes
Ringerike sykehus, Kartverket, Universitetet Sørøst - Norge med campus i Hønefoss og
kommunene.

3.1 Regionale utfordringer, muligheter og fortrinn
Gjennom flere kartlegginger og utredninger har man fått et bilde av Ringeriksregionens
særtrekk, fortrinn, utfordringer og muligheter.

Utfordringer

De tre kommunene er ulike både med tanke på befolkning, næringsliv og vekst. Over de siste
15 årene viser ulike utredninger at det er en rekke utviklingstrekk som drar regionen i feil
retning med hensyn til vekst og velferd, og at det er stort potensiale t il å snu utviklingen.

Tall fra Telemarksforskning (2018) bekrefter behovet for omstilling i regionen. I perioden fra
2008 frem til 2018, viser Vekstbarometeret for Ringeriksregionen 2018 at antall arbeidsplasser
er blitt redusert med om lag 500. Hvis ned gangen i arbeidsplasser ses i lys av at befolkningen
har økt med 3000 personer viser det at sysselsettingsandelen i regionen har gått ned fra 63
prosent til 58 prosent.

Samlet har Ringeriksregionen et lavt fødselsoverskudd og beskjeden innflytting sett i lys av
nærheten til Oslo. Konsekvensen blir at en mindre del av befolkningen blir i yrkesaktiv alder, og
omsorgsbyrden til kommunene øker. Verdiskapingen i regionen har hatt en svak utvikling som
følge av at virksomheter med stor verdiskapning har blitt l agt ned, for eksempel innen industri
og kun delvis blitt erstattet av arbeidsplasser innen eksempelvis handel som har en lavere
verdiskapning per arbeidsplass.

Kartlegginger viser et generelt lavt utdanningsnivå, noe som truer omstillingsevnen til region en.
I tillegg scorer spesielt Ringerike og Jevnaker kommune lavt også på folkehelse.

Muligheter og fortrinn
Ringeriksregionen har et stort utviklingspotensial. Ringeriksbanen og utbygging av E16 vil gi
regionen en historisk god mulighet til å skape n y vekst og utvikling. Det er stor aktivitet fra
lokale næringslivsaktører, samt kommunale og regionale myndigheter til å legge til rette for
stedstransformasjon og næringsutvikling.

Utredninger viser at Ringeriksregionen har flere miljøer og aktører som kan medvirke for å
skape vekst og styrke regionens verdiskaping noe som blant annet er vist til i Næringspolitisk
strategi for Ringeriksregionen .

Eggemoen er sammen med området på Hvervenkastet næringsområder som bygger opp
kunnskapsbasert næringsvirkso mhet. Også offentlige arbeidsplasser som sykehuset og
Kartverket krever høy kompetanse. Videre er Kilemoen, Helgelandsmoen og Bergermoen
attraktive næringsarealer i de tre kommunene. Utvikling av eksisterende – , og utbygging av
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potensielle næringsarealer v il i enda større grad enn i dag gi et mangfoldig næringsliv i regionen
med aktører som utfyller og komplementerer hverandre.

Kistefos - Museet, Hadeland Glassverk og Buskerudmuseet er viktige aktører innenfor
opplevelsesbaserte næringer, mens miljøer relate rt til skogbruket har store visjoner for
teknologiutvikling innen fornybar energi med basis i trebasert virksomhet.

I regionen er det videre en stor andel privatiserte helsetjenester og kurs – og
konferansevirksomhet. I tillegg er landbruket en vesentlig næring, der det er bygd opp høy
kompetanse både innen tradisjonelt landbruk og mer spesialisert virksomhet.

Bredden i næringslivet i regionen gir et stort potensial i å se de ulike næringene i sammenheng,
og det er vekstmuligheter i å koble sammen ulike næringer i større grad enn i dag.

Med Hønefoss som universitetsby har regionen tilgang på et lokalt kompetansemiljø som kan
bidra til utviklingen av sterkere næringsliv, og knytte Ringeriksregionen sammen med andre
kompetansemiljøer i inn – og utland.

Videre står det frivillige og kommersielle kulturlivet sterkt i regionen. Det er en faktor som
bidrar til økt bosteds – og besøksattraktivitet, samt bygger opp under og styrker identiteten til
regionen.

4. Rammer og føringer for planarbeidet
Regionale planer utarbeides etter bestemmelser i plan – og bygningsloven kap. 8 om regionale
planer. Dette innebærer at fylkestinget, som er regional planmyndighet, har ansvar for å
utarbeide planen. Det forutsettes samarbeid med berørte offentlige myndigh eter og
organisasjoner. Regionale planer må ta hensyn til noen eksisterende planer og overordnede
føringer fra henholdsvis statlig, regionalt og lokalt nivå.

4.1 FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft januar 2016, er verdens felles arbeids plan for å utrydde
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, og består av 17 mål og
169 delmål.

Det er vedtatt at FNs bærekraftsmål vil være førende for all utvikling i nye Viken
fylkeskommune, og det er vedtatt at bærekraftsmålene skal ligge til grunn for de valg man tar
som fylkeskommune fra 2020. Derfor er det naturlig at også ligger til grunn for arbeidet med
Regional plan for Ringeriksregionen. Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i
riktig retning og utvikle gode løsninger for Ringeriksregionen som også bidrar globalt.

4.2 Nasjonale føringer
Plan og bygningsloven

Den viktigste føringen er Plan – og bygningsloven (pbl), og da særskilt lovens kapittel 8 som
omhandler regional plan og planbe stemmelser. Videre er kapittel 3 i pbl som gir føringer for
oppgaver og myndighet i planleggingen etter loven, samt kapittel 5 i pbl som sikrer medvirkning
i planlegging etter loven sentrale føringer.

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige
generasjoner. Planlegging etter plan – og bygningsloven skal bidra til å samordne statlige,
regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.
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Videre sikrer den åpenhet, forutsigbar het og medvirkning i planprosessen for alle berørte
interesser og myndigheter.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er førende for all offentlig
planlegging på lokalt og regionalt nivå.

En rullering av de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging vil bli klare i
løpet av 2019 og vil tre i kraft i løpet av planprosessen. De nye retningslinjene vil på samme
måte som de eksisterende være førende for pl anarbeidet.

Statlige planretningslinjer

Statlige planretningslinjer brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til
planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. Statlige
planretningslinjer skal legges til grunn ved regional planlegging.

Statlige planretningslinjer for klima – og energiplanlegging og klimatilpassing sier at kommuner,
fylkeskommuner og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets – og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økte
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og
tilpasses klimaendringene. Klimatilpasning og utslippsreduksjoner må ifølge retningslinjene sees
i sammenheng der det er relevant. Det er viktig å planlegge for løsninger som både reduserer
utslippene og reduserer risiko og sårbarhet som følge av klimaendringene.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, - areal – og transportplanlegging skal oppnå
samordning av bo lig - , areal - og transportplanleggingen og bidra til mer effektive
planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner,
stat og utbyggere for å sikre god steds – og byutvikling. Planlegging av arealbruk og
transports ystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige
byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse , miljø
og livskvalitet.

Retningslinjene sier at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av
kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima – og
miljøvennlige transportformer.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen ( 1995 ) , har til
hensikt å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan – og bygningsloven. Videre stiller retningslinjen krav til at barn
og unges behov i både planleggingsprosess og fysisk utforming av tiltak .

Andre viktige føringer

Hensyn til klima og miljø er grunnleggende i planarbeidet, og er særlig viktig i utarbeidelsen av
delen av planen som svarer på utfordringer innen areal og transport. Derfor er blant annet
Klimaforliket , som er grunnlaget for all norsk klimapolitikk, samt Lov om klimamål fra 2017
viktige nasjonale føringer. Lov om klimamål skal fremme gjennomføring av Norges klimamål
som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050.

Grunnet areal – og transportplanleggings viktighet i planen er det hensiktsm essig å også nevne
Nasjonal transportplan 2018 - 2029 og Veileder for helhetlig knutepunktutvikling (2018).

Store deler av Ringeriksregionen har verdifullt jordbruksareal, og derfor er også Nasjonal
jordvernstrategi (2018) en viktig nasjonal føring for d en regionale planen, da spesielt som en
retningsgivende føring for avklaringer innen arealbruk og arealvern.

Deler av planområdet er en del av Marka, og er derfor underlagt Lov om naturområder i Oslo og
nærliggende kommuner ( Markaloven ). Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for
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friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert
landskap og natur – og kulturmiljø med kulturminner.

4.3 Regionale føringer
Det foreligger flere relevante regionale planer og utredninger som vil fungere som viktige
grensesnitt for arbeidet med den regionale planen for Ringeriksregionen. Dette gir føringer for
Regional plan for Ringeriksregionen.

Eksisterende aktuelle planer skal synliggjøres og k nyttes sammen gjennom den
regionale planen. Planarbeidet skal ikke gå inn i planspørsmål som allerede er avklart, men vil
kunne legge føringer for senere rullering av aktuelle strategier, planer og handlingsprogram.

Nedenfor listes de viktigste regionale planene som gir føringer og/eller som er grensesnitt for
regional plan for Ringeriksregionen:

• Regional planstrategi for Buskerud 2017 – 2020.
• Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 – 2035
• Regional plan for næringsutvikling og verdiskapi ng
• Regional plan for kunnskapssamfunnet
• Regional plan for kulturminnevern, Kulturminnekompasset
• Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest - Viken
• Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma
• Smart samhandling i Buskerud, et felles handlingsprogram 2019 – 2020 for Regional

plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015 – 2020 og Regional plan for
kunnskapssamfunnet 2016 – 2020.

• Regional plan for henholdsvis verdiskaping, kompetanse og samferdsel i Oppland
fylkeskommune

• Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland
• Regional plan for folkehelse 2018 – 2022 (Oppland)
• Regional plan for folkehelse 2018 – 2022 (Oppland)
• Regional plan for klima og energi 2013 – 2024 (Oppland)
• Regional plan for Hadeland 2015 - 2021
• Utvalgte kultu rlandskap , flere områder i regionen hører inn under nasjonalt viktige

kulturlandskapsområder som krever særlige hensyn
• Verneplan for Tyrifjorden

Regionreformen fører til at Ringeriksregionen går fra å være en del av henholdsvis Buskerud og
Oppland fylke til å bli innlemmet i nye Viken fylkeskommune fra 1.januar 2020. Den nye
fylkeskommunen overtar for Buskerud fylkeskommune som planmyndighet, og skal vedta den
regionale planen og handlingsprogrammet til den regionale planen.

4.4 Forholdet til lokale plan er og strategier
Den regionale planen må ta hensyn til eksisterende kommunale planer og planprosesser. Planen
vil på grunn av tematisk bredde og nedslagsfelt på tvers av kommunegrenser ha grensesnitt
mot flere kommunale planer og strategier innen mange uli ke felt.

Ulike hensyn til lokale planer og planprosesser og særlig viktige lokale grensesnitt må vurderes
mer i detalj i løpet av planperioden.

4.4.1 Kommunale planer

Innholdet i kommuneplanens samfunnsdel til de tre kommunene er samlet sett en viktig
plattform for utarbeidelsen av den regionale planen. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta
stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som h elhet og
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kommunen som organisasjon. I det videre vises det til de viktigste elementene i hver av de tre

kommunenes samfunnsdel, samt en kort beskrivelse av viktigste planer for utvikling av
regionssenteret Hønefoss.

Hole kommune
Kommunens samfunnsdel ble vedtatt i desember 2018, med visjonen Eventyrlig fortid – eventyrlig
fremtid . Samfunnsdelen har tre satsingsområder: sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og
miljømessig bærekraft.

De vedtatte hovedmålene er:
• Hole kommune skal være en ansvarsfull og helh etlig samfunnsutvikler
• Hole kommune skal ivareta eksisterende innbyggere og tiltrekke seg nye innbyggere, nye

næringer, kompetansemiljøer og arbeidsplasser
• Hole kommune skal styrke samarbeidet mellom kommune, næringsliv, frivillighet,

utdanning og forskni ng innenfor de ulike tjenesteområdene
• Hole kommune skal være en god og attraktiv tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver

Jevnaker kommune
Jevnaker kommune vedtok sin samfunnsdel høsten 2018. Det ble her fastsatt satsingsområder
for kommunen:

• Fra tettsted til Fjordlandsbyen Jevnaker
• Utvikle Jevnaker til en «klimaklok» kommune
• Et godt sted å leve, hvor alle kan ta gode valg og oppleve mestring
• Innovativ og samskapende kommune

Disse satsingsområdene sikter på å forbedre Jevnaker som hjem, arbeidssted og
besøksdestinasjon ved å fokusere utviklingen i kommunen langs knutepunkt samferdselsårer,
ved å utvikle Jevnakers opplevelsesbaserte næring, samt ved å knyte Jevnaker tettere opp mot
kommunens stedegne naturverdier.

Ringerike kommune
Ringe rike kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel i april 2015, og innehar følgende
visjon for kommunen: Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet .

Samfunnsdelen inneholder flere delmål, deriblant:
• Ringerike skal være en attraktiv bo kommune, spesielt for unge og familier i

etableringsfasen
• Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune
• Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde
• Ringerike og omland skal ha effektive samferdsels - løsninger
• Ringerike skal ha relevant kompetanse for framtidas arbeidsliv
• Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn
• Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar ene rgi og

reduksjon av utslipp
• Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad

Hønefoss by
Områdeplan for Hønefoss sentrum med tilhørende utredninger og strategier er et viktig
grensesnitt for den regionale planen. Hønefoss er regionssenteret på Ringerike, og er det mest
sentrale stedet for arbeid, handel og service for innbyggerne i alle tre ko mmunene.
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4.4.2 Lokale strategier

Det har blitt utarbeidet flere analyser, utredninger og planer lokalt på Ringerike i nyere tid.
Blant annet har Rådet for Ringeriksregionen i samarbeid med Ringerike utvikling, Ringerike
næringsforening og Universitetet i Sørøst - Norge utarbeidet “Næringspolitisk strategi for
Ringeriksregionen, Fremover sammen ». Den næringspolitiske strategien har i tett samråd med
næringslivet på Ringerike kartlagt mulighetene og utfordringene for næringsvekst og økt
verdiskaping på Ringeri ke, samt definert flere målsetninger for hvordan man skal kunne øke
regionens attraktivitet.

Dette arbeidet har forankring i lokalt næringsliv samt lokalpolitisk forankring ved at strategien
har blitt vedtatt i samtlige tre kommunestyrer. Det blir derfor vurdert som viktig at den
regionale planen til dels bygger på arbeidet som allerede er gjort i utarbeidelsen av den
næringspolitiske strategien og videre ser den i sammenheng med andre viktige temaer som
svarer til den overordnede målsetningen.

5. Planens mål og innsatsområder

5. 1 Planens hovedmål
Eksisterende kunnskapsgrunnlag viser at Ringeriksregionen er en region med flere utfordringer,
men også en region som står ovenfor flere muligheter for stor aktivitet og vekst. Hovedmålet
har blitt utform et med utgangspunkt i de definerte mulighetene og utfordringene, samt formålet
for utarbeidelsen av en felles regional plan for Ringeriksregionen.

Hovedmålet for planarbeidet med regional plan for Ringeriksregionen er øke
Ringeriksregionens attraktivitet, og at planprosessen bidrar til en god samordning på
tvers av kommunegrensene for å få til gode løsninger for en ønsket samfunnsutvikling
i regionen.

Hensynet til klima og miljø vil være et førende prinsipp i arbeidet med den regionale planen og
vil fungere som et grunnleggende premiss i planprosessen.

Planen skal være strategisk og se ulike grenseoverskridende utfordringer og muligheter for
regionen i sammenheng. Oppnåelsen av den overordnede målsetningen krever en samordnet
innsats so m er spisset mot definerte plantemaer. Med utgangspunkt i formålet med
planarbeidet og hovedmålet til den regionale planen har det blitt definert tre innsatsområder
som skal gi strategisk retning til planarbeidet. Innsatsområde ne svarer til de fremste
utfo rdringene og mulighetene for regionen . Ønsket om en sterkere arbeidsplassvekst basert på
kunnskaps - og kompetansearbeidsplasser og mer effektiv og klimavennlig transport er førende
for valg av innsatsområder.

• Areal og transport
• Næringsutvikling og verdiskaping
• Tilgang på kompetanse

Planens hovedmål, innsatsområder som bygger opp under hovedmålet og tilsiktet
effekt ved måloppnåelse:
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Det må i planfasen utvikles delmål, som så videre kan operasjonaliseres i planens
handlingsprogram.

5.2 Attraktivitet og attraktivitetsmodellen
Det finnes flere modeller som brukes som en ramme for å måle, analysere og forstå en regions
attraktivitet. Det er også en utbredt forståelse av at attraktivitet for en hel region består av
flere deler som virker sam men, og som videre avgjør om en region opplever vekst eller ikke.

Den regionale planen vil bruke attraktivitetsmodellen til Telemarksforskning som et rammeverk
for identifisering av formålstjenlige plantemaer/innsatsområder. Ved å ta utgangspunkt i
attr aktivitetsmodellen kan planarbeidet bruke eksisterende datagrunnlag og analyser som
beskriver flere parametere som måler regionens attraktivitet. I tillegg vil planarbeidet også dra
nytte av stadig oppdaterte analyser for regionen som blir utarbeidet i fre mtiden på vegne av
fylkeskommunen.

Modellen brukes til å forstå hvorfor noen steder eller regioner vokser eller opplever nedgang, og
bygger på tre ulike typer attraktivitet: Næringsattraktivitet, besøksattraktivitet og
bostedsattraktivitet. Hver av attr aktivitetstypene består av flere attraktivitetsfaktorer som
påvirker en regions attraktivitet.

Næringsattraktiviteten i en region kan eksempelvis bli påvirket av lokale faktorer som
tilgjengelige næringsarealer, infrastruktur og kollektivtilbud, tilgang på kompetent
arbeidskraft og høy arbeidsmarkedsintegrasjon.

Besøksattraktiviteten i en region blir påvirket av for eksempel gode stedskvaliteter (sosiale
møteplasser o.l.), gods handels – og opplevelsestilbud, bredt kulturtilbud etc. Faktorene i denne
a ttraktivitetstypen viser til et steds opplevde kvalitet, attraktive tilbud som både fastboende og
tilreisende oppsøker og bruker.

Bostedsattraktivitet i en region kan påvirkes av faktorer som eksempelvis gode kommunale
tjenester, attraktive boliger og bo ligområder, friluftsmuligheter og andre samfunnskvaliteter
som et godt tilbud innen idrett, kultur m.m.
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De tre attraktivitetstypene påvirker hverandre, og en region bør inneha alle tre formene for
attraktivitet for å oppnå ønsket samfunnsutvikling. Attraktivitet er målsetningen for den
regionale planen, men ønsket tilsiktet effekt av økt attraktivitet innen de tre attraktivitetstypene
vil være økt vekst, sterkere lokal identitet og bedre livskvalitet blant innbyggerne i
Ringeriksregionen.

Et sterke re næringsliv som tilbyr flere attraktive arbeidsplasser vil legge bedre til rette for
befolkningsvekst. Samtidig kan bostedsattraktivitet og besøksattraktiviteten tiltrekke innflytting
av befolkningsgrupper med attraktiv kompetanse for næringslivet. Vider e kan dette øke
regionens næringsattraktivitet, som igjen bidrar til vekst.

En felles innsats mellom de involverte aktørene i planarbeidet bør jobbe mot en ønsket
samfunnsutvikling i Ringeriksregionen preget av bærekraftig vekst i et langsiktig perspekt iv.

Planen skal sikte mot å øke regionens attraktivitet for å oppnå befolkningsvekst og lokal
tilknytning i hele regionen slik at man bedrer kommunenes forutsetning for å tilby gode
kommunale tjenester, og at arbeidslivet har tilførsel av tilstrekkelig kompetent arbeidskraft.
Videre er det viktig at planarbeidet legger best mulig til rette til rette for at Ringeriksregionens
by, tettsteder og bygder har en stedsutforming og et fritids – og kulturtilbud som gjør at
Ringeriksregionen skal bli et enda bedre sted å bo og leve.

Ved å se det overordnede målet om økt attraktivitet for Ringeriksregionen i sammenheng med
de ulike attraktivitetsfaktorene i Telemarksforsknings attraktivitetsmodell bør planen legge til
rette for at regionen tilbyr:

• Attraktive ar beidsplasser
• Attraktive boliger og boligområder
• Attraktive steder med aktivitets - , kultur - og fritidstilbud
• Gode kommunale tjenester

5.3 Innsatsområder
Den regionale planen skal gi Ringeriksregionen økt attraksjonskraft og løse utfordringer i et
helhetlig og tverrsektorielt perspektiv . For e n planprosess som effektivt jobber opp mot de n
overordnede målsetningen det nødvendig at arbeidet med planen systematiseres i utvalgte
innsatsområder.
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Den regionale planen for Ringeriksregionen vil derfor legge opp til særlig innsats innen følgende
innsatsområder:

• Areal og transport, herunder også by – og stedsutvikling
• Verdiskaping og næringsutvikling
• Tilgang på kompetanse

De store statlige infrastrukturprosjektene vil skape nye forutsetninger og åpne for nye
muligheter for regionen. Samtidig vil økt vekst i befolkning og endrede reisevaner og økt trafikk
gi et nytt utfordringsbilde .

Formålstjenlig areal - og transportplanlegging som legger til rette for effektiv transport av
mennesker og varer er i stor grad en essensiell forutsetning for et velfungerende samfunn , og
kan bli en konkurransefordel for regionens arbeidsliv. Fremtidsrettede transportløsninger er
dessuten en forutsetning for overgangen til nullutslippssamfunnet.

Vekst i regionens n æringsliv krever attraktive næringsarealer, og det krever ikke minst tilbud av
kompetente og omstillingsdyktige arbeidstakere. For å sikre vedvarende vekst, verdiskaping og
produktivitet i næringslivet må regionen ha tilgang på relevant kompetanse som
arbe idsmarkedet etterspør, og regionen bør samtidig ha et arbeidsliv som trekker til seg
kompetanse i større grad enn hva som er tilfellet i dag. Tettere kobling mellom arbeidsliv på
den ene siden og arbeidstakere med rett kunnskap og kompetanse på den andre s iden blir
derfor en betingelse for flere arbeidsplasser og mer verdiskaping i regionen.

Under beskrivelsen av hvert innsatsområde vises det til aktuelle forslag til undertema som kan
hjelpe til med å spisse og konkretisere planarbeidet, og er ikke et utfy llende utvalg av
undertemaer. Underveis i planarbeidet vil det være en pågående kunnskapsbasert drøfting og
vurdering av hvilke undertemaer som vil være relevante for oppnåelse av planens
målsetninger.

5.3.1 Areal og transport
For å møte kravene til fremtidig samfunnsutvikling for en bærekraftig utvikling er det viktig å få
til en helhetlig planlegging som ivaretar hensynet til klima og miljø samtidig som man legger
opp til vekst. Samordnet areal - og transport planlegging er et verktøy for å møte diss e kravene
ved å forvalte arealene på en effektiv og bærekraftig måte, blant annet ved å utvikle effektive,
klima - og miljøvennlige og samfunnsøkonomisk lønnsomme transportsystemer.

Hvordan vi bruker arealene og utformer transporttilbudet betyr mye for ste ders attraktivitet,
næringsutvikling, for generell folkehelse og for å ivareta hensynet til klima, miljø og natur.
Ved planlegging for vekst vil det være stort behov for nye boliger, arbeidsplasser og
rekreasjonsområder som vil føre til press på arealer og infrastruktur, og gi utfordringer for
trafikkavvikling, helse og miljø. Det er derfor viktig at man legger opp til en smart helhetlig,
fremtidsrettet og samordnet bruk av arealer.

Planen er et mulig ledd i et langsiktig arbeid med å få på plass et forpli ktende samarbeid
mellom kommuner, fylke og stat i utbygging og utvikling av infrastruktur og kollektivtransport i
Ringeriksregionen

Areal
Det er en utfordring å balansere mellom bruk og vern av areal til beste for dagens og
morgendagens samfunn , og å disponere arealer på slik måte at det både fremmer vekst og slik
at transportbehovet reduseres. Arealplanleggingen må sikre at areal - , natur - og kulturressurser
blir forvaltet i et langsiktig perspektiv , og at man tar vare på Ringeriksregionens sær trekk og
stedlige fortrinn.

Nye arealbehov
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Forventet vekst i Buskerud gjør at kommunene på Ringerike vil ha behov for nye arealer til ulike
utbyggingsformål. Ønsket utvikling i befolkning og antall arbeidsplasser vil føre til store
arealbehov innen ny transportinfrastruktur, næringsvirksomhet og til tilrettelegging til utbygging
av attraktive boliger. Underveis i planarbeidet skal det avklares om den regionale planen skal
fastsette arealbrukprinsipper for kommunene i regionen.

Arealbruk og arealvern
Samtidig som regionen mest sannsynlig vil oppleve behov for nye regulerte arealer er det viktig
at arealplanlegging brukes for å oppnå en ønsket utvikling som er bærekraftig og som ivaretar
regionens særpreg og stedskvaliteter. Underveis i planarbeidet ska l det vurderes og drøftes i
hvilken grad det skal defineres prinsipper for lokalisering av næring og bolig i regionen, samt
prinsipper for arealvern.

Knutepunktutvikling
Det er aktuelt at planarbeidet tar stilling til knutepunktutvikling i regionen. Det skal drøftes og
vurderes i planprosessen hvilke tettsteder i regionen som kan defineres som knutepunkter, og
hvilke prinsipper som bør gjelde for utbygging av de knutepunktene. Regional plan for areal og
transport i Buskerud er viktig regional føring, samt at Veileder for helhetlig knutepunktutvikling
vil kunne fungere som rammeverk for slike vurderinger i utarbeidelsen av den regionale planen.

By – og tettstedsutvikling
Moderne stedsutvikling legger vekt på fortetting og o mdisponering av areal i byer og tettsteder
med sikte på flere boliger, mer handel og flere aktiviteter i sentrum. Dette gir god
arealutnyttelse og begrenser arealpresset rundt byer og tettsteder. God stedsutvikling kan sikre
levende sentrum med møteplasser som gjør at regionens tettsteder er steder mennesker ønsker
å oppsøke og oppholde seg.

Flere beboere i byer og tettsteder øker dessuten mulighetene for bedre kollektivtilbud og økt
utbygging av gode løsninger for sykkel og gange. Det er også sentralt i en slik plan som går på
tvers av kommunegrensene at man ser senterstruktur og knutepunktutvikling i sammenheng.

Dette er viktige grep forutsatt at lokale forhold som kulturmiljøer, byggeskikk og stedsidentitet
ivaretas. En viktig målsetting er å legge til rette for gode liv for både unge og gamle.

Tettstedsutviklingen i regionen må samtidig ta hensyn til at Ringeriksregionen er en region med
både en by som er omkranset av flere tettsteder og bygdesamfunn. Det er ønsket å bevare
livskraftige bygdesamfu nn i hele regionen, noe den regionale planen må ivareta. For
hensiktsmessig arealbruk skal det i planen vurderes å fastsette sentrumsavgrensninger for de
tettsteder der dette er aktuelt.

Videre tas det sikte på at by – og tettstedsutviklingen i regionen bør ta i bruk regionens
mangfold innen kultur og kulturminner for å skape og utvikle flere møteplasser, samt utnytte
regionens rike kulturarv for å videreutvikle en enda sterkere lokal identitet tuftet på felles
historie og lokale særtrekk innen kultur og kulturlandskap.

Boligtilbud
Bostedsattraktiviteten er avhengig av at regionen tilbyr boliger som folk vil ha. Det er en
forutsetning for befolkningsvekst at det finnes tilstrekkelig attraktive boliger, både for unge og
gamle, familier så vel som enslige. Tilbud om nye boliger må følg e statlige og regionale føringer,
og bør bidra til kompakte tettsteder som sikrer en bærekraftig boligutvikling i regionen. Det er
aktuelt at det i planarbeidet blir utredet og analysert om boligtilbudet i regionen samsvarer med
etterspørselen etter bolige r.

Transport

Transporttiltak må sees i sammenheng med fremtidig arealbruk med sikte på størst mulig
nytteverdi. Ved ferdig utbygd Ringeriksbane og ny E16 vil regionen være tettere knyttet til både
Oslo - regionen og østover retning Gardermoen. De store infrastrukturutbyggingene vil gi
regionforstørringseffekt, og Hole, Ringerike og Jevnaker vil bli en del av en større arbeidsregion,
med flere arbeidsmuligheter for innbyggerne og bedre tilgang på kompetanse for arbeidslivet.
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Transporten til og fra regi onen, samt effektiv transport innad i regionen er en forutsetning for
vekst. Transportplanlegging gir muligheter for å bedre fremkommeligheten på en klimavennlig
og trafikksikker måte. God fremkommelighet sørger for større pendlingsomland, og gir regionen
økt bosteds - og næringsattraktivitet. Klimagassreduksjon må være et førende prinsipp for
transportplanleggingen i hele regionen, og det må legges til rette for at flere enn i dag tar i
bruk kollektivtilbud, sykkel og gange som transportmiddel.

Grunnlag for fremtidige infrastrukturavtaler på Ringerike
Gjennom planarbeidet vurderes muligheten for at den regionale planen kan være et grunnlag
for en forpliktende avtale mellom kommuner, fylket og staten for utvikling og utbygging av
infrastruktur og kollektiv transport i Ringeriksregionen.

Kobling mellom transportmidler
Planen bør vurdere ulike løsninger som sørger for koblinger mellom transportmidler på en
tidseffektiv og klimavennlig måte . I grisgrendte områder i regionen vil bilen også i fremtiden
være det viktigste fremkomstmiddelet for lengre reiser. Det er derfor viktig at utviklingen av
transportsystemet i Ringeriksregionen sikrer effektive overganger mellom ulike former for
utslippsf ri transport, og overgangen mellom bil og kollektivreiser.

Utvikling av et sterkt bo – og arbeidsmarked på Ringerike
Selv om infrastrukturutbyggingene gir regionen et større omland er det også en forutsetning for
vekst at mange kan jobbe i samme området som de bor. Det fører til mindre transport og mer
aktivitet lokalt. Pendlertall viser en sterk integrasjon arbeidsmarkedsintegrasjon mellom
kommunene på Ringerike. Utforming av gode areal – og transportløsninger kan være et middel
for å knytte tettstedene i regionen sammen.

Kollektivtransport
Planen skal legge gjeldende kollektivplan til grunn, men kan ta opp supplerende momenter inn
som vil være tilpasset behov og utfordringer på Ringerike. Avklare muligheter og rammer for
mer samordnet og styrket koll ektivtilbud der buss og tog inngår. Mest mulig sømløse løsninger
mellom transportmidler er viktig for å gjøre kollektivtrafikk mer attraktivt. Et bedre og mer
moderne behovs – og brukerstyrt kollektivsystem vil øke tilgjengelighet, minske bilbruken og i
stø rre grad utnytte passasjergrunnlaget. Dette er viktig også med tanke på den kommende
Ringeriksbanen.

Sykkel og gange
Trygge, raske og godt utbygde sykkel – og gangvegnett kan avlaste vegnettet. Sykling og gåing
gir i tillegg en betydelig folkehelsegevinst. Sykkelvegnettet i regionen må samordnes på tvers
av kommunegrensene for å knytte regionen tettere sammen og for å muliggjøre
arbeidspendling med sykkel i bo – og arbeidsmarkedet på Ringerike.

Næringslivets behov for transport
Effek tiv og miljøvennlig godstransport som tar i bruk jernbanenettet i Ringeriksregionen så vel
som grønne løsninger for næringstransport på veg er viktig i et klima – og miljøperspektiv. Økt
fremkommelighet øker konkurranseevnen til det lokale næringslivet, og vil være en av flere
faktorer som kan bedres for å øke den samlede konkurransekraften til næringslivet i
Ringeriksregionen.

5.3.2 Verdiskaping og næringsutvikling
I løpet av de siste 20 årene har næringslivet i regionen gjennomgått store endringer med
mange nedleggelser av store arbeidsplasser innen industri og forsvar. Samtidig har regionen
hatt en svakere utvikling enn kommuner og regioner det er naturlig å sammen ligne seg med.
Det har vært en næringslivsvridning fra kunnskapsbasert industri med høy verdiskaping til
handel og tjenesteyting med en lavere grad av verdiskaping.

Næringsutvikling og større vekst i antall arbeidsplasser krever samordnet innsats fra fle re
aktører over tid. Arbeidslivet sikrer mennesker sosial omgang, følelse av mestring og tilhørighet,
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og er derfor noe mer enn kroner og ører. Å sørge for at flere som bor i regionen også jobber i

regionen sikrer mer aktivitet og handel lokalt , og det kan medvirke til å skape en sterkere lokal
identitet i befolkningen på Ringerike.

Målet for næringspolitikken er å skape flere arbeidsplasser og legge til rette for en høyere
verdiskaping med et variert næringsliv. Strategiske satsingsområder i Næringspoliti sk strategi
for Ringeriksregionen, Framover sammen , skal være effektive virkemidler for å nå målene om

flere arbeidsplasser, høyere verdiskaping og næringslivsvariasjon i regionen. Felles forståelse
for utviklingen, enighet om mål, satsingsområder, oppgave r, avklarte roller og ressurser,
samarbeid og arenaer for utvikling og rullering av strategien er suksessfaktorer for å nå målene.

Aktører, roller og ansvar

I næringsutviklingsarbeidet vil rolledeling og effektivt samspill mellom aktørene være
avgjørende. Det er viktig å sette en retning for arbeidet, fordele roller og velge arbeidsmetoder
regionen kan jobbe etter. Sentrale aktører er folkevalgte, kommuneadministrasjon og
næringslivet i regionen.

Vertskapsattraktivitet
Begrepet vertskapsattra ktivitet forstås her som faktorer som påvirker og tiltrekker relevante
ressurser til regionen. Ved å identifisere hva som er Ringeriksregionens spesielle ressurser og
kompetanser relativt til andre regioner kan Ringerikesregionen ha et konkurransefortrinn.
Spørsmål som er relevante å få besvart i løpet av planarbeidet er eksempelvis: Hva er Ringerike
gode på, hva er Ringerike sine fortrinn og innen hvilke næringsområder har Ringerike uforløst
potensial?

Skal Ringeriksregionen vokse må regionen evne å tilt rekke seg kapital, flere arbeidsplasser
innen privat og offentlig sektor og kompetent arbeidskraft som svarer til arbeidsmarkedets
nåværende og fremtidige behov.

Det er viktig for Ringeriksregionen og ha et sterkt samspill innad i regionen samtidig som de har

et blikk ut av egen region. Næringslivet er avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår
fra det offentlige. I en nylig analyse gjennomført av Oxford R esearch er en av anbefalingene å
utvikle et mer helhetlig og næringsrettet virkemiddelapparat. Det er pekt på at konsolidering og
prioritering av innsats vil kunne gi bedre forutsetninger for næringsutvikling og økt
verdiskaping, et tema som er aktuelt å j obbe videre med i planprosessen.

Klynger og nettverk
Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen definerer det at det er lav oppmerksomhet på
klyngedannelser i regionen som en svakhet som hindrer vekst.

Etablering og utvikling av næringsklynger vil styrke det lokale og regionale næringsmiljøet.
Dette bidrar til å fremme bedriftenes produktivitet og den samlede verdiskapingen i klyngen og
tilstøtende næringsliv. Klyngesamarbeid er i mange sammenhenger også avgjørende for å nå
opp i nasjonal og int ernasjonal konkurranse.

Ringerike bør for eksempel se på muligheten av å bygge videre på ansatser til næringsklynger
innenfor trebasert næringsutvikling, bedriftsmiljøet på Eggemoen m.m. og sørge for stimuli og
rammebetingelser som kan gi næringsklyngene i regionen gode vekstmuligheter.

I tillegg bør man se verdien av at Ringeriksregionen har et bredt og variert næringsliv. Det vil
kunne åpne seg muligheter for økt verdiskaping og vekst hvis det blir lagt til rette for sterkere
koblinger på tvers av ulike næringer, eksempelvis mellom matproduksjon og opplevelsesbasert
næringsliv, og mellom primærnæringer og høyteknologimiljøer.
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Entreprenørskap
Entreprenørskap handler, på lik linje med innovasjon, om å skape noe nytt, med hovedvekt på å
etablere ny virksomhet. Etablering av nye bedrifter, basert på nye ideer og markedsmuligheter,
er viktig for nyskaping og omstilling i lokalt næringsliv. Små og mellomstore bedrifter er en
viktig kilde til omstilling og nyskaping i næringslivet.

Flere små og mellomstore bedrifter avvikles hvert år og blir erstattet av minst like mange nye.
Denne dynamikken fører til endring, økt produktivitet og vekst i økonomien. De nye bedriftene
som kommer til vokser raskere og har høyere produktivitet enn bedriftene de ers tatter.

FoU og innovasjon
Forskning, utvikling og innovasjon gir nye produkter, tjenester og løsninger. Dette styrker
konkurranseevnen til bedrifter og regioner, og bidrar gjennom dette til økt bedriftsøkonomisk og
samfunnsøkonomisk konkurranseevne. FoU og innovasjon står sentralt med tanke på å løse en
rekke samfunnsutfordringer, eksempelvis innenfor helse/omsorg og miljø.

Skal Ringeriksregionens næringsliv opparbeide en konkurranseevne som er bærekraftig over tid
er man avhengig av en samordnet inns ats for mer forskning og utvikling, både i bedrifter og
klynger, samt i partnerskap mellom næringslivet og institusjoner innen høyere utdanning.

5.3.3 Tilgang på kompetanse
Evne til omstilling vil være en viktig faktor for næringslivet fremover med en stadig mer global
konkurranse og stadig mer skiftende trender, samt større mobilitet blant befolkningen i dag
sammenlignet med tidligere.

For å øke næringsattraktiviteten og dermed styrke forutsetningen for arbeidsplassvekst bør
planen jobbe mot å styrk e kompetansen i regionen og øke yrkesdeltakelsen blant
befolkningen.

Satsing på økt formalkompetanse i befolkningen, og å øke arbeidsmarkedets tilgang på relevant
kompetanse har flere positive effekter. Det øker næringslivets konkurranseevne, det øker
r egionens trekkraft overfor flytting av offentlige arbeidsplasser til regionen, og utdanning i seg
selv innehar positive virkninger for både folkehelse og regionens sosiale bærekraft.

Sosial bærekraft
Økt kvalifisering og fullføring av videregående oppl æring og utdanning er helsefremmende og vil
gi de unge muligheter til tilgang til arbeid og inntekt. Læreplasser, praksisplasser, trainee -
stillinger og hospiteringsordninger m.m. vil gi unge muligheten til å få relevant
arbeidslivserfaring.

Rett kompeta nse
For å oppnå ønsket om flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i regionen skal planarbeidet
tilrettelegge for rett kompetanse i forhold til kompetanseprofilen i arbeidsmarkedet i regionen
og arbeidsstyrkens evne til omstilling. Kunnskap om type fagut danning og utdanningsnivå i
regionen på kort og lang sikt kan fremskaffes gjennom planarbeidet.

Det er viktig å sikre god kopling mellom arbeidsmarkedets kompetansebehov og elevenes valg
av videregående opplæring. Det er videre viktig å sikre tettere int egrering mellom
arbeidsmarkedet og høyere utdanning i regionen slik at både studenter og bedrifter kan oppnå
gjensidig nytte av hverandre.

Styrke kompetanseutviklingen i eksisterende og fremtidige vekstnæringer
Læring i arbeidslivet for de som allerede er i arbeid er et satsingsområde i kompetansepolitikken
(Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017 - 2021) . Samhandling mellom næringslivet,
fagopplæring, fagskole og universitet om lokal etter - og videreutdanning kan være et område for
gjennomgang i planar beidet.

Samarbeid med andre miljøer
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For å heve kompetansemiljøene i regionen bør det legges til rette å øke samarbeidet mellom
kunnskapsaktører på Ringerike og andre fagmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det
bør videre legges til rette for å øke samarbeidet med Universitetet i Sørøst - Norge (USN).
Samarbeid og dialog om næringslivets sentrale kompetansebehov på kort og lang sikt vil være
en naturlig inngang til å få befestet USN sin rolle som kompetanseutvikler for næringslivet.

5.4 Tidshori sont for planen
Den regionale planen vil ha et todelt tidsperspektiv:

• Hovedfokus vil være strategiske valg på mellomlang sikt, 2020 – 2032.
• En del spørsmål er likevel av en slik karakter at planen må se ut over denne perioden,

og løfte blikket frem mot 2050.

I det videre skal det utarbeides et handlingsprogram som vil operasjonalisere den regionale
planen og definere konkrete tiltak og arbeidsoppgaver for en kortere periode, der perioder på 2 -
4 år er vanlig praksis for handlingsprogram til en reg ional plan. Rulleringstakten bestemmes av
styringsgruppen i løpet planfasen.

5. 5 Virkemidler
I planarbeidet skal ulike virkemidler for gjennomføring av planen drøftes. Alle aktørers
økonomiske og planmessige virkemidler bør vurderes, samt gjensidige forp liktelser.

Gjennom planprosessen skal bruk av retningslinjer og/eller planbestemmelse (etter plan – og
bygningsloven § 8 - 5) i den regionale planen drøftes og vurderes.

6. Kunnskaps – og utredningsbehov
Det foreligger allerede mye relevant kunnskap om området og om aktuelle problemstillinger. Et
viktig kunnskapsgrunnlag for dette planarbeidet er etablert offentlig statistikk, relevante
fagrapporter og eksisterende planer og strategier. Et viktig kunnskapstilfang vil også være
løpende dialog i planprose ssen med både regionale aktører og statlige aktører (transportetater,
kulturinstitusjoner og lignende), lokalt næringsliv samt lokale og regionale kunnskapsmiljøer.

I tillegg vil kommunene selv bidra med kompetanse og ikke minst svært verdifull innsikt i lokale
forhold.

Nedenfor vises en oversikt over aktuell og relevant kunnskap som vil ligge til grunn for å
utarbeide den regionale planen for Ringeriksregionen. Oversikten er ikke utfyllende:

• Offentlig statistikk om befolkningsutvikling og transpo rtmønster
• Utredninger og analyser utarbeidet i forbindelse med utbygging av Ringeriksbanen og

ny E16.
• Offentlig statistikk innen arbeidslivsutvikling og kompetansebehov , eksempelvis:

o N AVs bedriftsundersøkelse
o N HOs kompetansebarometer

• Relevante regionale planer
• Kunnskap om næringsutvikling og verdiskaping, blant annet:

o Næringsindikatorer for Buskerud 2018
o Gir en oversikt over på ulike næringsindikatorer som indikerer vekst og

verdiskaping i regionen.
o Regionenes unikhet og fortrinn , utarbeid et av Oxford Research på vegne av

Buskerud fylkeskommune i 2018.
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o En analyse av Ringeriksregionens unikhet og fortrinn for å fremme
regionalt forankrede vekststrategier i Buskerud og gi grunnlag for
prioriteringer av den offentlige innsatsen.

o Vekstbarome ter for Ringeriksregionen 2018 (som også utgjør store deler av
kunnskapsgrunnlaget for Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen)

Arbeidet med den regionale planen vil avdekke kunnskapsbehov, samt identifisere hvilke temaer
tilgjengelig kunnskap per nå ikke anses som tilstrekkelig. Behov for faglige utredninger vurderes
i løpet av planarbeidet.

7. Organisering, medvirkning og gjennomføring

7.1 Organisering av arbeidet
Arbeidet med planprogrammet er organisert i en politisk styringsgruppe og en administrativ
arbeidsgruppe.

Styringsgruppen har som oppgave å peke ut den strategiske retningen for arbeidet og fastsette
prioriteringer og målsetninger i den regionale planen. Videre skal styringsgruppen sikre et bredt
eierskap og forankring lokalt og regionalt. I tillegg skal styringsgruppa gi føringer for den
administrative arbeidsgruppa. Styringsgruppen innstiller forslag til planprogram til Buskerud
fylkeskommune, og skal innstille forslag til plan til Viken fylkeskommune.

Styringsgruppen består av følgende medlemmer:

Hanne Lisa Matt (leder) Buskerud fylkeskommune

Per Berger (ordfører) Hole kommune

Kjell B. Hansen (ordfører) Ringerike kommune

Lars Magnussen (ordfører) Jevnaker kommune

I tillegg har Oppland fylkeskommune vært ikke - aktivt medlem av styringsgruppen, og har i
planprogramperioden hatt møterett og fått møtereferat.

Den administrative arbeidsgruppen er ledet av fylkesrådmannen i Buskerud fylkeskommune, og
skal støtte styringsgruppa i arbeidet med Regional plan for Ringeriksregionen.
Fylkeskommunens Utviklingsavdeling har prosjektlederansvar, og med det ansvar for løpende
prosess, fremdrift og sekretariat.

Arbeidsgruppa deltok i felles oppstartsmøte for planprosessen sammen med styringsgruppa, og
gjennomfører egne arbeidsmøter etter behov. Gruppa har følgende medlemmer:

Finn Ivar Lied (prosjektleder) Buskerud fylkeskommune

John - Morten Landrø Hole kommune

Ole Einar Gulbrandsen Ringerike kommune

Simen Norheim Jevnaker kommune

Brede Kihle Fylkesmannen i Oslo og Viken
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7.1.1 Politisk behandling
Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune vedtar høringer og sluttbehandler planprogram.
Regional plan for Ringeriksregionen sluttbehandles av fylkestinget i Viken
fylkeskommune. Kommunestyrene gis anledning til å komme med innspill i høringsperioden.

7.1.2 Ekstern bistand
Behov for ekstern bistand til faglige utredninger vurderes fortløpende.

7.2 Medvirkning
Den regionale planen utarbeides etter plan – og bygningslovens kapittel 5 om medvirkning. Alle
offentlige organ har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt eller
deres egne planer og vedtak. Det er særlig viktig at regionale planer gjør en avveiing og
avklaring mellom forskjellige interesser over sektor - og kommunegrenser, og s amordning og
forpliktende samarbeid mellom mange aktører i gjennomføringen.

I utarbeidelsen av Regional plan for Ringeriksregionen vil det bli lagt opp til en prosess som
sikrer god medvirkning fra relevante statlige og kommunale aktører, samt lokale aktører innen
blant annet utdanning, næringsliv og kultur. Målet er at alle involverte skal aktører skal få et
eierskap til arbeidet og konklusjonene fra dette. En bredt forankret plan som sikrer planens
legitimitet vil være en forutsetning for å sikre at planarbeidet bærer frukter, og at planarbeidet
oppnår reell effekt blant kommunene og lokalsamfunnene på Ringerike.

Arbeidet med den regionale planen legger opp til to former for medvirkning. En av formene er
tematisk avgrensede administrative arbeidsmøt er der relevante regionale og statlige
myndigheter deltar i temamøte (r) sammen med den administrative arbeidsgruppa.

Den andre formen er en bredere medvirkning der styringsgruppen inviterer flere
samfunnsaktører til å komme med innspill, eventuelt at styringsgruppa inviterer til høringsmøter
eller lignende.

7.2.1 Offentlig ettersyn
Høring av både planprogram og plan skal kunngjøres i aktuelle aviser. Høringene skal gå over
minst 6 uker, og alle inviteres til å gi innspill.

Det vil bli lagt opp til ett eller flere høringsmøter der berørte parter kan ytre sin mening og
komme med innspill. Hvis det er ønskelig fra kommunene selv kan det legges opp til at det holdes
en orientering for kommunestyret i forbindelse med lokalpolitisk behandling i samband m ed
offentlig ettersyn av planprogram, regional plan og handlingsprogram.

7.3 Gjennomføring
Arbeidet med den regionale planen gjennomføres i tre faser. Første fase er prosessen med å
utarbeide og vedta planprogram, deretter utarbeide selve planen og til s lutt sikre
gjennomføringen av planen ved utarbeidelse av handlingsprogram. I tillegg, og parallelt
med planfasen, vil det gjennomføres utredningsarbeid for å styrke kunnskapsgrunnlaget.

Nedenfor skisseres en tentativ fremdriftsplan for arbeidet med planprogram og regional plan :

2019 2020
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O
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1. Folkehelseoversikt 2019 tas til orientering. 

2. Folkehelseoversikt 2019 skal legges til grunn for planarbeidet de neste fire årene.  
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Folkehelseoversikt 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Folkehelseoversikt 2019 tas til orientering. 

2. Folkehelseoversikt 2019 skal legges til grunn for planarbeidet de neste fire årene.  

 

 

  

Bakgrunn 

Folkehelse defineres som "befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i 

befolkningen".  

 

En folkehelseoversikt er et dokument som gir en samlet oversikt over helsetilstanden til 

befolkningen. Kommunen er pålagt å utarbeide en slik oversikt hvert fjerde år, i forkant av 

arbeidet med kommunal planstrategi.     

 

Dokumentet skal brukes som kunnskapsgrunnlag for kommunal planstrategi og videre 

planarbeid, samt legges til grunn for det løpende folkehelsearbeidet jf. folkehelseloven § 6. 

 

Arbeidet med folkehelseoversikten 

Arbeidet har vært organisert som et tverrsektorielt prosjekt ledet av Strategi og 

utviklingsavdelingen. Kapitlene har blitt skrevet av fagpersoner fra ulike områder i kommunen 

samt noen eksterne. Innholdet er basert på statistikk fra åpne kilder og kommunale tall.   

 

Folkehelseoversiktens innhold 

Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringer og ressurser, og inneholde vurderinger av 

årsaksforhold og konsekvenser. I tillegg skal kommunen være særlig oppmerksom på trekk 

ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale helseforskjeller.   

 

Folkehelseoversikten inneholder informasjon og funn innenfor seks ulike folkehelseområder. 

Disse er befolkningssammensetning, oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysisk, biologisk 

og sosialt miljø, helsetilstand og helserelatert atferd. 

 



- 

Informasjonen i folkehelseoversikten er i hovedsak ren statistikk. Det er gjort vurderinger ev 

årsak og konsekvens, men ikke skjønnsmessige vurderinger. Status for Ringerike kommune 

sammenliknes med snittet for Buskerud, sammenliknbare kommuner (KOSTRA-gruppe 13) og 

landet som helhet. I tillegg blir kommunens tall for noen temaer sett opp mot tall for tidligere 

år.    

 

Det som fremstår som de mest sentrale funnene er trukket frem i kortversjonen av rapporten. 

For fullstendig oversikt over funn og arbeidsmetodikk se vedlagt hovedrapport.  

 

Hovedfunnene i Folkehelseoversikten 2019 

Rapporten anbefaler ikke hva man skal prioritere eller hvilke tiltak som bør settes i gang, da 

dette er kun en oversikt over helsetilstanden i kommunen. Derimot har hovedutfordringene 

med folkehelsen til befolkningen og de ressursene som finnes i kommunen blitt identifisert.  

 

Hovedutfordringene er det som kommunen bør fokusere på ut ifra funnene i 

folkehelseoversikten, mens en ressurs er en faktor som påvirker folkehelsen på en positiv måte.  

 

Hovedutfordringer Ressurser 

 Fysisk aktivitet 

 Utdanningsnivå 

 Universell utforming 

 Psykisk helse og ensomhet 

 Arbeidsledighet for de som er under 30 

år 

 Tilgjengelighet til sosiale møteplasser og 

aktivitetsområder 

 Andel livsstilsrelaterte sykdommer 

herunder kols og overvekt 

 Lavinntektsfamilier og barn som bor i 

familier med vedvarende lavinntekt 

 

 Vannkvalitet 

 Full barnehagedekning 

 God tannhelse hos barn 

 Høy trivsel i barneskolen 

 Bredt tilbud innen kultur, idrett og 

friluftsliv 

 

 

Rådmannens vurdering 

Folkehelseoversikten 2019 vil bli brukt som kunnskapsgrunnlag for planstrategien og videre 

planarbeid i kommunen. Det legges også opp til at alle enheter i kommunen benytter dette 

dokumentet i det løpende arbeidet.  

 

Veien videre 

Folkehelseoversikten er et dokument som skal lages hvert fjerde år, og erfaringer høstet i dette 

prosjektet vil gi et godt utgangspunkt for å prosessen med å revidere denne siden.  

 

 

 

Vedlegg 

Folkehelseoversikt 2019 

Folkehelseoversikt 2019 - kortversjon 
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1 Sammendrag
Dette dokumentet er et oversiktdoku ment over helsen til innbyggerne Ringerike kommune. Arbeidet
med dokumentet har vært tverrsektorielt, og dokumentet vil bli b rukt i det løpende
folkehelsearbeidet , samt som kunnskapsgrunnlag for kommunal planstrategi og derfor all kommunal
planlegging . Dokumentet brukes til å sammenligne Ringerike kommune med andre kommuner, fylket
og landet som helhet, for å få en god oversikt over helsetilstanden til innbyggerne.

I dokumentet er det syv kapitler som omhandler informasjon og funn innenfor ulike
folkehelseområder. I tillegg er det et introduksjon skapittel , et kapittel om sosial fordeling , samt et
avsluttende kapittel som tar for seg hovedutfordringer og ressurser .

Nedenfor er hovedfunnen e i dokumentet oppsummert. Det er en del områder hvor Ringerike
kommune ligger på landsgjennomsnittet, eller ikke skiller seg nevneverdig ut fra Buskerud eller
landet fo r øvrig. Likevel kan det være rom for fo rbedring på disse områdene, men fokuset i
samme n draget er på de områdene hvor Ringerike skiller seg ut fra Buskerud og/eller lander for øvrig .

Funnene er delt inn fire kategorier: positive funn, negative funn, funn hvor Ringerike kommune li gge r
under landsgjennomsnittet men hvor utviklingen er positiv og andre funn.

1 .1 Befolkningssammensetning
Positiv
utvikling

I Ringerike er det 30 442 innbyggere (per 01 .01 .201 9). Det har vært en befolkningsvekst
på 0,5% årlig de siste 1 0 årene.
Forventet levealder er 82,5 år for kvinner og 78,8 år for menn. Dette er litt lavere enn både
landet og fylket som helhet. Levealderen i Ringerike har en positiv utvikling, i tråd med
utviklingen i resten av landet.
Flere i Ringerike tar høyere utdanning, og dette følger trenden til resten av landet.
Ringerike har allikevel flere innbyggere med kun grunnskole som høyeste fullførte
utdanning (31 %), og færre med universitets - /høgskoleutdanning (27%) enn landet for
øvrig.

Andre funn I 201 8 var det 4 577 innvandrere i Ringerike. Det har vært en gradvis økning av
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre de siste 1 0 årene. De aller fleste
kommer fra Europa, i likhet med trenden i Norge for øvrig.

1 .2 Levekår
Positive
funn

64,3% av innbyggerne i Ringerike kommune eier egen bolig.
Det har vært en økende tilvekst i privat sysselsetting.

Negative
funn

Den største gruppen i befolkningen som leier bolig er eneforeldre med små barn.
I Ringerike er det flere som bor alene enn i landet for øvrig.
Ringerike har en høyere andel mottakere av uføretrygd enn Buskerud for øvrig.
Sykefraværet ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet. Høyest er det i helse - og
sosialtjenester. Dette i likhet med resten av landet.
Det er flere som pendler ut av enn inn til kommunen.
Ri ngerike kommune ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder andel med lavinntekt,
og det er en økende andel barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.
Gruppen barn med innvandrerbakgrunn, som har foreldre med lav utdanning og svak
yrkest ilknytning, har også økt.
Bortfallet av et stort antall industriarbeidsplasser har ikke i tilstrekkelig grad blitt erstattet
av næringsvirksomhet med tilsvarende høy verdiskapning.
Inntektsulikheten i Ringerike er lav, men kommunen ligger noe lavere enn
landsgjennomsnittet på inntekt generelt

Positiv
utvikling

Arbeidsledigheten har hatt en jevn nedgang de siste årene i alle aldersgrupper, og i 201 8
lå arbeidsledigheten på 2,3%, men for aldersgruppen under 30 har det i det siste året
vært en liten øknin g.
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1 .3 Oppvekst
Positive
funn

I Ringerike kommune er det full barnehagedekning.
Ringerike kommune scorer over landgjennomsnittet på trivsel i barneskolen.

Negative
funn

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage er lav i Ringerike.

Positiv
utvikling

Læringsmiljø på barneskolene i Ringerike ligger over landsgjennomsnittet, mens på
ungdomsskolene er læringsmiljøet litt lavere enn landsgjennomsnittet.

Andre funn Ringerike har flere barn i barnevernstiltak enn sammenliknbare kommuner.

1 .4 Miljøfaktorer
Positive
funn

Vannkvaliteten og vannforskyningen er veldig god i Ringerike kommune.
Ungdomskriminaliteten i Ringerike kommune er historisk lav, i likhet med landet for øvrig.

Negative
funn

Ringerike kommune er ikke godt nok universelt utformet, og tilgjengeligheten til sosiale
møteplasser i Hønefoss sentrum er noe begrenset.
I Ringerike er det lavere deltakelse i frivillige organisasjoner. I tillegg får organisasjonene
mindre tilskudd enn i sammenliknbare kommuner.
I Ringerike kommu ne er valgdeltakelsen lavere enn landet for øvrig.
I Ringerike opplever ca. 20 % av ungdommene ensomhet.
Ungdom er spesielt opptatt av at kollektivtilbudet ikke er godt nok i kommunen, særlig ut i
distriktene.

1 .5 Skader og ulykker
Positive
funn

Det er f å dødsfall som følge av brann i Ringerike kommune. Ringerike brann og redning
har gode forebyggende tiltak for hjemmeboende risikoutsatte grupper.

Negative
funn

Ringerike ligger høyere enn landsgjennomsnittet på personer behandlet i sykehus.

1 .6 Helse rel atert atferd
Positive
funn

I Ringerike bruker færre ungdom rusmidler enn landet for øvrig.

Negative
funn

20% av elevene i videregående skole i Buskerud melder om at de har vært utsatt for
seksuell trakassering.

Positiv
utvikling

Andelen voksne i Rin gerike som røyker har i likhet med landet for øvrig gått ned, men
kommunen ligger fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet.
Tall fra 201 6 viser at vaksinasjonsdekningen i barnevaksinasjonsprogrammet har god
dekningsgrad for 2 - åringer, mens det er lavere va ksinasjonsdekning for 1 6 - åringer.
Forbruket av antibiotika i Ringerike har gått nedover de siste årene, og følger nasjonal
trend. Forbruket i Ringerike ligger allikevel noe høyere enn landet for øvrig.

1 .7 Helsetilstand
Positive
funn

Tannhelseresultatene i Ringerike kommune viser at tannhelsen jevnt over er god hos
barna.

Negative
funn

Når det kommer til livsstilsrelaterte sykdommer ligger Ringerike noe over
landsgjennomsnittet. Det samme gjelder overvekt blant voksne og barn.
Ringerike skiller seg ve sentlig ut fra landet for øvrig, i negativ retning, når det gjelder
andel tilfeller av kols.
Ringerike ligger litt over landsgjennomsnittet i forbindelse med omfang av psykiske
lidelser i alle aldersgrupper.
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2 Innledning
2.1 Bakgrunn og lovgrunnlag
Folkehe lseoversikten gir en samlet oversikt over helsetilstanden til befolkningen og faktorer som
påvirker denne .

K ommunen er pålagt å ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen 1. Det te dokumentet
skal utarbeides hver t fjerde år. Oversikten sk al identifisere folkehelseutfordringer og ressurser, og
inneholde vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser. I tillegg skal kommunen være særlig
oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller oppretth olde sosiale helseforskjeller.
Dette dokumen tet skal brukes som kunnskapsgrunnlag for kommunal planstrategi og videre
planarbeid , samt legges til grunn for det løpende folkehelsearbeidet , jf. Folkehelsloven § 6.

Folkehelseoversikten er grunnlaget for alt planarbeid i kommunen. Figuren under viser hvordan de
ulike prosessene skal bygge på hverandre. Folkehelseoversikten utarbeides som
grunnlagsdokument for kommunal planstrategi, i kommunal planstrategi vurderes det om
kommuneplanen skal revideres, og kommuneplanen danner et grunnlag for å kunne star te arbeidet
med økonomiplanen.

Figur 1: Sammenhengen mellom de lovpålagte prosessene og overordnet planarbeid

2.2 F olkehelsearbeid
God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige
vanskeligheter og hverdagens kra v2. Fokuset i arbeid med helse har endret seg fra et mer
individfokusert og sykdomsforebyggendearbeid til økt samfunnsfokus med vekt på helsefremming og
kunnskap om hva som gir god helse gjennom satsing på en fornuftig helsepolitikk .3

Verdens helseorgan isasjon (WHO) definerer helsefremmende
arbeid som " en prosess som gjør enkeltmennesker, så vel som
fellesskapet i stand til å få økt kontroll over forhold som påvirker
helsen, og dermed bedre sin egen helse4" . Nøkkelpunktene i
Ottawacharteret er å arbeide for økt engasjement, tilrettelegge
miljøet og bedre formidlingen av hva som er viktige faktorer for helse. 5

Folkehe lse: befolkningens

helsetilstand og hvordan helsen

fordeler seg i en befolkning .
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Videre blir det presentert fem hovedprinsipper som
ligger til grunn for det helsefremmende arbeidet.

1. Å bygge opp en helsefremmende politikk .
2. Å ska pe støttende miljø for helse og utvikling .
3. Å styrke lokalmiljøets muligheter for handling .
4. Å utvikle personlige ferdigheter som setter folk

i stand til å gjøre valg som fremmer helsen.
5. Å reorientere helsetjenesten i mer

helsefremmende retning .

God helse e r en ressurs i dagliglivet og et positivt begrep som vektlegger både personlige, sosiale og
fysiske res surser Feil! Bokmerke er ikke definert. . Det helsefremmende arbeidet kan forstås ut i fra
den sosiale helsedeterminantsmodellen som er en økologisk modell utviklet av Dahlgren and
Whitehead6.

Figur 2 : Den sosiale helsedeterminantsmodellen 7.

Modellen gir et bilde av ulike påvirkningsfaktorer eller determinanter som i ulik grad påvirker helsen.
Enkeltmennesket befinner seg i midten hvor a lder, kjønn og fysiske og genetiske faktorer spiller inn.
Det første laget kalt "levevaner og mestring" besk river individuelle livsfaktorer. Det andre laget
omhandler sosialt nettverk og samspillet mellom enkeltmennesker og det nærmiljøet de befinner seg
i . Her vil familie, venner og andre nære relasjoner være av betydning. Det tredje laget tar for seg ulike
leve - og arbeidskår som vil være områder som påvirker menneskers evne til å ivareta egen helse.
Modellens ytterste lag består av generelle sosioøkonomi ske, juridiske og kulturelle faktorer som vil
påvirke både enkeltindividers helse og den generelle folkehelsen. Modellen synliggjør viktige og
sentrale helsedeterminanter som påvirker helsen både i positiv og negativ retning.

2.2.1 Folkehelse og FNs bærekraftsm ål
Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen, og bærekraftsmålene definerer de
mest sentrale utfordringene og fungerer som en felles global retning alle skal jobbe mot. For å
realisere bærekraftsmålene er god folkehelse en viktig f orutsetning. "At alle kan leve friske og sunne
liv er en forutsetning fo r å oppnå bærekraftig utvikling . "8

Folkehelsearbeid: samfunnets inns ats for å

påvirke faktorer som direkte eller indirekte

fremmer befolkningens helse og trivsel,

forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade

e ller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler,

samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer

som direkte el ler indirekte påvirker helsen.
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Figur 3 : FNs bærekraftsmål 9

Det er 1 7 hovedmål som alle består av ulike delmål, og de fleste hovedmålene har stor betydning for
befolkningens h else og livskvalitet10.

2.2.2 Folkehelsearbeidet i Ringerike kommune
Folkehelsemeldingen 201 2 - 2030 ble vedtatt i kommunestyret 21 .02.2013. I meldingen er følgende
tre visjoner pekt ut som prioriterte satsingsområder:

1 . Ringerike - best for barn. Målet om å høyne befolkningens levekår innebærer å sikre
optimale oppvekstsvilkår for barn og unge.

2. Ringerike - aktivitet for alle. Deltagelse i frivillige organisasjoner og foreninger er
helsefremmende, og samarbeid med ulike idrettslag og foreninger vil utvikle kommunen s
folkehelsearbeid.

3. Ringerike - folkehelsekommunen. For å bli en folkehelsekommune skal
folkehelseperspektivet være gjennomgående i kommunens arbeid, og samfunnet skal
utvikles slik at det er enkelt å være fysisk aktiv i hverdagen.

2.2.3 Folkehelseprofil
Folke helseprofilen er et kortfattet oversiktsdokument som Folkehelseinstituttet har utgitt årlig siden
2012. Det lages profiler for alle kommuner, fylker og de største bydelene i landet. Folkehelseprofilen
tar i tillegg for seg ulike tema hvert år, for eksempel er temaet for 201 9 "Trygt og godt oppvekstmiljø i
kommunen". Folkehelsebarometeret inngår i folkehelseprofilen og er en oversikt over indikatorer for
folkehelse hvor kommunens tall blir sammenliknet med nasjonale tall.

Folkehelsebarometeret for 201 9 er avbildet under. Denne viser at Ringerike har signifikant dårligere
verdi på 1 5 av 34 indikatorer enn landet som en helhet, noe som betyr at kommunen har mange
folkehelseutfordringer som det må arbeides systematisk med for å løse.
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Tabell 1: Folkehelsepr ofil for 0605 Ringerike. 201911

2.3 Organisering av arbeidet
Ringerike kommune har valgt å prioritere planarbeidet i kommunen. Det er derfor opprettet en egen
utviklingsavdeling bestående av assisterende rådmann, byplansjef, næringssjef og klima og miljøsjef.
Planavdeling er en egen enhet som er plassert direkte under assisterende rådmann.
Arbeidet med å lage en folkehelseoversikt må være tverrsektorielt for å kunne lykkes. Siden
folkehelseoversikten skal danne grunnlag for den kommunale planstrategien valgte Ringerike
kommune å ha en prosjektleder fra planavdelingen. Øvrige medlemmer av prosjektgruppen er
folkehelsekoordinatoren, SLT - koordinator, enhetsleder for tilrettelagt tjenester sør, leder for
kommunikasjonsavdelingen, og en arealplanlegger med ansvar f or neste rullering av
kommuneplanen. Prosjekteier/leder av styringsgruppen er byplansjefen. Øvrige medlemmer av
styringsgruppen er kommunalsjef for barn og unge, klima - og miljøsjef og kommuneoverlegen.

I arbeidet med oversikten var det i hovedsak de so m jobbet innenfor fagområdene tilknyttet de ulike
temaene som utarbeidet kapitlene. Figuren nedenfor er en oversikt over de som har bidratt i arbeidet.



7

Figur 4 : O versikt over bidragsytere i ar beidet med folkehelseoversikten

2.4 Informasjon om oversikten
Oversikten skal omfatte seks hovedområder, jf. §3 i forskrift om oversikt over folkehelsen 12.

1 . B efolkningssammensetning
2. Oppvekst - og levekårsforhold
3. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
4. Skader og ulykker
5. Helserelatert atferd
6. Helsetilstand

Veilederen for arbeidet med folkehelseoversikten 13 foreslår en rekke undertemaer til hvert
hovedområde. Arbeidet med folkehelseoversikten har tatt utgangspunkt i veilederen. I tillegg til de 72
undertemaene som veilederen foreslår , har noen flere temaer blitt tatt m ed da de fremstår som
viktige for kommunen. Målet er å lage en fullstendig folkehelseoversikt som belyser helsetilstanden i
Ringerike kommune per 201 9. I denne oversikten har det ikke vært mulig å finne statistikk og data på
alle temaene. Dette vil tas med i det videre folkehelsearbeidet 14. Jf. Folkehelseloven §5 skal
oversikten blant annet baseres på opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen
gjør tilgjengelige, kunnskap fra de kommunale helse - og omsorgstjenestene og kunnskap om
faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.

I arbeidet med folkehelseoversikten er det i hovedsak b litt benyttet opplysninger fra Ringerike
kommune, Kommunehelsa statistikkbank, SSB, lovdata, vekstbarometeret , Ungdata og NAV. I
oversikten har det bl itt benyttet datamateriale som viser status eller utviklingen i Ringerike kommune.
Der det ikke er tall for Ringerike har det blitt benyttet nasjonale eller regionale tall istedenfor. I tillegg
har statistikken for Ringerike blitt sammenliknet med tall fra enten Buskerud, nasjonale tall eller tall for
KOSTRA - gruppe1 315 der dette har vært hensiktsmessig.

I kapitlene som følger vil undertemaene til hvert hovedområde gjennomgås tematisk. De to siste
kapitlene i folkehe lseoversikten omhandler sosial fordeling og utfordringer og ressurser.

Folkehelseoversikt
2019

Eiendoms -
forvaltningen

Plan

NAV

HR

Skole

Barnehage

Fylkes -
kommunen

Barne -
vernet

Utbygging

Kultur
Brann

og
redning

Bolig -
tjenesten

Geologi

Næring

Miljø -
og

klima

Politi

Vann
og

avløp

Vei/park/
idett

Rus og
psykiatri

Forebyggende
helse

Kommune -
overlegen
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3 Om befolkningen
Antall bosatte i Ringerike kommune er 30 442 personer, ved inngangen til 2019. Gjennom de siste 10
årene har Ringerike hatt en vekst på he nholdsvis 5%, men den årlige v e k s ten er på 0,5 %. Samlet har
Ringeriksregionen hatt en svak befolkningsvekst og et lavt fødselsoverskudd. Per i dag er det
forventet at Ringerike kommune vil ha 32 882 innbyggere innen 203016. Når Ringeriksbanen er
ferdigstilt, vil Hønefoss få et togti lbu d som vil gi ca. 35 minutter reisetid til Oslo. Ny E16 vil også styrke
tilgjengeligheten til regionen. I årene som kommer er det en forventning om at Hønefoss og
Ringeriksregionen vil vokse både i antall innbyggere og i arbeidsplasser. Politikerne har derf or en
målsetting om at vi skal legge til rette for opptil 10.000 nye innbyggere i Ringerike frem mot 2030 , jf.
kommuneplanens samfunnsdel (2015) .

3.1 Befolkningssammensetning
3.1 .1 Aldersfordeling og aldersutvikling
Per 1. januar 2019 var det 30 442 innbyggere i R ingerike kommune – en oppgang på 159 fra året før
(befolkningsvekst på 0,5%). I kommuneplanens samfunnsdel er målet at innbyggertallet skal nå
40 000 innen 2030.

Alders fordelingen gir innblikk i hvor stor den yrkesaktive delen av befolkningen er. Den sie r også noe
om forutsetningene for potensialet i verdiskapning og omsorgsbyrden. I Ringerike er det flere
innbyggere i aldersgruppen 40 - 70 år, og færre innbyggere i aldersgruppen 0 - 30 år.

Figur 5 : Aldersfordelingen for menn og kvinner i Ringerike kommune per 1. januar 201916

Ringerikes indikator om a lderssammensetting viser at det er lavest andel av barn mellom 0 - 5 år
(5.71%).

A lderssammensetting en i kommunen viser at den minste aldersgruppen er bar n mello m 0 - 5 år , som
utgjør kun 5.71 % av befolkningen i kommunen. Ser man nærmere på Ringerike over tid ser man en
nedgang i aldersgruppene 55 - 66 år, 40 - 54 år og 20 - 24 år. Dette gjelder for alle tre aldersgruppene i
tidsrommet 2015 - 2018. Det er ønske om befolknin gsvekst, da dette over tid er positivt og særlig et
ø nske om innflytting av yngre barnefamilier. Dette bidrar til gunstige arbeidsstrukturer i kommunen og
en økt andel yrkesaktive per unge og gamle.
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Figur 6 : Alderssammensetning i Ringerike kommune, og ut viklingen fra 2008 - 201916

Ringerike er i ferd med å få en betydelig eldre befolkning, i likhet med resten av Norge, og man ser
for seg en dobling av antall personer over 67 år i Norge fram mot 206017. En eldre bølge vil få
konsekvenser for flere forhold blant annet kommunens inntektsgrunnlag og tilgang på arbeidskraft.
Utvikling i antall innbyggere har betydning for kommunens planer når det gjelder omfang og kvalitet
av de ulike tjenestene som skal leveres til i nnbyggerne i fremtiden.

3.1 .2 Forventet levealder
Indikatoren viser hvor lenge et nyfødt barn forventes å leve. I Ringerike kommune er forventet
levealder for kvinner 82,5 år, mens på fylkesnivå og landsnivå er forventet levealder henholdsvis 83,2
og 83,3 år. F orventet levealder for menn er 78,8 år, mens på fylkesnivå og landsnivå er forventet
levealder henholdsvis 78,9 og 79,1 år.

Levealderen i Ringerike er dermed generelt lavere enn i landet og fylket som helhet. Lavere forventet
levealder kan indikere dårli gere helse i befolkningen med påfølgende sosioøkonomiske og
helsemessige belastninger. Det er sosiale forskjeller hva gjelder levealder, der de med lavest
utdanning har gjennomsnittlig kortere levealder. For både menn og kvinner skiller det ca. fem leveår
mellom de med kun grunnskole og de med høyere utdanning 16.

Når man skal vurdere befolkningens levealder, kan det være nyttig å se det i sammenheng med
statistikk over dødsårsaker18.

Tabell 2 : Forventet lev ealder for Ringerike, Buskerud og hele landet ( utvikling fra 1999 - 2017 )18



10

3.1 .3 Utdanning
Sammenhengene mellom befolkningens utdanningsnivå og helse er komplekse, men forskere har
identifisert to hovedmekanismer. F or det første påvirker utdanning levekår, og for det andre bidrar
utdanning til utvikling av en sterkere psykisk helse, som igjen påvirker menneskers fysiske helse i
positiv forstand 16. Tiltak rettet mot å red usere utdanningsforskjeller kan bidra til å redusere ulikheter i
folks helse. Fra et helsemessig ståsted er det viktig at utdanningssektoren lykkes med å tilrettelegge
opplæringen slik at alle barn og unge kan få like gode muligheter til å lære og oppleve mestring18.

Stadig flere tar høyere utdanning i Ringerike kommune og kommunen følger dermed trenden til
resten av landet. Tall fra 201 7 viser likevel at Ringerike ligger godt over landsgjennomsnittet for ande l
personer med kun grunnskole som høyeste fullførte utdanning da landsgjennomsnittet er 26% og
Ringerike ligger på 31 %16. I Norge tar 35% utdanning på universitets - og høgskolenivå, mens i
Ringerike er det 27% . I Buskerud ligger tallet på 30%.

Når det gjelder utdanningsnivå på kvinner og menn i Buskerud tar 33% av kvinnene høyere
utdanning, mens 26% menn tar høyere utdanning.

Figur 7 : Høyeste fullførte utdanning for personer over 16 år i Ringeri ke kommune16

3.2 Befolkningsendring
3.2.1 Befolkningsutviklingen
Befolkningsframskrivinger avhenger av fruktbarhet, levealder og nettoinnvandring. For å sikre gode
levekår og høy velferd er det viktig med en sunn bala nse mellom gamle og unge, og yrkesaktive og
personer med omsorgsbehov. Ringeriksregionen trenger flere unge yrkesaktive som gjennom
arbeid, inntekt og skatt bidrar til høyere verdiskapning og forbedrede kommunale tjenester og tilbud.

Det er lav befolkni ngsvekst generelt i Norge. Denne trenden gjenspeiler seg også i Ringerike som,
med en vekst på 0,5% årlig, i tillegg har lavere befolkningsvekst enn andre kommuner i Buskerud.

21 %

41 %

31 %

41 %

41 %

1 %
6%

2 1 %
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Figur 8 : Antall bosatte i Ringerik e kommune, og utvikling fra 2007 - 201816

3.2.2 Årlige fødselsrater
Fødselsrate defineres som leven de fødte i et år per 1 000 av middelfolkemengden. I Ringerike
kommune var det 257 barn per 201 8, noe som gir et fødselsunderskudd på - 3 (se figur 7). Likevel har
Ringerike kommune befolkningsvekst, grunnet tilflytning.

Figu r 9 : Fødselsoverskudd i Ringerike kommune16

Lavt fødselsoverskudd har sammenheng med aldersstrukturen. Å oppnå befolkningsvekst handler
både om å få folk til å flytte til kommunen, men også å beholde de som allerede bor her, altså å få en
bedre nettoflytting.

3.2.3 Netto inn - og utflytting
Ønsket om nettoinnflytting har s ammenheng med flere forhold blant annet kommunens
inntektsgrunnlag og tilgang på arbeidskraft. Utvikling i antall innbyggere har betydning for
kommunens planer når det gjelder omfang og kvalitet av de n tjenesteprodusjon som kommunen skal
lever til innbyggerne i fremtiden.



12

Nettoinnflytting er antall innflyttinger minus antall utflyttin ger. Inn - og utflytting i Ringerike kommune
har variert fra år til år, men nettoinnflyttingen har vært positiv de siste årene.

Figur 10 : Inn - og utflytting av Ringerike kommune i perioden 2010 - 201716

Nett o innflytting og l ang botid kan ha mange positive forklaringer som har med oppvekst – og
levekår sforholdene i kommunen å gjøre, men det kan også henge sammen med manglende
alternative muligheter.

3.3 Etnisk sammensetning
Figuren viser a ntall og andel personer med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte
besteforeldre registr ert bosatt i Norge. Det har vært en gradvis økning i andel innvandrere og
norskfødte med innvandrerforeldre i Ringerike kommune de siste 1 0 årene. I 201 8 var det 4 577, i
forhold t il 2 473 i 201 0.

Figur 1 1 : Innvandring i Ringerike kommune fra 2008 - 2018. 18

Den etniske sammensetningen viser at de fleste innvandrere som kommer til Ringerike er fra Europa
(uten Tyrkia), i likhet med trenden i Norge.
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Figur 1 2 : innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Ringerike kommune16

3.4 Oppsummering
I kommuneplanens sammfunnsdel 201 5 er et av målene at det innen 2030 skal bo 40.000
innbygge re i Ringerike kommune, og at kommunen skal være attraktiv for unge og familier i
etableringsfasen.

Ringerike kommune har en lav befolkningsvekst i forhold til ønsket utvikling , med en vekst på 0,5%
årlig . Dette henger sammen med beliggenheten til kommune n, mangel på industriarbeidsplasser og
en gjennomsnittlig lavere utdanning i befolkningen. Lavere utdanning er en erkjent årsak til dårligere
levekår og helse, samt kortere levetid. Andelen eldre øker og vi har en lav fødselsvekst i liket med
landet for øv rig. En utfordring er at Ringerike har en befolkning med dårligere helse og noe lavere
levealder enn landet generelt. Dette vil vi se i kapitlene under. Indikatorene i dette kapittelet er viktige
å ta med videre i folkehelsearbeidet i Ringerike kommune.
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4 Levekårsforhold
4.1 Boforhol d
4.1 .1 Boligstandard
Det høye antall av eneboliger og fortetting i de sentrale områdene med leiligheter til en relativt høy
pris, kan øke utfordringen med å komme inn på boligmarkedet.

Antall personer som bor i de ulike boligtypene

Bygningstype 201 5 201 6 201 7

Boliger i alt 29 201 29 325 29 552
Enebolig 20 058 20 1 1 8 20 1 54
Tomannsbolig 2 386 2 376 2 397
Rekkehus, kjedehus, andre småhus 2 880 2 925 2 91 9
Boligblokk 2 551 2 559 2 707
Annen boligbygning 1 326 1 347 1 375

Tabell 3 : Oversikt over antall personer som bor i de ulike bygningstypene 19

1 3,8 % av boligene er boligblokk eller annen boligbygning. 86,2 % er eneboliger, tomannsboliger,
rekkehus og liknende . Dette kan sees i sammenheng med at Ringerike er en langstrakt kommune
med spredt bebyggelse og små tettsteder hvor store arealer er disponible for boligbygging.

4.1 .2 Andel som eier/leier
Det finnes to type eieforhold som er represe ntert i statistikken, selveier og andelseier 20. Gode og
stabile boforhold er viktig både for barn og voksne sin helse og trivsel.

Andel husholdninger i prosent

201 5 201 6 201 7
Husholdninger i alt Selveier 65,1 64,7 64,3

Andels - /aksjeeier 1 2,5 1 2,6 1 2,6
Leier 22,3 22,8 23,1

Aleneboende Selveier 45,9 44,9 45,1
Andels - /aksjeeier 1 8,9 1 9,3 1 9 ,3
Leier 35,1 35,8 35,7

Par uten hjemmeboende barn Selveier 78,8 78,7 78,0
Andels - /aksjeeier 9,6 9,5 9,5
Leier 1 1 ,6 1 1 ,8 1 2,5

Par med små barn
(yngste 0 - 5år)

Selveier 80,9 79,9 76,9
Andels - /aksjeeier 5,2 5,4 5,5
Leier 1 3,9 1 4,7 1 7,6

Par me d store barn
(yngste 6 - 1 7 år)

Selveier 87,6 85,8 86,6
Andels - /aksjeeier 4,8 5,2 5,7
Leier 7,6 9,1 7,7

Alenemor/far med små barn
(yngste 0 - 5år)

Selveier 38,5 45,6 39,9
Andels - /aksjeeier 8,1 8,2 8,0
Leier 53,4 46,2 52,2

Alenemor/far med store b arn
(yngste 6 - 1 7år)

Selveier 55,9 58,0 58,6
Andels - /aksjeeier 1 5,7 1 4,4 1 3,3
Leier 28,4 27,6 28,1

Enfamiliehusholdninger med voksne
barn (yngste 1 8år og eldre)

Selveier 80,8 82,6 81 ,9
Andels - /aksjeeier 8,7 7,9 7,8
Leier 1 0,5 9,5 1 0,2

Tabell 4 : Andel husholdninger i Ringerike kommune, i prosent, i 2015 - 201721

Gjennomsnittet for Ringerike kommune viser at 76,9% eier egen bolig. Dette tallet ligger på
landsgjennomsnittet. Statistikken viser at det i størst grad er enslige med små barn som leier . Noe
som igjen kan innebære at priser på boliger i kommunen er såpass høye at det er vansk elig å kjøpe
bolig med kun é n inntekt.
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4.1 .3 Antall enpersonshusholdninger
I takt med generell velstand øker antallet personer som velger å bo alene. Grunnen til at folk bor
alene er komplekse, blant annet kan høyere krav til utdanning og økonomi gjøre at flere venter lenger
med å etablere seg, og i tillegg er parforhold blitt mer ustabile enn de var tidligere. Med flere
samlivsbrudd opplever folk nå å ha flere aleneperio der gjennom livsløpet. Vi lever lenger men mange
vil fortsatt oppleve alderdommen alene. Ensomhet er mer utbredt blant folk som bor alene.

Andel personer som bor alene i Ringerike har økt de siste 1 0 årene. I 2008 var det 21 ,3%
enpersonshusholdninger i Ringerike. I 201 8 bodde 24,3% av Ringerikes befolkning alene,
sammenlignet med 21 ,7% i Buskerud og 23% i landet som helhet. Med dette er antall
enpersonshusholdninger i Ringerike over landsgjennomsnittet.

Figur 13 : Antall enpersonshusholdninger i Norge, Buskerud og Ringerike18

4.1 .4 Tilgjengelighet til boliger
Ringerike skille r seg ikke ut fra sammenliknbare kommuner når det gjelder antall kommunalt
disponerte boliger. Plasseringen av disse er avgjørende for å s ikre et mangfold og motvirke sosiale
forskjeller i befolkningen.

Ringerike Boligstiftelse er eier av utleieboliger, som Ringerike kommunen har fremleie på. Boligene
er behovsprøvd og tildeles etter kommunens kriterier.

Boligtype Antall boliger

Omsorg sboliger m/bemanning 1 54
Omsorgsboliger u/bemanning 35
Annen bolig m/bemanning 47
Annen bolig u/bemanning 57
Kommunale utleieboliger* (inkludert småhus og brakker) 268
Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett 85
Totalt disponible boliger (pr.31 .12.201 8) 648

Tabell 5 : Oversikt over antall utleieboliger Ringerike kommune disponerer 22

*Kommunale utleieboliger
tildeles personer som av
økonomiske, helsemessige og
s osiale årsaker ikke har mulighet
til å tilegne seg bolig selv.
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Figur 14 : Oversikt over kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere .23

4.2 Arbeid
4.2.1 Antall uføre
Arbeid gir tilgang til viktige helsefremmende ressurser som sosiale relasjoner, identitet, personlig
vekst og økonomisk trygghet. Høy sysselsetting , der også personer med redusert arbeidsevne har et
arbeid å gå til, vil være positivt for folkehelsen.

Figur 15 : % av befolkningen (m ellom 18 - 67 år) som er mottakere av uføretrygd. 24

Ringerike har en høyere andel mottakere av uføretrygd enn i Buskerud for øv rig . Gruppen som mottar
uføreytelser er en utsatt gruppe både fysisk, psykisk og materielt. Hvor mange som mottar
uføreytelser er en indikator på helsetilstand, men må ses i sammenheng med næringslivet,
utdanningsnivået og jobbtilbudet i kommunen. Grupper som står utenfor arbeidsliv og skole har
oftere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn de som er i arbeid. Årsakene til
sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå. Ofte er de sammensatte, og forhold som usikker
arbeidssituasjon, nedbemanninger og livsstilsfaktorer kan påvirke sykefraværet og andelen som
søker om uføreytelser. Flertallet av sykemeldinger og langv arige trygdestønader gis for muskel - og
skjelettlidelser og psykiske lidelser som angst og depresjon. 18

År 2016 År 2017 År 2018
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Buskerud 8,5 8,9 9,4
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4.2.2 Sykefravær
Langvarig sykefravær fra skole og jobb gir en betydelig økt risiko for varig utenforskap med tap av
mestring i hverdagen og økt risiko for varig redusert helse fysisk og psykisk.

Figur 16 : Sykefraværstall i Ringerike fra 2014 - 2018, i prosent 24

Grafen viser utviklingen i sykefraværet i Ringerike k vartals vis fra 201 4 og frem til 201 8. Statistikken
omfatter legemeldt sykefravær for alle arbeidstakere i alderen 1 6 - 69 år som er registrert bosatt i
Ringe rike, men ikke fravær på grunn av sykt barn eller sykefravær for selvstendig næringsdrivende.
Det er tydelig innslag av sesongvariasjon i sykefraværet. Vi ser at sykefraværet er gjennomgående
høyere i 1 . kvartal, og derfor sammenliknes sykefraværet i et kvartal best med samme kvartal i
tidligere år. For eksempel kan et stort influensautbrudd i januar slå merkbart ut på statistikken.

Det legemeldte fraværet på Ringerike ligger noe over landsgjennomsnittet.

Legemeldt sykefravær fordelt på næringer i Ringerike
201 4 201 5 201 6 201 7 201 8

Totalt 6,7 6,3 5,6 5,9 6,1

Ukjent næringskode 0 0 1 ,8 3,9 0

Jordbru k, skogbruk og fiske 9 4,2 4,2 3,7 4,5

Bergverksdrift og utvinning 6,9 4,6 2,6 4 2,6

Industri 6,8 5,3 4,7 4,7 6

Elektrisitet, vann og renovasjon 2,2 3,6 3,3 4 2,3

Bygge - og anleggsvirksomhet 6,5 6,1 5 5 5

Varehandel, reparasjon av motorvogner 6 5,2 4, 5 5,3 5,8

Transport og lagring 8,9 9,4 5,9 6,7 6

Overnattings - og serveringsvirksomhet 7,3 6,4 5,6 7,3 4

Informasjon og kommunikasjon 3,8 4,7 3 3,8 4,7

Finansierings - og forsikringsvirksomhet 4,7 4,9 2,8 6,2 4,4

Omsetning og drift av fast eiendom 4 3, 5 2,7 8,5 3

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 4,6 4,3 4,9 4,5 4

Forretningsmessig tjenesteyting 5,7 7,3 6,5 5,9 6,6

Off. adm., forsvar, sosialforsikring 5,5 5,6 5 4,7 5,5

Undervisning 4,9 5,8 4,7 4,7 5,8

Helse - og sosialtjenester 9,2 8,5 8,2 8,4 9

Private tjenester ellers 5,2 6,7 4,1 5,4 3,9

T abell 6 : Legemeldt sykefravær fordelt på næringer i Ringerike kommune , i prosent 24
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Årsaken til sykefravær er mangfoldige. Sykefravær er komplekst og b estemmes av mange ulike
faktorer som påvirker hverandre på ulike måter. Sykefravær kan ha sine årsaker både i individet, i
virksomheten og i samfunnet. Sykefraværstallene er dermed ikke nødvendigvis et uttrykk for
sykelighetstilstanden i befolkningen. Det er godt dokumentert at arbeidsforhold har betydning for
helse og dermed også for sykefravær25.

E n kons ekvens av et høyt sykefravær er tap av dagsverk for virksomhetene. Tap av dagsverk fører
igjen til lavere produktivite t. Næringslivet anslår at en ukes sy kefravær i gjennomsnitt koster
bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader. De samfunnsøkonomiske tapene
knyttet til sykefravær vil være av større belastning enn de bedriftsøkonomiske 26. Et høyere sykefravær
kan påvirke kvaliteten i produkt et/leveranse av tjeneste. Et høyere sykefravær har også en kostnad i
form av innleie av vikarer.

4.2.3 Antall arbeidsledige
Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt. Personer
som står utenfor arbeidsliv og skole har of tere dårligere psykisk helse og mer usunne levevaner enn
personer som er i arbeid. Arbeidsledigheten er noe høyere blant menn enn kvinner, og høyest blant
unge voksne.

F igur 17 : Arbeidsledighet i Ringerike fra 2015 - 2019 fordelt på aldersgrupper 24

For alle gruppene, u ntatt de under 30, har det vært en jevn nedgang i arbeidsledig h et fra 2015. Men
for gruppen under 30 har det fra 2018 væ rt en økning. Total arbeidsledighet i Ringerike kommune lå
på ca. 2,3% i 2018.

4.2.4 Arbeidsplassbalansen og pendlerbalansen
Pendling er et alternativ for personer bosatt i kommunen men hvor arbeidsplasser har falt bort eller
ikke eksisterer. Statistikken viser at de yrkesaktive foretrekker å jobbe i kommunen når det er mulig.
Mang e høytutdannede finner ikke relevant arbeid i Ringerike.
Arbeidsplassbalansen og pendlerbalansen er to variable r det er naturlig å se på for å gi et bilde på
om det er over eller underskudd på arbeidsplasser i regionen
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under 30 157 141 142 107 131

30-49 år 226 221 198 199 178

50-67 år 131 114 109 103 83

Totalt 514 476 449 409 392

0

100

200

300

400

500

600

Arbeidsledighet

under 30 30-49 år 50-67 år Totalt



19

Figu r 18: A rbeidsstyrken per arbeid splass27

Jo høyere tall, desto større underskudd på arbeidsplasser . Dette vil si at det har vært en trend med
nedgang i arbeidsledigheten fra 2014, men det har vært en marginal økning fra 201 7 til 201 8 . D ette
er en utvikling som må følges videre. Når varia belen har gått ned i perioden etter 201 4 kan dette
skyldes en relativ reduksjon i arbeidsstyrken eller en økning i antallet arbeidsplasser. Årsaken ligger i
at sysselsettingen har gått ned samtidig som at antallet arbeidsplasser for perioden 201 4 til 201 8 har
økt med 738. Det er viktig å ha et variert næri ngs liv med mange arbeidsplasser. U ndersøkelser viser
at personer bosatt i Ringerike primært ønsker å jobbe i regionen fremfor å pendle.

I 2018 var det 1 4 1 1 3 sysselsatte med arbeidssted i kommunen, mens det var 1 4 836 sysselsatte
med bosted i kommunen. Pendlingsbalansen (innpendlere minus utpendlere) var - 723. Dette vil si at
det er flere som pendler ut av kommunen enn inn, og dette har holdt seg stabilt i flere år. I perioder
med vekst i antall lokale a rbeidsplasser faller pendlerandelen, mens den tiltar i perioder med
reduksjon i lokale arbeidsplasser 27.

Tabell 7 : Pendlere inn og ut av Ringerike kommune28

De fleste som pendler fra Ringerike, pendler til Oslo. Arbeidsreisen fra Ringerike til Oslo har økt de
siste årene på grunn av øk ende trafikk. Ny E1 6 og særlig Ringeriksbanen vil drastisk korte reisetiden
for pendlere. Vanligvis regnes en time som en akseptabel pendleravstand .
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4.2.5 Arbeidsmiljøproblemer
Ar beid og arbeidsmiljø er viktig e helsefremmende faktor er og viktig e forutsetning er for
sosioøkonomisk status som har direkte sammenheng med sosiale ulikheter i helse29. Samtidig kan
arbeidsmiljø også ha negativ påvirkning på helsen i form av skader og belast ninger på våre
medarbeidere 30.

Det finnes per i dag ingen oversikt som beskriver arbeidsmiljø hos de ulike arbeidsplassene i
Ringerike kommune. Ringerike kommune er den største arbeidsplassen i kommunen,og
m edarbeiderundersøkelsen 2018 utført på ansatte i Ringerike kommune bli r derfor brukt for å belys e
tema arbeidsmiljø og faktorer som har betydning for å skape en god arbeidsplass i tråd med
ar beidsmiljøloven 29.

Medarbeiderundersøkelsen
Ringerike kommune gj ennomfører med arbeiderundersøkelse (10 - faktor31) annet hvert år. Denne
viser medarbeidere sin opplevelse av motivasjon, mestring, bruk av kompetanse og rolleklarhet.
Denne formen for medvirkning og økt kompetanse på sentrale områder er en tilnærming som
sam svarer godt med verdens helseorganisas jon sin definisjon av hva som fremmer helse : ” prosessen
som setter folk i stand til å få økt kontroll over og å forbedre egen helse” Feil! Bokmerke er ikke
definert. . Ved å legge til rette for god helse blant medarbeider ne i Ringerike kommune fremmes
paralellt produktiviteten på arbeidsplassen. Resultatene av gjennomført medarbeiderundersøkelse i
2015 og 2017 har for Ringerike kommune vært gode. Vi ligger på landsgjennomsnittet eller høyere
på alle fakto rene.

Tabell 8 : Resultat fra medarbeiderundersøkelsen i Ringerike kommune (skala fra 1 - 5).

Oversikten er ikke uttømmende , og e ksemplene her viser bare noen av områdene hvor kommunen i
sin tilnærming på gruppe - og organisasjonsnivå mener å ha størst på virkning på folkehelsen til
medarbeidere og innbyggere i Ringerike kommune.

For å fremme helse i arbeidsmiljøsammenheng er det viktig med god og oppdatert kompetanse som
s amsvarer med den tid vi lever i, og ledelsen står sentralt for å fremme et ressursfy lt og godt
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psykososialt arbeidsmiljø. Å bygge opp menneskelige ressurser, både ledere og medarbeidere, er
helsefremmende, noe som igjen er avgjørende for opplevelsen av et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

4.3 Inntekt
4.3.1 Inntekts ulikhet
Årsak til lav inntekt kan for eksempel være dårlige levekår i oppveksten, vanskelig familiebakgrunn,
mangel på utdanning, og sykdom32. Stor økonomisk ulikhet i et samfunn kan lede til blant annet økt
kriminalitet og kulturelle forsk jeller. Stor økonomisk ulikhet kan også bety store sosiale
helseforskjeller i kommunen. 18

Inntektsulikhet måles ofte ved hjelp av gini - koeffisienten. Dette er et statistisk tall mellom 0 og 1 som
måler graden av variasjon, i for eksempel inntekt, der 0 innebæ rer at alle har lik inntekt og 1
innebærer at all inntekt går til én person 33. Det er inntektsulikhet i Norge, men ulikheten er lav i
internasjonal sammenheng.

Figur 19 : Utviklingen av inntektsulikhet målt i Gini - koeffisienten fra 2013 - 201718

Ringerike kommune har noe lavere inntektsulikhet en n Buskerud og la n det for øvrig . Dette beskriver
ikke inntektsnivået i kommunen, men viser at det er mindre forskjeller mellom innbyggerne når det
kommer til hvor mye de tjener.
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4.3.2 Andel med lavinntekt
Lavinntektshusholdninger vil si at husholdningen har under 60% av medianinntekten for
husholdninger i Norge. I Ringerike er medianinntekten lavere enn både Buskerud og landet for øvrig.

Figur 20 : Andelen lavinntektsfa milier i Ringerike, Buskerud og lander for øvrig, målt i prosent.

Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse. Lav inntekt øker sannsynligheten
for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død34.

4.3.3 Barn i lavinntektsfamilier
Fat tigdom ha r negative konsekvenser for barnets utvikling , og det kan nevnes utfordringer med
kognisjon, språk, skoleprestasjoner, skolefravær, sosioemosjonell utvikling, atferdsvansker og større
risiko for å utvikle somatiske sykdommer 35.

Norge er et av verd ens rikeste land o g ligger h øyt på internasjonale rankinger over inntekt og levekår.
Oppvekst i fattigdom i Norge handler om at barn og unge har færre valgmuligheter e nn andre barn og
unge i Norge, blant annet at de ikke har lik mulighet til å delta i loka lsamfunnets aktiviteter på lik linje
med andre barn.

Figur 21 : Verdi av barnefattigdom i Ringerike sammenliknet med Buskerud36

Figur 22 : Folkehelsebarometeret for Ringerike kommune37
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De siste års utvikling viser en økning i økonomiske forskjeller i Norge. Det har blant annet sin årsak i
en økning i andel barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Gruppen barn med
innvandrerbakgrunn som har foreldre med lav utdanning og svak yrkestilknytning har økt.
Lønnsstatistikken viser at gjennoms nittslønnen til en innvandrer utgjorde 86 prosent av lønnen til en
ikke - innvandrer38.

Barnefattigdom rammer noen grupper barn i større grad enn andre. Disse er listet opp nedenfor:
Barn i hushold uten yrkestilknytning : At foreldrene er i arbeid er det so m beskytter best mot
lavinntekt i familien. 6 av 10 barn i familier med lavinntekt bor i en husholdning som mangler
yrkestilknytning.
Barn i hushold hvor hovedinntektstaker har lav utdanning : 6 av 10 barn hvor
hovedinntektstaker har lav utdanning, opplever lavinntekt. Personer med laveste
utdanningsnivå har over 20 prosent lavere yrkesdeltakelse enn de med høyere utdanning.
Barn med enslige forsørgere : Barn i familier med enslig forsørger, særlig kvinner, har større
risiko for å vokse opp med lav inntekt.
B arn med innvandrerbakgrunn : Barnefattigdom rammer barn med innvandrerbakgrunn i
særlig grad. Kombinasjonen av blant annet svak yrkestilknytning hos foreldrene, og familier
med mange barn, har ført til at mange innvandrerfamilier har hatt en dårligere
innte ktsutvikling enn befolkningen generelt.

4.4 Næring
4.4.1 Variasjon mellom næringer

Figur 23: Arbeidsplasser i Ringerike kommune, kategorisert etter næring og kjønn i 2018 27

Grafen viser fordelingen av loka le arbeidsplasser på ulike næringer. Den tydeligste endringen over de
siste 10 årene er at industrien står for en langt mindre andel av arbeidsplassene, samt at helse - og
sosialtjenester står for en betydelig større andel. Videre har bygge - og anleggsvirks omhet og teknisk
tjenesteyting fått en større rolle.

Nedleggelsen av Follum, Constructor, Hutamaiki, Ajungilak og Skjærdalen forklarer den dramatiske
endringen i industriarbeidsplasser. Nye og spennende industriarbeidsplasser er skapt , men er i antall
for beskjeden til å veie opp for bortfallet av store hjørnestensbedrifter. Dreiningen i næringsstrukturen
er tydelig ved at om lag 300 flere arbeidsplasser er etablert innen helse og sosial. Bortfallet av et stort
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antall industriarbeidsplasser er ikke i tilst rekkelig grad blitt erstattet av næringsvirksomhet med
tilsvarende høy verdiskaping. Lavere verdiskaping gir lavere lønnsnivå, skatteinngang og muligheter
for privat og offentlig velferd.

4.4.2 Forholdet mellom offentlig og privat virksomhet
Veksten i privat sysselsetting som skaper verdiene som gir grunnlag for offentlig velferd har ikke stått i
forhold til veksten i offentlig sysselsetting. I Ringerike ser vi at bortfallet av store industribedri fter igjen
har hatt betydning. Handlingsrommet for å skape nye o g flere private arbeidsplasser reduseres når
sysselsettingen domineres av offentlige arbeidsplasser. Jo større variasjon i privat næringsliv jo større
er muligheten til å skape vekst og utvikling regionalt.

Den private sysselsettingsandelen sier noe om hvor stor del av kommunens innbyggere som jobber i
privat eller offentlig virksomhet. Jo større andel i privat virksomhet jo større er potensialet for vekst i
privat verdiskaping, innovasjon, økte skatteinntekter osv. Det er en sammenheng mellom
verdiskapn ingen i privat sektor og statlige inntekter som kommunen kan disponere til offentlig
tjenesteyting. Dette er viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv da større skatteinngang for
kommunen gjør at kommunen har bedre økonomi til å blant annet prioritere områd er som har
betydning for folkehelsen.

Ringerike ligger lavt når det kommer til privat sysselsettingsandel, det er derfor et mål i
næringspolitikken og snu denne trenden for Ringerike , og få økt vekst i privat sysselsettingsandel.
Det er viktig å presise re at det er verdiskaping og ikke sysselsetting som er målet. Likevel er de t
interessant å se på utviklingen av hvor de sysselsatte jobber.

Figur 24 : Privat sysselsettingsandel27

Grafen viser en utvikling der private arbeidsplasser står for en betydelig mindre del av det totale antall
arbeidsplasser i 201 8, enn det gjorde i 2008. Samtidig fremgår det at man fra 201 5 har klart å snu
utviklingen. God nasjonal økonomi har gitt grunnlag for gode velferdsordnin ger. Sammen med en
aldrende befolkning med økt omsorgsbehov har det medført betydelig vekst i offentlig sysselsetting
knyttet til omsorg og velferd.
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4.5 Oppsummering
I kommuneplanens samfunnsdel 201 5 er et av målene at økt verdiskaping og produktivitet i Ri ngerike
og et robust næringsliv med god bredde. Dette handler også om å utvikle nye næringer som gjør
Ringerike til en attraktiv arbeidsregion. Kommunen har mistet industriarbeidsplasser, som i noen
grad er erstattet av offentlige arbeidsplasser og av arbe idsplasser m ed krav til formell kompetanse.
Samtidig er det blant kom munens innbyggere en relativ høy ande l med lav utdanning. Det medfører
at flere innbyggerer risikerer å stå utenfor arbeidslivet. Utenforskap og lav sosioøkonomisk status er
dokumentert e negative risikofaktorer for dårlig helse for den enkelt e og på befolkningsnivå. Dette
kommer frem av folkehelseprofilen hvor ande l med fysiske og psykiske sykdommer, overvekt og
and re livsstilssykdommer, og andel uføretrygd er høy.

I Ringerike er det en høy andel eneboliger. De aller fleste eier egen bolig. Rimeligere leiligheter og
boliger er en knapp ressurs, noe som kan gjøre det vanskelig å komme inn på boligmarkedet. Dyre
boliger gjør at en større andel enslige forsørgere leier bolig istedenfor å kjø pe selv. Det å eie egen
bolig kan skape en økonomisk trygghet som vil være viktig for helse og trivsel både for enkeltindividet
samt familien. I tillegg er det en høy andel som bor alene i Ringerike. Det å bo alene kan være en
risikofaktor i forhold til øk nomisk sikkerhet, ensomhet og psykisk helse.

Ringerike kommune har ifølge Kostra 85% av gjennomsnittsinntekten i kommune - Norge, noe som gir
et dårligere utgangspunkt for å oppnå god helse. I R ingerike kommune er også en større andel
uføretrygdet i forho ld til Buskerud . Det er lav inntektsulikhet i kommunen, noe som kan ha en
kriminalitetsreduserende effekt.
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5 Oppvekst
5.1 Generelt
5.1 .1 Tilgjengelighet til helsestasjon og skolehelsetjeneste
Folkehelseprofilen til Ringerike tilsier at vi har mange familier med stor e utfordringer og som trenger
ekstra oppfølging ved helsestasjonen. Mange av familiene har flerkulturell bakgrunn, og trenger mer
veiledning fra helsest asjonen.

Alle som får barn blir innkalt til faste kontroller for barna frem til de begynner på skolen , og de alle
fleste møter opp på disse . Alle nyfødte i Ri ngerike kommune får også hjemmebesøk av
helsesykepleier. Skolehelsetjenesten er den første helsetjenesten barn og unge kan oppsøke på
eget initiativ. Forskrift om helsestasjons - og skolehelsetjenesten 39 spesifiserer at tjenestens tilbud
skal omfatte samarbeid med barnehage og skole for å fremme et godt psykososialt og fysisk lærings -
og arbeidsmiljø for barna og elevene.

Helsestasjoner i Ringerike
I Ringerike kommune har vi fire helsestasjoner som ligge r i Haug, Tyristrand, Hallingby og Hønefoss.
Åpningstidene for disse varierer mellom de ulike stasjonene. Helsestasjon for ungdom er åpent hver
mandag og torsdag, tilsammen syv timer i uken. Det er tilknyttet tverrfagelige ressurser som blant
annet jordmor , helsesykepleier, koordinator og lege i mindre stillingsprosenter.

Helsestasjoner i Ringerike kommune

Helsestasjonen i Hønefoss Det er knyttet både fysioterapeut og lege til helsestasjonen. Det er budsjett for 0,82
lege, men hele stillingen er ikke b esatt, og mye av tjenesten blir driftet av turnuslege.

Helsestasjonen i Haug Det er to helsesykepleiere som jobber i 30% stilling hver.
Hallingby helsestasjon Det arbeider en helsesykepleier i 30% stilling.
Tyristrand helsestasjon Det arbeider en hel sesykepleier i 30% stilling.

Tabell 9 : De fire helsestasjonene i Ringerike kommune .

Helsestasjonstjenes ten i Ringerike kommune ligger på normtallet i forhold til antall fødsler pr 1 00%
stillingsprosent 40.

Skolehelsetjenesten i Ringerike
Ringerike har skoler på alle nivå: barn - ungdoms - videregående og høgskole, samt folkehøgskole. De
s osioøkonomiske utfordringene i Ringerike gir økt behov for skolehelsetjenesten. God egenopplevd
helse er en forutsetning for godt læringsutbytte og utdanning. Skolestruktu ren er desentral i en
langstrakt kommune, hvil ket utfordrer kontinuitet og tilstedeværelse for helsesykepleier i barne og
ungdsomsskolene.

Helsedirektoratet har gitt normtall for anbefalt bemanning p e r barn, og Ringerike er i dag bemannet
med 1,9 årsverk mindre enn dette.

Psykiske plager og lidelser er blant de store samfunns - og folkehelseutfordrin gene blant barn og
unge i dag. E n lett tilgjengelig helsetjeneste for familier, barn og unge som sliter er grunnleggende for
at problemene ikke skal utvikle seg. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har lav kapasitet sett i
forhold til behovet.
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5.1 .2 Kosthold
Gode kostholdsvaner etableres tidlig og har en tendens til å fortsette inn i voksenlivet. Det er derfor
viktig å legge til rette slik at barn og ungdom kan ha et variert og sunt kosthold som er tråd med
helsemyndighetenes anbefalinger. Det sosiale aspektet ved mat og måltider anses som
betydningsfullt for både helse, trivsel og læring.

5.1 .2.1 Måltider i grunnskolen og skolefritidsordningen (SFO)
SFO er en frivilli g o rdning for elever på 1. - 4. trinn og er et tilbud som elevene kan benytte i timene før
og etter ordinær skoletid . Kostnaden dekkes gjennom foreldrebetaling. Det er utviklet en nasjonal
faglig retningslinje for mat og måltider som gjelder for alle barne skoler og SFO 41. I retningslinjene
trekkes måltidene frem som en grunnleggende faktor for å fremme konsentrasjon og læring. Videre
beskrives gode rammer for måltidet, med ro og nok tid til å nyte maten, som et viktig grunnlag for
gode måltidsopplevelser og trivsel. Medbrakt mat er fremdeles vanligst til lunsjpausen i norske
skoler, men spesielt på SFO er det mange som tilbyr mat og drikke. Mat - og drikketilbudet, og det
øvrige arbeidet med mat og måltider i skole og SFO, har stor betydning for elevenes kost hold og
matvaner, og dermed helse, både på kort og lang sikt.

Det er i dag ingen oversikt over hvordan skolene ligger an i forhold til å oppfylle den nasjonale
retningslinjen for mat og måltider, og det ses et behov for en kar tlegging med påfølgende tilt ak.

5.1 .2.2 Ungdom og kosthold
Ringerike kommune har ingen lokal oversikt over ungdoms kostholdsvaner og
ungdataundersøkelsen i B uskerud vil representere disse. I tillegg trekkes resultater fra Ungkost 2 og
3 frem for å belyse landsgjennomsnittet.

Tall fra un gdataundersøkelsen i Buskerud viser at :
32 % av ungdommene spiser groft brød
42 % spiser fisk 2 ganger eller mer i uken
33 % spiser grøntsaker hver dag
29 % frukt/bær hver dag
76 % drikker vann og 39 % melk hver dag
10 % brus hver dag

40 % av guttene og 17 % av jentene oppgir at de drikker energidrikk ukentlig eller oftere. Dette er noe
Folkehelseinstitu ttet advarer mot.

Sammen med data fra Ungkost 342 undersøkelsene viser det at ungdommene ligge r noe under de
nasjonale anbefalinger til kosthold og målt ider. Resultater fra Ungkost 243 har vist at kostholdsvaner
kan ha sammenheng med sosioøkonomisk status: ungdom i hjem der foreldrene hadde lav inntekt og
utdanning spiste sjeldent frokost og hadde lavere inntak av grønsaker og drakk mer brus enn i hjem
med foreldre med høyere inntekt og utdanning. I arbeidet med bedre ungdoms helse vil det være
viktig å utvikle helsefremmende strategier som fremmer barn og unges kostholdsvaner

5.1 .3 Vold i nære relasjoner
Vold mot barn er et av Norges mest underkommuniserte samf unnsproblemer. Mange barn og unge
lever med daglige fysiske, psykiske og seksuelle overgrep og temaet er svært tabubelagt og
forbundet med fortielse, skyld og skam. 44

I Ringerike kommune har vi hatt oppmerksomhet knyttet til temaet vold og overgrep over f lere år, og vi
har mange medarbeidere med god kompetanse på området. Vi kan likevel bli enda bedre på å avdekke
overgrep og hjelpe barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. Veileder vold i nære relasjoner ble
vedtatt i k ommunestyre t 30 . juni 2016. D en siste lokale registreringen som er innsamlet er tall fra 2016.
Tallene viser at når det gjelder sedelighetsforbrytelse har politiet totalt registrert 24 sedelighetsforhold
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i Ringerike kommune, 1 2 saker hvor fornærmede var under 1 6 år. Hvis vi også tar m ed de over 1 6 år er
det totalt 26 forhold i 201 6. Under familieforhold er det registrert 50 saker totalt i 201 6. I 201 6 benyttet
32 beboere fra Ringerike seg av botilbud ved Krisesenteret i tilsammen 1 428 døgn. 11 av 32 beboere
var barn bosatt i Ringerike kommune. Barneverntjenesten mottok i 201 6 63 meldinger som omhandlet
vold og seksuelle overgrep. Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i
barnehage og skole er en del av kommunens internkontrollsystem .
Personer som utøver vold lever ofte med mye skam og har i mange tilfeller selv vært utsatt for vold
tidligere i livet. Den som utøver volden har ansvar for å slutte, og trenger ofte hjelp til det.
Overgrepsutsatte barn har økt risiko for å bli utsatt for tilsvarende hendelser som voksne. Nasjonale
tall oppgir at 1 av 3 av de som hadde blitt utsatt for voldtekt før de fylte 1 8 år, rapporterte også å bli
utsatt for voldtekt som voksen. For kvinner er det en sterkere sammenheng mellom å ha vært utsatt
for ulike typer vold i barndomme n, og å bli utsatt for seksuelle overgrep. Forekomsten av seksuelle
overgrep er høyere blant voldsutsatte jenter .

De helsemessige konsekvensene av å bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen kan være svært
alvorlige. Barn er spesielt sårbare når de utsettes for seksuelle overgrep, fordi tidlige erfaringer i
barnets liv danner grunnlag for hvordan barnet senere oppfatter seg selv. Barn som blir utsatt for
seksuelle overgrep, har økt risiko for et bredt spekter av psykiske og somatiske problemer og lid elser,
for eksempel seksuelle problemer, angstlidelser, depresjon, posttraumatisk stresslidelse,
spiseforstyrrelser, selvmord og selvmordsforsøk. Overgrep kan også påvirke barnets nevrologiske,
kognitive og emosjonelle utvikling. Andre negative konsekvense r av å bli utsatt for vold og overgrep i
barndommen kan være sosial tilbaketrekning, søvnvansker, lærevansker og aggresjonsproblemer 45.

5.1 .4 Barn i barnevernstiltak
Barnevernets arbeid
I Norge er omsorg for og oppdragelse av barn foreldrenes rett og plikt. Med barn mener vi personer
under 1 8 år. FNs barnevernkonvensjon 46 gir alle barn og unge rett til å ha en trygg og god oppvekst
uansett hvem de er og hvor de bor. Det te er i første rekke foreldrenes ansvar, men det kan likevel
være at foreldrene har behov for hj elp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder.

Barnevernet må ta utgangspunkt i hva som er til det beste for barnet. Noen ganger kan dette komme i
konflikt med hva foreldrene synes.

Barnevernet har to hovedoppgaver:
G i barn, unge og fam ilier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av andre
grunner har behov for hjelp fra barnevernet (for eksempel atferdsproblemer, rus).
S ikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp
og om sorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Barnevernets tiltak:
I barnevernet er det to tiltaksgrupper: hjelpetiltak i hjemmet og plassering utenfor hjemmet.
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Figur 25 : Andel barn i barneverntiltak i hjemmet i forhold ti l innbyggere 0 - 17 år47

Figur 26 : Andel barn med tiltak som er plassert utenfor hjemmet ift. a nt all innbyggere 0 - 17 år 47

Det er flere sammensatte årsaker til at barn og unge får hjelp fra barnevernet. Den h yppigste årsaken
er utfordringer knyttet til foreldrenes omsorgsevne.

A ndel barn som er plassert av barnevernet i Ringerike er noe høyere enn landsgjennomsnittet . I dette
tallet inngår enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i Ringerike.

5.1 .5 Antall ba rn i barneboliger og avlastning
Ringerike kommune organiserer avlastning for barn og unge med avlastning i private hjem,
gruppeavlastning ved Fossen friluft, i institusjon eller barnebolig. Det er til enhver tid mellom 25 - 50
barn og unge som har vedtak om avlastning.
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5.2 Barnehage
5.2.1 Barnehagedekning og barnehagemiljø

Barnehager i Ringerike kommune

Antall barnehager Antall barn
Kommunale 1 1 615
Private 1 3 719
Familiebarnehager 5 43
Totalt 29 1 377

Tabell 10 : Antall barn fordelt på type ba r ne hage, tall fra februar 2019.

Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek, fremme læring og danning , og være
tilgjengelig for alle barn. I barnehagen skal barn oppleve mestring, inkludering og deltagelse, og de
skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdighe ter slik at de har et godt grunnlag for å trives på
skolen og lykkes i utdanningsløpet. I Ringerike kommune er det mange gode barnehager. F orskning
viser at det er kvalitetsforskjeller blant barnehager, og slik er det også i Ringerike .

Figur 27 : Andel b arn mellom 1 - 5 år i barnehage i forhold til innbyggere i samme alderskategori.

Figuren v iser hvor stor andel av 1 - 5 åringer bosatt i kommunen som har barnehageplass.
Ringerike kommune har full barnehagedekning, og har en større prosentandel 1 - 5 åringer i
barnehagene enn KOSTRA - gruppe 1 3 og landet uten Oslo48. Derimot er a ndelen av barn med
minoritet sbakgrunn som går i barnehage lav i Ringerike i forhold til nasjonalt snitt. Det er 74% av barn
med minoritetsbakgrunn som går i barnehage på Ringerike, mot 85.3 % nasjonalt .

Alle barn som har lovfestet rett til barnehageplass får tilbud om barnehageplass og det blir gitt
løpende tilbud om plass utenom hovedopptaket i alle barnehagene det er plass i 49.

5.2.2 Kosthold og fysisk aktivitet
I følge rammeplanen for barneh agene50 skal barnehagene legge til rette for at alle barn kan oppleve
matglede og matkultur. Gjennom medvirkning i mat - og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å
spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god hel se.
Personalet skal bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om blant
annet kosthold, og legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse,
samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. Personalet s kal også kjenne og praktisere nasjonale
føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn50. Barnehagen skal ifølge
rammeplanen også være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme bevege lsesgled e og barnas
motoriske utvikling50. Studier utført i norske barnehager, tyder på at det kan være vanskelig å nå de
gjeldende anbefalingene for aktivitetsnivå i barnehagetiden og at enkelte barnehagebarn har et
relativt lavt aktivitetsnivå51. Forskning tyder på at det ikke er så store forskjeller på fysisk aktiv lek inne
og ute, men at barna er mest aktive når de leker i naturen52.

89%
90%
91%
92%
93%
94%

Ringerike Kostragruppe 13 Landet uten Oslo

Andel barn 1 - 5 år i barnehage, i forhold til
innbyggere 1 - 5 år (prosent)

2015 2016 2017
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Kartlegging av kosthold, fysisk aktivitet
Det ble i 201 8 gjennomført en kvalitativ kartlegging av rutiner og praksis for kosthold og fysisk aktivitet
i de 1 1 kommunale barnehagene i Ringerike kommune 53. Funnene fra kartleggingen viser blant
annet at alle barnehagene er opptatt av måltidet som en sosial arena og som en mulighe t for læring.
De ansatte har liten kjennskap til de nasjonale anbefalingene om kosthold og fysisk aktivitet og
arbeidet med fagområdene ser ut til å være avhengig av de ansattes personlig interesse. Hvor mye
fokus barnehagene har på kosthold og fysisk akti vitet varierer dermed mellom barnehagene og innad
i avdelingene. Flere ansatte ønsker at det utvikles klarere kommunale føringer for kosthold og fysisk
aktivitet i barnehagen og ønsker seg også mer kompetanse på området. Barrierer de ansatte
opplever i til retteleggingen av mat, måltider og fysisk aktivitet i barnehagetiden er i hovedsak knyttet
til økonomiske ressurser, strukturelle faktorer som omhandler områder til aktivitet og
kjøkkenfasiliteter, samt personalressurser, da planlagte aktiviteter er sårbar e ved sykdom i
personalgruppen. Funnene i kartleggingen blir brukt i videre arbeid med kosthold og fysisk aktivitet i
barnehagen, og det ble i 201 9 nedsatt en arbeidsgruppe som er i gan g med iverksetting av tiltak.

5.3 Grunnskole
5.3.1 Skolestruktur

Skolens navn B eliggenhet Elevtall Skolens navn Beliggenhet Elevtall

Tyristrand skole Tyristrand 320 Hov Ungdomsskole Hønefoss nord 244
Benterud skole Hønefoss sør 270 Veien skole Veienmarka 21 4
Hønefoss skole Hønefoss 259 Helgerud skole Heradsbygda 229
Ullerål s kole Hønefoss nord 378 Sokna skole Sokna 1 29
Vang skole Haugsbygd 357 Veienmarka ungdomsskole Veienmarka 31 3
Haugsbygd ungdomsskole Haugsbygd 295 Hallingby skole Hallingby 307
Nes skole Nes i Ådal 23

Tabel l 11 : Elevtall på grunn skoler i Ringerik e kommune

Tabellen viser en oversikt over de kommunale skolene, belig genheten og elevtallet for skoleåret
201 8/1 9. Det er tre private grunnskoler i Ringerike ; Ringerike Steinerskole i Åsbygda , og
Montessoriskoler i Åsa og på Ask. Over 1 00 elever har opplæ ring ved disse private grunnskolene.

5.3.2 Fysisk aktivitet
I grunnskolen har alle elevene et antall timer kroppsøvning i skole året (38 uker) . Elevene på 5. – 7 .
trinn skal i tillegg ha jevnlig fysisk aktivitet til tillegg t il kroppsøvingstimene, og p å ungdoms trinnet har
elevene flere valgfag som medfører fysisk aktivitet.

1 . - 4. trinn 5. - 7.trinn Ungdomstrinnet Sum grunnskolen

Kroppsøving 478 223 701
Fysisk aktivitet - 76 - 76
Valgfag - - 1 71 1 71

Tabell 12 : Timefordeling kroppsøving og øvrig fysisk aktiv itet)54

5.3.3 Trekk ved læringsmiljø og elevprestasjoner 55

Elevundersøkelsen56 kan deles inn i syv ulike kategorier. Ringerike har kalt disse motivasjon og
mestring, trivsel, mobbing, læringsmiljø, vurdering for læring, skolehelsetjenesten og støtte
hjemmefra. Sk alaen går fra 1 - 5. Disse kategoriene inneholder ulike tema som i hovedsak er like for
barnetrinnet og ungdomstrinnet, med noen unntak. På barnetrinnet scorer Ringerike noe høyere enn
landsgjennomsnittet, mens på ungdomstrinnet scorer Ringerike noe lavere e ller på
landsgjennomsnittet. Man ser en nedgang i scorene fra barnetrinn til ungdomstrinn. Læringsmiljø er
en viktig indikator på hvordan skolene legger til rette for at elevene skal ha gode dager på skolen.
Trivsel er en forutsetning for godt læringsutbyt te, og har god folkehelseeffekt.
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Barnetrinnet (7. klasse)

Tema Ringerike
201 6 - 1 7

Ringerike
201 7 - 1 8

Ringerike
201 8 - 1 9

Buskerud
201 8 - 1 9

Nasjonalt
201 8 - 1 9

1 – Motivasjon og mestring 4,1 3 4,1 5 4,1 0 4,1 0 4,07
2a – Trivsel 4,48 4,35 4,36 4,32 4,29
2b – Mobbing 4,87 4,84 4,81 4,84 4,83
3 – Læringsmiljø 4,1 2 4,08 4,03 4,08 4,06
4 – Vurdering for læring 3,99 4,02 3,98 3,93 3,86
5 – Skolehelsetjenesten 4,36 4,31 4,26 4,26 4,1 5
6 – Støtte hjemmefra 4,37 4,46 4,42 4,37 4,37

Tabell 13 : Utvikling av læri ngsmiljø og elevprestasjoner hos elever i 7. klasse i Ringerike , Buskerud og nasjonalt.

Ungdomstrinnet

Tema Ringerike
201 6 - 1 7

Ringerike
201 7 - 1 8

Ringerike
201 8 - 1 9

Buskerud
201 8 - 1 9

Nasjonalt
201 8 - 1 9

1 – Motivasjon og mestring 3,93 3,90 3,92 3,96 3,91
2a – Trivsel 4,04 4,06 4,1 1 4,20 4,1 5
2b – Mobbing 4,77 4,75 4,84 4,84 4,82
3 – Læringsmiljø 3,61 3,63 3,73 3,83 3,77
4 – Vurdering for læring 3,21 3,26 3,33 3,55 3,42
5 – Skolehelsetjenesten 3,68 3,56 3,75 3,75 3,73
6 – Støtte hjemmefra 4,21 4,03 4, 1 4 4,27 4,23

Tabell 14 : Utvikling av læringsmiljø og elevprestasjoner hos elever ved ungdomsskolen i Ringerike , Buskerud og
nasjonalt.

5.3.4 Spesialundervisning
"Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringst ilbodet, har rett til spesialundervisning." 57

Spesialundervisning

Trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Sum
Sum 6 1 1 1 4 21 29 33 36 45 36 32 263

Tabell 15: Omfang spesialundervisning i grunnskolene i Ringerike kommune58.

8% av elevene i Ringerikssko len mottar spe sialundervisning. Andel barn som mottar
spesialundervisning øker med klassetrinnene. I tillegg er det forskjell mellom kjønnene. Det er
tilsammen1 85 gutter som mottar spesialundervisning mot 78 jenter.

Andel av barn som mottar spesialundervisning i Ringe riksskolen har de siste årene gått noe ned, men
er fremdeles høyt. De t t e stemmer overens med folkeh elseprofilen for Ringerike . Ressursene til
opplæring bindes i stor grad opp for å gi elever som er tilrådd spesialundervisning denne lovfestede
retten.

5.3.5 Frav ær
Ved langvarig skolefravær øker risikoen for at man ikke får gjennomført ordinær skolegang og ikke
kommer ut i arbeidslivet. Dette har både sosiale konsekvenser for voksenliv og økonomiske
belastninger for samfunnet.
Den 1 0 - årige grunnskolen er obligat orisk. Skolene har egne rutiner for å følge opp fravær. Ringerike
kommune har et antall barn som faller innunder kategorien skolevegrere/skolenektere. Dette er barn
som over tid ikke møter opp til den pliktige skolegangen og ikke har noen gyldig grunn til å være
borte.

I Ringerike kommune ser vi, som i lander for øvrig, at det er en økning i antall barn og unge med
skolevegring/skolenekt. I august 201 8 etablerte Ringerike kommune et tverrfaglig miljøteam som
jobber med barna, skolen og pårørende for å øke skolenærvær for disse barna. Per mars 201 9 er det
1 4 aktive alvorlig saker i teamet, men man må anta at det er mørketall her. Dette er et nyopprettet
team og man vil måtte følge dette prosjektet over en lengre tidsperiode for å få et bedre bilde av
omfange t og for å kunne se en utviklingstrend.
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Årsakene til skolevegring er sammensatte og forskjellige fra elev til elev. Dette kan være utfordringer
med sosial eller faglig tilpasning i skolen, angst, depresjon eller belastninger i hjemmet. Fravær fører
til b ortfall av opplæring, men det viktigste er mangel på sosial kontakt med jevnaldrende,
tilbaketrekking og sosial isolasjon, som igjen kan føre til at det utvikles depresjon, sosial angst og
andre merbelastninger for barnet/ungdommen.

5.4 Videregående
5.4.1 Skolestr uktur
Buskerud fylkeskommune har 2 videregående skoler i Ringerike. Det er Hønefoss vgs., som i
hovedsak er en yrkesfaglig videregående skole, og Ringerike vgs. som har flest
studiespesialiserende utdanningsprogram. Hønefoss vgs. har i skoleåret 201 8 - 1 9 ha r 592 elever og
Ringerike vgs. 532 elever.

Det er 36 el e ver i videregående skole fra Ringerike som går ved andre videregående skoler e n n de
som ligger i kommunen. Grunnen til dette er nok at disse to skolene dekker godt de forventningene
de fleste elevene har med sitt tilbud om utdanningsprogram. Buskerud fylkeskommune samarbeider
også godt med det lokale næringslivet når det gjelder dimensjonering av skoleplasser og
utdanningsprogram , slik at det er best mulig samsvar mellom skoleplasser og lærlingeplasse r. Elever
i Ringerike kommune har et go dt tilbud i sin kommune når det gjelder videregående opplæring. De
har kort vei til den videregående skolen. Samarbeidet mellom skolene og tjenestetilbudene i
kommunen som skolehelsetjenesten og NAV er bra. Dette gjør at forholdne ligger godt t il rette for
elever fra Ringerike til å fullføre sin videregående opplæring enn i andre kommuner i Buskerud.

5.4.2 Trekk ved læringsmiljø og elevprestasjoner
H vis el e vene ikke trives og opplever mestring er det sja nser for at de ikke fullfører og består
videregående skole. De fleste elevene ved Hønefoss og Ringerike vgs. trives og opplever mestring
på skolen. Tallet for mobbing er noe høyere på Ringerike vgs. enn ved Hønefoss vgs.

Figur 28 : Trivsel og mestring ved videregående skol er i Ringerike, samt buskerud. Skalaen går fra 0 - 559.

Mobbing

Hønefoss VGS 5,7
Ringerike VGS 3,0
Alle VGS i Buskerud fylke 4,7

T abell 16 : Sammenlikning mellom de to videregående skolene i Ringerike samt alle i Buskerud fylke . Skalaen går
fra 0 - 10 060.

Hva som er årsaken til at mobbingen er høyere på Ringerike enn på Hønefoss vgs. og snittet av alle
skolene i Buskerud fylke er vanskelig å forklare. Dette er noe som må sees nærmere på dersom man
skal kunne si noe om årsakssammenhengen til ulikheten m ellom skolene.

3,8
3,9

4
4,1
4,2
4,3
4,4

Trivsel Mestring

Trivsel og mestring

Hønefoss VGS Ringerike VGS Alle VGS i Buskerud fylke
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5.4.3 Antall som fullfører
Det å fullføre og bestå videregående skole vet vi er det beste tiltaket når det gjelder folkehelse og
tilknytningen til arbeidslivet.

Figur 29 : Prosent av elever ved vgs. som har fullført og bestått skoleåret 201 7 - 2018.

Grunnen til forskjellen mellom Hønefoss vgs. og Ringerike vgs. ligger i utdanningsprogrammene de
har og inntakspoengene elevene har fra ungdomsskolen. Elever som begynner på Ringerike vgs. har
høyere inntakspoe ng enn elvene ved Hønefoss vgs. Eleve r med høyere inntakspoeng gjør det som
regel bedre i videregående skole , men dette er ikke den eneste faktoren som påvirker prestasjonen.

5.5 Oppsummering
I kommun planens samfunnsdel 201 5 kommer det frem mål om at man skal høy kvalitet i barnehager
og skoler, og barnehageplass til alle. I tillegg skal kommunen legge til rette for åpenhet og god
integrering av nye innbyggere i alle livsfaser.

Skolene er en helsefremmende arena hvor barn og unge bruker mye av tiden sin. Alle går på skole,
så det skal være en f aktor som er lik for alle barn, uavhengig av ressursene til det enkelte barn og
familien. I Ringerike er det 8% av barna i grunnskolen som mottar spesialundervisning. Det er viktig å
påpeke at det er en økende grad av skolevegring, men dette er et fokusomr åde i Ringerike.

Gode matvaner er viktig for helse og læring. Ringerike kommune har oversikt over måltidsvaner i de
ko mmunale barnehagene, men mangler oversikt over må ltidsvaner for grunnskole og vgs. , samtidig
så viser forskning at det er sterk sammen heng mellom sosioøkonomisk status og kostholds - og
aktivitetsvaner, som vil kunne påvirke konsentrasjon en og læringsutbytte t til elevene.

Til tross for kommunens sosioøkonomiske status ligger kommunen på landsgjennomsnittet når det
kommer t il mobbing og trivsel i skolen.

Hønefoss vgs.

85,0%

Ringerike vgs.

88,6%

Norge

83,7%

Buskerud fylke

84,0%
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6 Miljøfaktorer
6.1 Fysisk, kjemisk og biologisk miljø
6.1 .1 Drikkevannskvalitet
Folkehelsebarometeret for 2018, gir Ringerike vannverk en score på hele 99,8% på god
drikkevannskvalitet og leveringstabilitet. Dette er et meget godt resultat sa mmenlignet med
landsgjennomsnittet 18.

I Norge er det strenge krav til vannkvalitet, og folkehelseinstituttet har utarbeidet krav til godt
drikkevann61. De viktigste er at det skal være, hygienisk betryggende, uten helseskadelige bakterier,
kjemisk betryggende, klart og uten framtredende lukt og smak. Det skal ikke være tærende på rør og
installasjoner, og temperaturen bør være mellom 2 og 12 grader celsius. For å opprettholde
drikkevannskvaliteten har Ringerike kommune utarbeidet et drikkevannsprogram sammen med
Eurofins. Uttaksstedene for å sjekke drikkevannskvaliteten blir jevnt fordelt utover i kommunen, men
næringsmiddelindustrier, aldershjem, sykehjem osv. er prioriterte prøvetakingssteder.

Ringerike komm une har ni vannverk som er fordelt utover i kommunen, som forsyner ca. 26 000
personer.

Det er viktig at vannforsyningen er sikret. For å sikre vannforsyningen mot strømbrudd har kommunen
innstallert permanente nødaggregat på noen av vannverkene og har i tillegg to flyttbare nødaggregat
som kan forsyne de andre vannverken ved behov. Vannforsyningen er også sikret mot forurensning
ved at det er lagt hensynssoner rundt de forskjellige vannkildene, i tillegg har alle vannverkene UV -
anlegg som sikrer mot smitt estoffer. De største vannverkene har fastmonterte klorannlegg, og
kommunen har også mobile klorannlegg som kan transporteres til de mindre verkene ved behov.

Dersom et problem, lekkasje e.l., skulle oppstå på ledningsnettet har kommunen et vaslingssystem
for berørte abonnenter.

6.1 .2 Støy
Støy er uønsket lyd og er definert som forurensning i forurensningsloven 62. Støy er et miljøproblem
som rammer svært mange . Støyplager kan føre til dårlig trivsel, dårlig søvn og dårlig helse. Uforstyrret
søvn er en forutsetni ng for god fysiologisk og mental helse. Fravær av støy er også en forutsetning for
at kulturmiljø, frilufts - og rekreasjonsområde skal ha full verdi.

Trafikk og jernbane er de viktigste ki ldene til støy i Ringerike, i tillegg til enkelte næringsvirksomhe ter
som for eksempel flyplass, datasenter og kornsilo.

Knyttet til alle de store nye vei og banestrekningene utarbeides det støysonekart som viser detaljert
hvilke og hvor mange boliger som forventes å få endret støysituasjon. Tilsvarende ble gjort for
b yplanen (områderegulering Hønefoss). S entrale utredninger er konsekvensutredninger om støy og
vibrasjoner for byplanen 63, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16)64 og Reguleringsplan
E16 Eggemoen - Olum65.

Regionen er i transformasjon når det kommer ti l samferdselsløsninger og vi forventer
befolkningsvekst. Ringerike er et knutepunkt på Østlandet hvor det i fremtiden er fem
banestrekninger som møtes, to stamveier, riksveier og Ring 4 rundt Oslo mot Gardermoen. Nye og
endrede vei - og baneanlegg, økt traf ikk og fortetting i sentrum må forventes å øke antall
støyfølsomme bygg som er utsatt for støy som overstiger anbefalingene i nasjonale retningslinjer
dersom det ikke gjøres tiltak.

For å motvirke støyplager hos befolkningen blir god arealplanlegging, tr afikkreduserende tiltak og
avbøtende tiltak knyttet til støy viktig i Ringerike fremover.
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6.1 .3 Luftforurensning
Luftkvalitet har stor betydning for folks helse. Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først
og fremst i luftveiene og hjerte - og karsyste met. De mest sårbare for luftforurensning er de med
astma og andre luftveissykdommer , de med hjerte - og karsykdommer , e ldre , gravide og barn. Derfor
har vi både nasjonale mål for lokal luftkvalitet fastsatt av regjeringen og juridisk bindende
grenseverdier for lokal luftkvalitet i forurensningsforskriften .

Det er flere forhold som påvirker mengden av luftforurensning, blant annet utsli ppsmengder fra ulike
kilder, næ rhet til forurensningskilder og lokale meteorologiske og klimatiske forhold. En rekke ulike
stoffer kan bidra til redusert luftkvalitet. I Norge er det svevestøv og NO2 som bidrar i størst grad til
helsefarlig lokal luftforurensning.

Veitrafikk bidrar til luftforurensning både gjennom eksosutslipp (svevestøv og NO2) og slitasjepartikler
fra ve i, bildekk og bremser. Det viktigste forebyggende tiltaket er å begrense trafi kkveksten i
belastede områder. Vedfyring er også en viktig kilde til luftforurensning når det er kaldt om vinteren.
Det er både fordi vi fyrer mer på kalde dager og at partiklene spres dårligere i kald luft.

I forbindelse med arbeidet med byplanen for Hønefoss (431 Områderegulering for Hønefoss) ble det
i konsekvensutredningen gjennomført modellberegninger av nåværende og framtidig
konsentrasjoner av PM10 og NO2. Uten måledata in nebærer resultatene av modellberegninger
vesentlig usikkerhet .

I Ringerike gjennomføres det for første gang vinteren 201 8 - 201 9 målinger av luftkvalitet for å få bedre
oversikt over omfanget av lokal luftforurensning i våre sentrumsområder. Det er satt op p en
målestasjon nær Hønefoss skole som måler partikler (PM2,5 og PM10) og nitrogendioksid (NO2), i
tillegg utføres passive prøvetaking av NOx på 1 0 - 1 2 steder i byen. Endelig rapport fra
undersøkelsene foreli gger i september 201 9 og vil inngå som grunnlag for fremtidig planlegging i
Hønefoss.

6.1 .4 Annen forurensning
Forurensning er utslipp av skadelige stoffer til miljøet vi lever i. Det er forårsaket av menneskers
aktivitet, og fører til ulempe eller skade på miljøet - enten til luft , vann eller jord. Kommune n har
ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, og skal derfor verne om og redusere
belastninger på miljøet. Forurensning i form av støy og luft er omtalt i kapitlene over, men andre typer
forurensning som kan påvirke helse inkluderer fo rurensning fra avløp, avfall, forurenset grunn,
nedgravde oljetanker, landbruket og akutt forurensning. Under nevnes en ikke uttømmende oversikt
over problemstillinger knyttet til slike andre forurensningskilder i Ringerike ; økt aktivitet innen
utbygging a v boliger, næring, vei, bane og broer, samt økende utfordringer med flom og
overvannshåndtering som følge av klimaendringer, forsterker behovet for god og systematisk
forebygging av forurensning fra slike kilder.

Forurenset grunn
Det er registrert fore komster av forurenset grunn og alunskifer flere steder i Ringerike og særlig i
sentrumsområdene. Et terrenginngrep i forurenset grunn øker risikoen for at mennesker blir
eksponert for forurensning (f.eks. olje, tungmetaller og PAH - forbindelser) og øker ris ikoen for at
forurensning sprer seg i miljøet. Gravearbeid i områder med forurenset grunn medfør er derfor krav
om at det må utarbeides tiltaksplan, jf. f orurensningsforskriften kap. 266. Kjente forekomster av
forurenset grunn registreres i Miljødirektoratet s database Grunnforurensning 67, samt at et eget
aktsomhetskart for Ringerike er under utarbeidelse og vil bli tilgjengelig i kommunens kartløsning. I
konsekvensutredning knyttet til byplanen er også forurenset grunn utredet som eget tema63. En
aktuell problemstilling i årene som kommer er håndtering og forebygging av forurensning fra
nedgravde oljetanker som tas ut av bruk når fossil olje til oppvarming blir forbudt i de fleste bygg fra
2020. Videre foreligger behov for bedre oversikt over tilstand til oljeutskillere.
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Avløp
God kontroll med avløp er viktig for å sikre godt drikkevann og god vannkvalitet . Eventuelle l ekkasje r
kan føre til risiko for forurensning fra bakterier (f.eks. e - coli, oppvekst av cyanoba kterier og
algetoksin ), virus og andre smittestoffer til drikkevann og nærmiljø.

Kommunen har myndighet og plikt til å forebygge og kreve tiltak mot forurensning
fra avløpsanlegg etter forurensningsloven. Dette gjelder både offentlige og private anlegg. I Ringerike
kommune er det registrert omtrent 4 000 private avløpsrenseanlegg. Mange av disse anleggene
oppfyller ikke dagens krav til rensing. Erfaringer fra Ringerike og andre kommuner i Norge viser at
opptil 70% av slike anlegg i Norge renser for dårlig eller ikke fungerer som de skal. Kommunen
jobber systematisk med å føre tilsyn og behandle utslippssøknader for nye avløpsanlegg. I sentrale
områder er avløpet i hovedsak tilknyttet det kommunale nettet. Derimot er det en del tilfeller der
avløpet går gjen nom en gammel slamavskiller før det ledes inn på den offentlige ledningen. Disse må
tømmes jevnlig, og kan utgjøre et forurensningsproblem ved lekkasjer. Dette gjelder for om lag 400
boliger i kommunen, flertallet i området fra øverst i Hønengata i nord ti l Dalsbråten i sør.

Forurensning til vann og vassdrag
Forurensning til vann og vassdrag kan komme fra mange kilder for eksemple grave - eller
byggearbeider i forurenset grunn , nær vassdrag, avrenning fra landbruk, lekkasjer fra avløpsanlegg,
industri mm. Forurensning av vann og vassdrag kan ha konsekvens både for planter og dyr i
vas sdraget og for folkehelse, for eksempel ved bading, konsum av fisk fra ferskvann, spredning til
drikkevann mm.

Kommunen har myndighet på flere områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten, herunder
avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og arealplanlegging. Regionale
vannforvaltningsplaner etter vannforskriften for perioden 201 6 - 202168 ble vedtatt av fylkestingene og
godkjent av Klima - og miljødepartementet i 201 6. Økologisk tilstand i vannområdet Tyrifjorden er
god, mens kjemisk tilstand er vurdert som dårlig 69. Blant annet er det gjort funn av miljøgiften PFAS i
Tyrifjorden70. Kommunen deltar i regionalt samarbeid, når det gjelder å utrede forslag til tiltak
in nenfor sine ansvarsområder. Det innledes nå et arbeid med oppdatering og justering av gjeldende
vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for perioden 2022 - 2027. Planprogram og hovedutfordringer
for vannregionen legges ut på høring i perioden 1 . april til 30. juni 201 9. Av utredninger på området
kan det for øvrig nevnes at vannmiljø er utredet som eget tema i konsekvensutredning knyttet til
byplanen63.

6.1 .5 Risikoutsatte områder
Flom og skred er sammen med storm de v anligste årsakene til naturskader i Norge, og rundt 1 00 000
mennesker bor i flom - og skredutsatte områder. Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) har
det overordnede ansvaret for å sikre områdene.

I Ringerike kommune er løsmasseskred og flom de stør ste utfordringene når det gjelder naturfare.
Mange områder i Ringerike kommune ligger under marin grense og har følgelig store mektigheter
med marin leire som stedvis er sensitiv (kvikkleire). NVE har i flere omganger gjennomført
kartlegginger av kvikkleir e i Ringerike kommune, og avdekket flere områder med forekomst av
kvikkleire71. I tillegg har Bane NOR foretatt kartlegginger i forbindelse med fellesprosjektet
Ringeriksbanen/E1 672, og avdekket flere områder med forekomst av kvikkleire som tidligere ikke ha r
vært undersøkt. Områdene med påvist eller antatt kvikkleire er ved flere lokaliteter også bebygd med
boliger, som øker konsekvensen av et eventuelt skred.

Ringerike kommune har flere vann og vassdrag som gjør tilgrensende områder sårbare for flom. De
s tørste vassdragene er Randselva (fra Randsfjorden) og Begna (fra Sperillen) som møtes i Hønefoss
og fortsetter som Storelva ned til Tyrifjorden. I tillegg har vi Soknavassdraget (fra Sognevannet,
Sokna) som også renner ut i Tyrifjorden. De største innsjøen e er Tyrifjorden og Sperillen. NVE har
gjort beregninger for flomvannstand langs Storelvas og Tyrifjordens bredder 73, som viser at flere
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områder langs disse vassdragene er utsatt for flom, og flere steder er boliger plassert i flomsone for
200 - årsflom med f are for oversvømte kjellere eller oversvømte hus.

Årsaken til risikobildet vi kjenner i dag er todelt. Naturlige prosesser har gitt Ringerike de topografiske
og geologiske forholdene vi har i dag. En kombinasjon av istider og mekanisk forvitring, elveero sjon
og varierende havnivå gjennom tusenvis av år har bidratt til å forme landskapet og grunnforholdene
på Ringerike. På toppen av dette har bosettings - og bebyggelsesmønsteret med utbygging i utsatte
områder bidratt til å gjøre at konsekvensene av flom - o g skredhendelser er større enn de ville vært
dersom områdene ikke var bebygd, altså har risikoen blitt større.

Det har vært få store hendelser knyttet til flom og skred på Ringerike, og konsekvensen for
folkehelsen anses derfor å være liten.

6.1 .6 Kollektivtra nsport
Bruk av kollektivtransport og vansker med å reise kollektivt henger både sammen med generell
helsetilstand og spesifikke funksjonsnedsettelser. Personer med nedsatt funksjonsevne reiser
mindre kollektivt enn den øvrige befolkningen 74.
Gåing til og f ra holdeplass er en viktig del av kollektivreisen. 9 av 1 0 går til fots til holdeplass og
gjennomsnittlig er turen på 9 minutter. I gjennomsnitt går vi 1 ,5 km hver dag, og en kollektivreise
betyr at vi kan legge til 0,25km hver dag 75. Unge og kvinner reise r mest kollektivt. Det er først og
fremst på skolereiser at vi bruker kollektivtransport, samtidig som det har vært en økning i
bilførerandel på skolereiser Feil! Bokmerke er ikke definert. .

Det er i dag 21 busslinjer som betjener sentru msområdene i Hønefoss, og 1 4 av disse er
skolebusser. Det er tre bybusslinjer som betjener Hønefoss by, og disse opererer i et to akses kors
med sentrum i midten og dekker effektivt store deler av byen. Frekvensen er god i sør/nord - aksen og
mot Heradsbygd a.

Strekning Driftsdøgn
hverdag

Frekvens
dagtid/rush

Frekvens
lør./søn.

Driftsdøgn
lør./søn.

Hønefoss - Heradsbygda 05 - 24 30/1 5 60/60 07 - 24/1 1 - 23
Hønefoss - Haugsbygd 05 - 21 60/30 60/60 09 - 21 /1 1 - 21
Morgenbøen - Hvervenmoen 05 - 23 30/1 5 30 - 60/60 08 - 23/1 1 - 23

T abell 17 : T ilbudet på bybusslinjene i Hønefoss .

Antall reisende
Brakar hadde over 1 1 54 000 reisende på linjer som går gjennom Hønefoss i 201 7 (ekskludert linje
1 00, 1 01 og 321 ) som var en økning fra 201 6 på 1 6%. Av dette utgjorde linje 200 nesten 40% av
passasjerene. En stor andel av busspassasjerene er skoleelever 76.

Figur 30 : Passasjerer per linje, per år, for utvalgte linjer77
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Kollektivbruken varierer med kvaliteten på kollektivtilbudet og tilgangen på bil. 92% av den voksne
befolkning i Ringerike ha r førerkort for bil, og hver husstand har i gjennomsnitt 1 ,7 biler. 76% av de
daglige reisene er med bil, og 4% kollektiv. 60% av befolkningen bor innenfor 500 meter fra en
holdeplass. 7% av befolkningen har et kollektivtilbud med avgang minst 4 ganger i t imen innen denne
rekkevidden 78. I 201 8 ble det gjennomført en medvirkningsprosess blant barn og unge i Hønefoss79

hvor det ble uttrykt et ønske om hyppigere avganger . P otensialet for økt bussbruk er stort, men det er
også kanskje behov for forbedring av kol lektivtilbudet i byen.

Kollektivtransporten i byer og tettsteder setter krav til effektivitet og presisjon, og billettering e tc. er
dermed mindre fleksibel. Det er derfor mindre rom for individuell service, og kollektivtransport vil i
større grad være ut ilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. 80

6.1 .7 Miljø og helse i skoler og barnehager
Barnehager og skoler plikter å fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt
forebygge sykdommer og skader.
Barnehager og skoler er godkjennings pliktige etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og
skoler mv.81 hjemlet i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 82 . og må oppfylle flere helse - og
miljøkrav i dette regelverket for å oppnå godkjenning. Kravene tilpasses antall barn og el ever og
risikoforhold i virksomhetene og omgivelsene. Det er ansvarlig eier og leder for barnehagene og
skolene skal arbeide systematisk og målrettet for å oppnå og opprettholde godkjenningen.

Formålet er å sikre at barn i barnehager og elever i skolen h ar rett til et helsemessig forsvarlig miljø.
De viktigste kriteriene for godkjenningen er tilfredsstillende utforming, innredning, inneklima,
luftkvalitet, lysforhold, lydforhold, drikkevannsforsyning, smittevern, sanitære forhold,
avfallhåndtering, barnev ennlige omgivelser, trafikksikre atkomstveier, barnesikre uteoppholdsarealer
og lekeplassutstyr.

Det settes krav til at skoler og barnehager har et internkontroll system som beskriver, at de ansvarlige
kan vise at institusjonen driftes i samsvar med funk sjosnkravene i folkehelseloven.
Når barnehager og skoler ikke oppfyller kravene til godkjenning, må eier og leder kunne
dokumentere at de oppfyller kravene til helsemessig forsvarlighet for barn og elever.

Status i godkjenningen
Alle barnehagene er godkj ente. Det er stor variasjon i størrelse på barnehagene og godkjenningen
er tilpasset barnehagens størrelse. Spredningen omfatter de minste enhetene på 4 barn i familie -
barnehager til de største barnehagene med 1 1 5 barn.

F igur 31 : Status per 0 1.05.2019 . Godkjente barnehager
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Skolene er i varierende grad i samsvar med forskriftens bestemmelser om miljø og helse. 2/3 av
skolene har oppnådd godkjenning, mens 1/3 ikke er godkjent. Det er ulike begrunnelser for
manglende godkjenning av skolene. En del sentrum sskoler har utfordringer som følge av nærhet til
sterkt trafikkerte gater, trafikkstøy og - luftforurensning, noen skoler har fuktproblemer i bygnings -
konstruksjonene, noen har ikke tilfredsstillende inneklima og luftkvalitet. Enkelte skoler har heller ikke
søkt om godkjenning. Helsemyndigheten har videre trukket tilbake godkjenningen ved en skole.
Barneskoler som har skolefritidsordninger kommer inn under forskriftens bestemmelser, andre
skolefritidsordninger kommer inn under bestemmelsene i den generelle forskrift om miljørettet
helsevern83.

Figur 3 1 : Status per 01.05.2019. Godkjente og ikke godkjente skoler .

Arbeidet med å få barnehager og skoler godkjent har pågått over flere år. Barn, unge og ansatte
tilbringer mye tid ve d enheter som ikke er godkjent, noe som kan ha helsemessig negative
langtidseffekter, mest belastende kan skoleoppholdet være for barn i skolefritidsordning før og etter
skoletid i ikke - godkjent barneskoler.

6.1 .8 Universell utforming
« Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle
mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming »84.
Kommunen har utviklet Strategi for universell utforming 85. Strategien er avgrenset t il utforming av
omgivelsene på en slik måte at de kan benyttes av flest mulige på en likeverdig måte.

Universell utforming er en samfunnskvalitet som er særlig viktig for perso ner med nedsatt
funksjonsevne . Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan d elta86. Likeverd og like muligheter er
en forutsetning for deltakelse. Ringerike kommune må strebe mot universelt utformede omgivelser,
skoler, arbeidsplasser, transportmidler, uteområder og tekniske løsninger som flest mulige kan
bruke.
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Kart 2 : Tilgje ngelighet for rullestolbrukere i Hønefoss sentrum87

I 201 7 utførte Ringerike k ommune en kartlegging med bruk av Kartverkets a pp for tilgjengelige
tettsteder og friluftsområder for bevegelseshemmede og synshemmede. Gangveier, turveier,
inngang offentlige by gg, parkeringsareal, HC - parkering, friluftsområder, sittegrupper i friluftsområder
m.m. er registrert. Tilgjengelighe tskart kan produseres for synshemmede og for brukere av manuelle
og elektriske rullestoler fra Norgeskart 88.

Tilrettelegging av innganspa rtier er viktig for universell utforming. Tall fra Hønefoss by viser at
tilgjengelighet til rampe er den største utfordningen der kun 1 0% tilfredstiller kravene.

Figur 33 : Andel inngangspartier (i prosent) som tilfredsstiller kravene for rullestolbruk ere og synshemmede.

Tilrettelegging av veier er også viktig for universell utforming. For rullestolbrukere er det bredde,
veidekke, stigningsforhold og tverrfall som er viktige faktorer. Tall fra Hønefoss by viser at
stigningstallet er den største utford ningen der kun 63% av de kartlagte strekningene tilfredstiller
kravene. For synshemmede er det veidekke og ledelinjer som er viktige faktorer. I Hønefoss er det
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69% av veiene som har ledelinje, men kun 55% har ledelinje med god kontrast. Hele 1 6% av veiene
er uten ledelinje. Veidekket er viktig for begge grupper, men dette er heller ikke optimalt da andelen
veier med veidekke som tilfredsstiller krav for universell utforming er 84%.

Tilgjengelighet for rullestolbrukere
Hønefoss har relativt flatt terreng og det bør være mulig å legge til rette for god tilgjengelighet for
rullestolbrukere. Hovedutfordringene i tilgjengeligheten er at innganger til offentlig bygninger er
mange, over femti prosent av dørene er ikke tilgjengelige, rampene er for bratte og det er stor
avstand til HC - parkeringsplasser. På gangveier og fortau er det stigningsforholdene som oftest er
hindre i tilgjengeligheten. En stor andel av registrerte veier og objekter er ikke tilgjengelig for
rullestolbrukere på en likeverdig måte.

Tilgje ngelighet for synshemmede
Hønefoss er lit e tilrettelagt for synshemmede, og det er spesielt ledelinjer og kontraster som
representerer hindre i tilgjengeligheten. Det er kun 64% av inngangspartiene i kartleggingsområdet
som har tilfredsstiller kravene om k ontrast for synshemmede.

Årsaken til manglende tilgjengelighet er dårlig vei - vedlikehold, tverrfall, høye kanter, ujevnheter i
gangbanen og manglende ledelinjer og markeringer. Manglende tilgjengelighet kan føre til økt risiko
for ulykker spesielt i tra fikken for bevegelseshemmede og synshemmede.

6.1 .9 Rekreasjon og friluft
Friluftsliv gir trivsel og glede. I Norge skal alle ha muligheten til å nyte naturen. Kommunene har store
muligheter til å legge til rette for friluftsliv når de planlegger hva arealene skal brukes til. Områdene
som sikres for friluftsliv skal gi oss variasjon, stillhet og ro, og bedre folkehelse 89. Ringerike kommune
skal kartlegge og verdsette alle friluftslivsinteresser i kommunen i løpet av 201 9. Resultatet av
arbeidet skal blant annet øke kunnskapsgrunnlaget slik at friluftslivsinteresser blir ivaretatt i
planprosesser. I tillegg skal arbeidet øke bevisstheten til innbyggerne om hvor det er mulig å utøve
friluftsliv.

I 2013 startet Ringerike kommune opp prosjektet ‘ Ti på topp’ i samarb eid med blant andre DNT
Ringerike, Frivilligsentralen og Bedriftsidretten i Ringerike. Prosjektet har fokus på lavterskel tilbud,
tilgjengelighet og folkehelse for å få flere mennesker ut i naturen. Det har foregått hvert år, med 1 0 -
20 turer i Ringeriksreg ionen, og prosjektet har opplevd en formidabel vekst hva gjelder deltakere og
popularitet.

Fi gur 34 : Antall deltagere på Ti på topp siden oppstarten i 2013 90.
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6.1 .1 0 Forekomst av radon
Radon og risikoen det medfører
Tobakksrøyking er den hyppigste årsak til lungekreft, men også radon i luften inne øker risikoen,
både for røykere og ikke - røykere91. Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig når stoffet
uran238 brytes ned. Stråling som følge av nedbrytning av radon gir økt risiko for utvikling av kreft i
lu ftveiene. Anslag fra WHO angir at radon forårsaker 1 4% av alle lungekrefttilfeller, og det anslås i
Norge at det er ca. 300 tilfelle/år.

Radonnivået i inneluft varierer betydelig, bla. med årstid, ventilasjon og tid på døgne t. I skoler,
barnehager og ut leieboliger krever strålevernforskriften 1 at det gjøres tiltak når radonkonsentrasjonen
i inneluften overstiger 1 00 Bq/m³. I bygninger for varig opphold skal ikke årsmiddelverdi overstige
200 Bq/m³.

NGU (Norges geologiske undersøkelse) og Statens stråleve rn har utført en overordnet kartlegging av
radonfare for hele landet, basert på stedvise inneluftmålinger og kunnskap om geologiske forhold.
Kartleggingen viser områder som kan være mer radonutsatte enn andre, og klassifiseres etter
aktsomhetsgrad inndelt i tre klasser – lav til moderat, høy og særlig høy, i tillegg til en markering av
områder med usikre målinger. I områder med høy aktsomhet beregnes det at minst 20% av boligene
har radonkonsentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi på 200 Bq/m³. NGU beme rker at for
områder med «høy» og «særlig høy» aktsomhetsgrad bør det vurderes å følge opp radonspørsmålet i
henhold til plan - og bygningsloven og folkehelseloven. 92

Ringerike kommune har flere områder der aktsomhetsgraden knyttet til forekomst av radon er vurdert
som høy og særlig høy. Disse områdene ligger i hovedsak utenfor tettbebygde strøk. Unntaket er et
stort, sammenhengende belte med høy og særlig høy aktsomhet som strekker seg fra Tolpinrud i sør,
gjennom Hønefoss med Eikli, Sentrum og Vesterntangen samt deler av Haugsbygd, og videre
nordøstove r langs Randselva mot Jevnaker.

K art 3 : Oversikt over forekomst av radon i Hønefoss.93

6.1 .1 1 Risiko for legionella og annen biologisk forurensning
Det er mange biologiske kilder i menneskers miljø som kan bidra til redusert helse og økt sykdom.
Her omtales Legionella bakterien. Den er relevant for så vel enkelt individer som samfunnet, og er
beskrevet i eget avsnitt (kap.3a) i Forskrift for miljørettet helsevern94.
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Generell informasjon/årsaker
Legionellabakteri er er vanlig , forekommer i naturen og finnes i overflatevann og i jordsmonn.
Bakterien overføres ved å puste inn vannpartikler fra varmt - eller kaldtvannsystemer. Typiske kilder til
spredning er kjøletårn, ventilasjonsanlegg med luftfuktere, plantejord, ba debasseng,
høytrykksspylere, og dusjanlegg. Bakterien kan gi mennesker legionærsykdom (alvorlig
lungebetennelse med høy dødelighet) og pontiacfeber (en influensalignende sykdom).

F igur 35 : Antall meldte tilfeller i Norge fra 1980 - 201795

Sykdommen er mel depliktig og krever undersøkelse for å avdekke kilde.

6.2 Sosialt miljø
6.2.1 Møteplasser
Deltagelse i frivillig organisasjonsliv og kulturliv fremmer folkehelse gjennom blant annet
engasjement, fellesskap og opplevelse av meningsfullhet, og øker samfunnets robust het og
toleranse. Frivillige organisasjoner gjør også en betydelig innsats i samfunnet, for eksempel
opplæring i kultur - og idrettsaktiviteter, besøksvenner på sykehjem, ivaretagelse av kulturhistorie og
kulturarv og til rettelegging av friluftsområder. Fri villi gheten er gjensidig «lønnsom», både for individet
som bruker egen tid og ressurs er og får økt livskvalitet , og for samfunnet som får et rikere tilfang av
tilbud og aktiviteter96.

Figur 36 : Oversikt over organisasjoner i Ringerike97

Type organisasjon i Ringerike kommune

Idrett Rekreasjon og sosiale foreninger

Kultur og kunst Interesseorganisasjoner

Lokalsamfunnsutvikling Barne- og ungdomsorganisasjoner

Andre kategorier
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Idrett utgjør d en største kategorien av frivillige organisasjoner, fulgt av rekreasjon og sosiale
foreninger og foreninger innen kultur og kunst. Funn på lav deltagelse i organisert fritid i Ringerike
kommune sammenfatter med kommunens levekårsprofil. Rekruttering til or ganisasjoner foregår i
størst grad gjennom venner, i etablerte fellesskap. Det er en lav ere vekting av drift og investering i
kultu r og frivillighet i Ringerike enn i landet for øvrig.

Deltagelse i frivillighet og organisert aktivitet gir økt livskvalitet for den enkelte og betre folkehelse,
gjennom å bidra til økte sosiale nettverk og økt toleranse. Dersom deltagelsen i stor grad er styrt av
sosio - økonomiske forhold, innebærer det at en betydelig del av Ringerikes befolkning har en økt
risiko for å stå ut enfor dette fellesskapet. Dersom rekrutteringen til organisasjoner i stor grad foregår
gjennom etablerte sosiale fellesskap, kan det bety at terskelen for deltagelse heves for de som
allerede er utenfor. Det kan også innebære at sosialt utenforskap går i a rv, da familiens levekår har
sammenheng med deltagelsen. Organisasjoner i Ringerike får en lavere andel av offentlige tilskudd
enn i andre kommuner. Det investeres lite i sektoren, og mangel på lokaler kan derfor være en
utfordring 98.

6.2.1 .1 Frivillige organisasj oner
Det er reg istrert 31 1 frivillige organisasjoner i Ringerike kommune, i Frivillighetsregisteret og
Brønnøysundregistrene 99. Ikke alle frivillige organisasjoner er registrert der, så tallet er antagelig
høyere. Det finnes ikke sentral medlemsstatistikk for alle organisasjoner, men idretten organisert i
Norges Idrettsforbund melder om i overkant av 9 000 aktive medlemmer i kommunens idrettsklubber.

Ungdata - undersøkelsen fra 201 7100 viser en noe lavere deltagelse i organisasjoner blant ungdom i
Ringerike ko mmune, sammenlignet med snittet for resten av landet. 61 % oppgir at de er med i en
organisasjon, mot 65% for resten av landet. Det er flere ungdommer som deltar i organisasjoner i
yngre ungdomsår, og frafallet øker i takt med alder. Dette er en trend som g jelder for hele landet101.
At ungdom deltar mindre i organisert aktivitet etter hvert som de blir eldre, betyr ikke at de er passive,
men det kan bety at uorganiserte aktiviteter blir mer gjeldende. Det setter krav til arenaer for ikke
organisert, selvstendi g aktivitet og til gode sosiale møteplasser.

Figur 37 : Ungdommens deltakelse i organisasjoner i Ringerike, Buskerud fylke og landet som en helhet.

Ungdommers deltagelse i organisasjoner er lavere enn for fylket og landet som helhet. Statistikken
skill er ikke på om aktiviteten er organisert av frivillige, offentlige eller private tilbydere.

58% 59% 60% 61% 62% 63% 64% 65% 66% 67%

Ringerike kommune:

Buskerud fylke:

Norge:

Ungdoms deltagelse i organisasjoner
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F igur 38 : Netto driftsutgifter til kultursektore n i millioner 102

Ringerike kommune bruker mindre på kultur og idrett enn andre kommuner. Beløpet angir tilskudd til
både private organisasjoner og kommunens drift av bibliotek, kulturskole og idrettsanlegg. Andre
arenaer for kunst og kultur er skoler og barnehager. Regionen har et aktivt og bredt privat musikk og
kulturtilbud rettet mot hele befolkningen, særlig ba rn og unge.

6.2.1 .2 Kulturtilbud
Ringerike kommune har et bredt tilfang av kulturtilbud der frivillige, private og offentlige leverer
tjenester og innhold. De senere år har det vært satset på en økt bredde i det lokale offentlige
kulturtilbudet. Barn får gratis o pplæring i kunst og kultur i skolen. Biblioteket har «meråpent» fra
klokka 9 - 21 , og har en rekke åpne arrangementer. Ungdom får opplæring og deltagelse gjennom
UKM og Skolesekken. I tillegg er det en rekke frivillige og private aktører som gir opplæring i
kulturfag, som arrangerer konserter, revyer og forestillinger med mer. Som for frivilligheten er
deltagelsen i kulturopplæring, - aktiviteter og - opplevelser dominert av personer med høy utdannelse
og økonomi.

Figur 39 : Utvalgte kulturtilbud til barn og unge 102

Ringerike kommune har færre elever i kulturskolen enn sammenlignbare kommuner. Det er også
færre som bruker kinoen og biblioteket.

6.2.1 .3 Sosiale møteplasser
I et lokalsamfunn vil sosiale møteplasser vær e en arena for å gjøre kollektiv handling mulig. På slike
arenaer kan en eller flere folk møtes for å drøfte og for å samarbeide med tanke på å utvikle det lokale
miljøet. Slike arenaer kan være alt fra formell kommuneorganisasjon, frivillige organisasjone r og
allment tilgjengelige fysiske møteplasser som eksempelvis lekeplasser og nærmiljøanlegg 103.
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Kart 4 : Aktiviteter og anlegg i Hønefoss sentrum, 2014

Kartet gir en oversikt over planlagte og eksisterende aktiviteter og anlegg i områder nært Hønefoss
sentrum . Kartet viser at det finnes én lekeplass i sentrum av Hønefoss og videre flere idrettsanlegg
nærliggende til sentrum. Kartet viser videre at tilgjengeligheten til lekeplasser og idrettsanlegg er
begrenset blant annet på grunn av manglede tilrettel egging av gang - og sykkelveier. Det
sentrumsnære området Schjongslunden har flere nærmiljøanlegg samlet med tursti og badeplass i
nærheten, samtidig ser en at det ikke er merket opp gang - og sykkelvei fra sentrum. I medvirkningen
gjennomført med barn og un ge i Hønefoss104 kom det frem at barn og unger var opptatt av å ha
aktiviteter som var relevante for dem i byen , og mente at dagens tilbud ikek var godt nok . Det var
også et stort fokus på at det burde tilrettelegges for flere akti viteter i forbindelse med e lven.

Storelva som går gjennom Hønefoss kan være en av årsakene til at tilgjengeligheten til de sosiale
møteplassene i sentrum blir begrenset. Uten bruforbindelser blir det utfordrende å få gang - og
sykkelveier til å henge sammen og dermed vanskelig å kny tte de ulike sentrumsnære områdene
sammen. I følge Mulighetsstudien byidrett 105 er den ideelle avstanden til et aktivitetsområdet innenfor
250 meter men man kan akseptere en avstand på opptil 500 meter. Blir avstanden større enn dette vil
mange la vær å gå d it. I me dvirkningsundersøkelsen fra 201 8104 kom det frem at barn og unge ønsket
seg flere sykkel - og gangbroer og gangstier 104. Behovet for et bedre sykkel - og ga ngnett er med
andre ord stor t.

Tilgjengelighet vil være en viktig faktor for bruken av sosiale møteplasser og godt opparbeidede
gang - og sykkelveier som knytter sentrumsnære områder sammen med bysentrum. En kartlegging
av lokalsamfunn i Ringerike106 viser at om de bynære områdene skal være med på å aktivisere
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Hønefoss sentrum, bør en velge en strategi og et område som ligger tett på sentrum og tiltrekker seg
mange brukere gjennom døgnet.

6.2.1 .4 Tilgang til områder for aktivitet
Schjongslunden har mange fine områder for aktivitet, både utendørs og innendørs. Hønefoss Arena
har tre hal lflater, klatrevegg og turnhall, mens AKA Arena har fotball , friidrettsbane, kunstishall,
beach håndball og volleyballbaner. I tillegg er det et fint grøntområde rundt anlegge ne som brukes
mye.

I t illegg til Hønefoss Arena har kommunen tre flerbrukshaller; Ringerikshallen, Tyristrandhal len og
Benterudhallen. I Ringerikshallen er det i tillegg kampsportrom og skytebane. Av utendørsanlegg har
vi Tufteparken i Søndre Park. På Liv banen S treetbasket, bordtennisbord og petanquebaner.
På Søndre Torg er det aktivitetsanlegg for de minst e med bl ant annet klatrestativ .

I medvirkningsrapporten blant barn og unge 107 tar mange av deltaker ne opp de samme parkene og
grøntområdene, og d et kom flere forslag om hvordan man kan utnytte disse bedre. Noen gikk ut på
generell forbedring, slik som med belysning, benker og bord, grilling, lekestativ og badeplasser.
Andre var mer knyttet til aktiviteter, slik som muligheten for svømmehaller, ballspillom råder og
båtutleie. Det var et stort fokus på utvikling av grøntområder i tilknytning til elven, og et ønske om å
bruke denne mer aktivt.

6.2.1 .5 Grøntarealer
Av grøntarealer har kommunen ca. 50 steder som klippes og vedlikeholdes. Størrelsen på disse
om rådene er fra 60 til 1 5 .000 m2 og utgjør ca. 1 20 mål. Kommunen har 3 parker; Søndre park,
Nordre park og Riddergården. Dette er prioriterte områder som skal være velstelte for brukerne.

Kommunen klipper gress, og steller og vedlikeholder blomster, hekker, busker og trær. Det finnes
mye gammel beplantning, med et variert sortiment av trær, busker og vanlige gr e ssorter. Kommunen
holder seg oppdatert på gjeldende regler, og har faset ut Berberis og Rosa rugosa som følge av
dette. Kommunen benytter seg av poll enfrie sorter når bjørk skal fornyes som beplantning.
Kommunen har også trær og beplantning på Nordre og Søndre torv i Hønefoss sentrum. Ved valg av
sommerblomster har innsektenes behov en betydning i forhold til valg av arter. En oversikt over hvilke
veks ttyper som brukes i de kommunale grøntarealene bør kartlegges.

6.2.2 Tilhørighet
6.2.2.1 Sosial støtte
I et folkehelseperspektiv er ensomhet og sosial utstøting sentrale utfordringer 108. Mangelen på sosial
støtte øker faren for både somatiske og psykiske lidelser. Mang el på sosial støtte bidrar til usunn
livsstil i form av røyking, inaktivitet, usunt kosthold og stort alkoholkonsum. Videre påvirker det
risikoen for stressfaktorer som økonomiske problemer, problemer på arbeidsmarkedet og
boligproblemer samt redusere evne n til å søke faglig hjelp ved sykdom. Evnen til å mestre
påkjenninger og vanskelige livssituasjoner kan føre til svekket selvtillit , selvbilde og opplevelse av
maktløshet. Dette er faktorer som kan utvikles til depresjon og angst eller andre psykiske lidel ser. Det
sees også sammenheng mellom manglede sosial støtte og fysiologisk stress som hjerte - og kar
sykdommer og immunsystemet.

God sosial støtte innebærer at en får kjærlighet og omsorg, blir sett og verdsatt, og at en tilhører et
sosialt nettverk og e t fellesskap med gjensidige forpliktelser 109. Det motsatte av god sosial støtte er
ensomhet og isolasjon . Sosial støtte bidrar til å gi en opplevelse av identitet og selvrespekt,
meningen i tilværelsen, mestring, tilhørighet, trygghet og fellesskap 7.

Sosial utstøting kan ramme både individer og grupper. Det kan oppstå på grunn av fattigdom hvor for
eksempel barn i familier med lav inntekt ikke får delta i fritidsaktiviteter på grunn av foreldrenes
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fattigdom. Det kan ramme innvandrere og forutsetningen for deltakelsen i den norske samfunnet, og
mennesker med psykiske lidelser. Ungdom som faller ut av videregående skole uten å ha noen
alternativer innen utdanning eller arbeid, står i fare for å bli marginalisert 109.

Ungdom i Ring erike som er plaget av ensomhet

Tabell 18 : % av Ungdom plaget av ensomhet110.

Ungdom i Ringerike som oppgir å ha mistet en fortrolig venn

Tabell 19 : Prosent av ungdom som har mistet e n fortrolig venn .

Sosial støtte blant befolkningen i Buskerud

Tabell 20 : Støtte blant befolkningen

Befolkningen i Ringerike har høy andel enslige forsørgere og familier hvor foreldrene har lav
utdanning og inntekt. Andelen uføre og de som står utenfo r jobb er også høyere enn
landsgjennomsnittet .

Forebyggende tiltak vil være av stor betydning. Tiltakene bør rettes mot individer eller grupper som
står oppe i særlig belastende livssituasjoner, og mot dårlig fungerende nærmiljø, for eksempel i form
av ti ltak som utvikler og styrker den sosiale integrasjonen. Videre også individuelle t iltak som tar sikte
på å bedre e n persons evne til sosial kontakt med andre mennesker 111.

6.2.2.2 Opplevelse av tilhørighet
Tilhørigheten til nærmiljøet har betydning i menneskers li v. Ulike lokalmiljøer kan gi ulike muligheter
for utfoldelse og sosialt samvær112. Tilbudet av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud påvirker
individuell utfoldelse og bidrar samtidig til å skape identitet og tilhørighet til lokalmiljøet. Opplevelse n
av lokalmiljøet vil være preget av utsiktene til utdanning, arbeid og familieetablering på sikt113. Det
samme gjelder tilgangen på åpne møteplasser, rekreasjonsområder og urørt natur112. Barn og unge
bruker lo kalmiljøet i større grad og p å en annen måte enn foreldrene, og t rygge og sunne lokalmiljøer
er derfor særlig vikt ig for denne gruppen s velferd113. I medvirkningsrapporten 107 fremkommer det at

I 201 3 oppga 1 7% av
ungdomsskoleelevene i Ringerike at de var
ganske mye eller veldig mye plaget av
ensomhet i løpet av den siste uken.
Landsgjennomsnittet viste 1 8,1 %. Tallet fra
Ringerike i 201 7 viser 20,2% som gir en
økning på 3,2% fra 201 3 - 201 7.
Landsgjennomsnittet viser 1 9,1 % i 201 7 og
1 9,8% i 201 8.

I 201 3 svarte 89,3% av
ungdomsskoleelevene i Ringerike
positivt på at de har mistet en fortrolig
venn. I 201 7 viser tallet 91 ,3% som gir
en økning på 2%.
Landsgjennomsnittet ligger nokså
stabilt 89,9 - 90,1 %.

Tall fra Buskerud viser at andelen som opplever lite støtte er
7% mot 6% i landet som helhet. Prosentandelen av de som
opplever sterk sosial støtte er 48% i Buskerud mot 50% i
landet for øvrig 1.
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barn og unge ønsker flere tilbud tilpasset sin aldersgruppe. Studentene ønsket flere serverings - og
spisesteder, mens ungdommene generelt ønsket festivaler og konserter.

6.2.2.3 Sosiale nettverk
Gode sosiale nettverk er viktig for trivsel, tilhørighet og god helse i befolkningen 7, med trygge og
inkluderende lokalsamfunn som skaper rammer for samvær og aktivitet i et større fellesskap som er
av stor betydning 114. Blant ungdom er eksempelv is fritidstilbud en viktig arena for sosialisering og
læring, utvikling av vennskap og interesser, som har stor betydning for barn og unges opplevelse av
livskvalitet114. Her skapes det møteplasser på tvers av generasjoner og sosiale skillelinjer7. Gode
sosiale nettverk er viktig for opplevelsen av tilhørighet og sosial støtte. Manglende sosial støtte og
ensomhet øker faren for både somatiske og psykiske lidelser 111.

6.2.3 Omfang av sosiale risikomiljøer
Ungdomstiden kan være en periode der man tester ut grenser. Lovbrudd eller atferd som er på kant
med loven er mest utbredt blant ungdom og unge voksne. Ungdomskriminalitete n i dag er imidlertid
historisk lav.

Figur 40 : Regelbrudd blant ungdom i Ringerike 114 115

De vanligste regelbruddene er lure seg fra å betale på kino , tagget, stjele matvarer, herverk eller
lik nende. Andele n som bedriver regelbrudd øker fra ungdomsskolen til videregåendeskole . De som
har problemer på skolen kan lettere begår kriminalitet . D e kan føle seg uteste ngt og har ikke så mye å
tape. Økonomiske problemer og boligproblemer er ofte faktorer som man ser hos de som begår
kriminelle handlinger. De som bruker mye rusmidler både alkohol og narkotika, har en t endens til å
begå kriminalitet. Hvis det er akseptabelt blant ungdommen å ruse seg, slåss, ikke gå på skole eller
ikke ha jobb osv . så får kanskje de som begå r kriminelle handlinger høyere status blant
vennegjengen . Kjønn og alder har betydning, og u nge gutter og menn fra siste del av tenårene og til
midten av 20 årene er de som begår flest lovbrudd.

Mulige konsekvenser av kriminalitet kan være u ngdomsop pfølgning og ungdomsstraff. Ungdom som
begår alvorlige kriminelle handlinger skal straffes for det, men er du under 18 år er det mulighet for å
slippe soning i fengsel. Du kan idømmes ungdomsoppfølgning for mindre alvorlige lovbrudd der det
ikke er krav ti l fengsel. Kravet er da at du må være motivert for å slutte med kriminal itet og ønske deg
et annet liv.

6.2.4 Valgdeltakelse
I Norge i dag er de stemmeberettigede ved stortingsvalg norske statsborgere som vil ha fylt 18 år
innen utgangen av valgåret. I lokalva lg har også innvandrere som har vært bosatt i landet i over tre år
rett til å stemme.
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Figur 41 : Valgdeltakelse i Ringerike kommune. 116

Valgdeltakelsen blant innbyggerne i Ringerike kommune i 201 5 viser 52,8% og ligger under
landsgjennomsnittet på 60%.

6.3 Oppsummering
I kommuneplanens samfunnsdel 201 5 et et av målene at det skal legges til rette for et
sammenhengende gang - og sykkelnett, samt god tilgang på aktivitetsanlegg, utearealer og
turmuligheter, og i tillegg vektlegges et godt samarbeid mellom kommu nen og frivillighet, lag og
foreninger. Ringerike skal også bevare et rikt og variert landskap, natur - og kulturmiljø samt god
vannkvalitet.

Temane i dette kapittele t har alle betydning for helse. Fysiske, kjemiske og biologiske miljøer er
faktorer vi bl ir utsatt for (noe som omgir oss) som påvirker helse positivt eller negativt. Av funn kan
man trekke frem er at det er god drikkevannskvalitet i kommunen. Ringerike har en vei å gå når det
gjelder tilrettelagging for rullestolbrukere og synshemmede. For å motvirke uheldige helsebelastning
grunnet støy og lokal luftforurensning blir god arealplanlegging, trafikkreduserende tiltak og
avbøtende tiltak viktig i Ringerike fremover.

Når det kommer til sosialt miljø har kommunen noe lavere deltakelse i fritid sorganisasjoner blant barn
og ungdom enn landsgjennomsnittet. Det er også færre som deltar på kino og andre kulturelle
aktiviteter. Det er et godt kulturtilbud i kommunen, men dette er i stor grad komersiel t, og for en del
innbyggere er det vanskelig å del ta i kulturelle eller andre aktiviteter. Det er sammensatte årsaker til
dette. Når det kommer til mobilitet tilsier funnene at tilgjengeligheten til lekeplasser og idrettsanlegg
er begrenset blant annet på grunn av manglede tilrettelegging av ga ng - og sykk elveier. På
medvirkningsverkstedet etterlyste barn og unge både flere aktiviteter for deres aldergrupper i byen,
samt billigere og hyppigere kollektivadganger.
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7 Skader og ulykker
7.1 Behandling
7.1 .1 Personer behandlet i sykehus
Folkehelseprofilen for 201 9 for Ri ngerike kommune indikerer at innbyggere i Ringerike kommune i
høyere grad behandles på sykehuset pga. skader (1 5,3 skader pr 1 000 innbyggere) enn innbyggere i
øvrige Buskerud (1 3,1 skader pr 1 000 innbyggere) og i landet som helhet (1 3,7). Det er små
forskj eller og samme nivå som året før. Tallet beskriver registrerte personskader behandlet på
sykehus, men ikke skader behandlet hos fastlege, legevakt eller som alene er håndtert av politiet. Det
er derfor et tall som dekker over mer enn det faktiske antall sk ader, herunder avstand til sykehus.

2018 2019
Ringerike kommune 14,7 15,3

Buskerud fylke 12,7 13,1

Norge 13,7 13,7

T abell 21 : Personskader behandlet i sykehus, per 1000 innbygger Feil! Bokmerke er ikke definert.

7.1 .2 Hoftebrudd behandlet i sykehus
Hoftebrudd er en alvorlig folkehelseutfordring blant eldre innbyggere. Det gir betydelig funksjonstap
og redusert levetid.

Forekomsten i Ringerike for alle aldre er 1 ,9 pr 1 000 innbyggere, og blant eldre, +75 år er
forekomsten 1 9,1 pr 1 000 inn byggere. Ringerike kommune ligger på landsgjennomsnittet når det
kommer til antall hoftebrudd behandlet i sykehus sammenliknet med både Buskerud fylke og landet
som helhet. Data for perioden 201 0 - 201 6 viser en nedgang i antall hoftebrudd behandlet på
sykeh us.

Hoftebrudd, alle aldre, per 1000 innbygger Hoftebrudd, 75+, per 1000 innbygger

2010 - 2012 2014 - 2016 2010 - 2012 201 4 - 2016

Ringerike 2,1 1 ,9 Ringerike 20,8 19,1

Buskerud 1,9 1 ,7 Buskerud 1 9,2 17,7

Hele landet 1,9 1 ,8 Hele landet 1 9,6 18,2

Akutt skade hofte/lår - kirurgi og ikke kirurgi
I statistikken som viser forbruk av sykehustjenester medtas både hoftebrudd, og skader på hofte/lår
som ikke medfører kirurgi. Kort liggetid medfører at pasienter raskere skrives ut fra sykehus og at
mobili sering og gjenopptrening må gjennomføres i kommunene. Gjennomsnittlig liggetid for
pasienter i Ringerike kommune er lavere (4.25) enn gjennomsnittlig liggetid i Helse Sør - Øst (5.23) pr.
1 .1 2.201 8.

År Liggedøgn Gj.snitt liggetid Antall pasienter

2015 423 5,04 84

2018 285 4,75 60
2015 - 201 8 1 570 5,47 287

Tabell 24 : Akutt skade hofte/lår - kirurgi og ikke kirurgi Feil! Bokmerke er ikke definert.

T abell 22 : Antall pasienter innlagt med
hoftebrudd per 1000 innbyggere per år .

Tabell 23 : Antall pasienter innlagt med
hoftebrudd per 1000 innbyggere per år .
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7.2 Vei
7.2.1 Ulykkespunkter og strekninger

Strekning 201 6 201 7 201 8 201 6 - 201 8
Vei kryss – Hønen 1 0 4 2 1 6
RV35 gjennom sentrum Hverven – gummikrysset 9 9 1 0 28
Soknedalsveien til veientoppen 2 0 2 4
«Gummikysset» – Hensmoen 4 1 3 8
Sokna 0 2 0 2
Nes i Ådal 0 1 0 1
Nakkerud 1 0 1 2
Tyristrand 2 2 1 5
Totalt Ringerike brann og rednings distrikt 61 54 67 1 82

T abell 25 : Ulykkesbelastede strekninger i Ringerike kommune117

På de mest ulykkesbelastede strekningene er det ikke registrert omkomne i perioden 201 6 - 201 8 .
Fartsgrensen er flere steder 50 km/t, noe som i seg selv reduserer omfanget av skader ved uhell og
ulykker.
Av oversikten er det hovedgaten gjennom Hønefoss som har den største ulykkeshyppigheten. 1 5 -
20% av ulykkene som brann og redning rykker ut på skjer i dette området. Oversikten viser kun
hendelser hvo r brann og redning er varslet, men d ette er bare en brøkdel av de hendelser som skjer.

Kart 5 : Samleoversikt som viser trafikkhendelser i 2016,2017 og 2018. Hentet fra brann - og rednings database
«Bris».
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7.2.2 Utsatte skoleveier
En del strekninger er politisk ved tatt som særlig trafikkfarlige skoleveier. Disse utløser gratis
skoleskyss uavhengig av avstand fra hjem til skole.

Særlig farlige skoleveier fra 01 . august 201 7

Skole Strekning Forklaring
Hallingby skole E 1 6 Der det ikke er gang - eller sykkelvei

FV 1 72 Både nord - og sørover fra Skollerud

Vang skole og
Haugsbygd ungdomsskole

FV 1 66 Viul – Knestang
FV 1 69 Hvalssletta – Hvalsveien ”Korketrekkeren”
FV 1 64 Ringkollveien fra Øvre Berg der gangveien slutter

Helgeru d skole FV 1 72 Inntil 4 km fra skolen

Ullerål skole og
Hov ungdomsskole

R V 35 Ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta

Plassveien/Ruaveien inntil sikringstiltak for kryssing av R V 35
kommer

R V 35 Fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen

Nes E 1 6 Der det ikke er gang - eller sykkelvei
R V 243 Lindelia

Kommunal vei Kvernbråten

Sokna R V 7 Inntil 4 km vest - og østover fra skolen der det ikke er gang -
sykkelvei.

Kryssing av RV 7 – undergang v/Pukerud – Lofthus - Skraperud

Tyristrand R V 35 Innt il 4 km mot Hønefoss og Modum, der det ikke er gang -
sykkelvei.

Ullerål skole R V 35 Ovenfor Almemoen boligfelt mot Risesletta

R V 35 Fra slutt på gangvei v/Nærstad mot Eggemoen

Plassveien/Ruaveien inntil tilstrekkelige sikringstiltak for kryssing av
R V 35 kommer

Steinsfjorden skole – montessoriskole FV 1 56 Fra Hole grense på østsiden av Steinsfjorden til Kalkverket

Ringerike Montessoriskole – tidligere
Stranden skole

R V 35 Bjørkemoen/Styggdalen

R V 35 Mot Tyristrand der det ikke er gang - sykkelvei

Tabell 26 : Oversikt over særlig farlige skoleveier i Ringerike

Veinettet på Ringerike har mange steder ikke kapasitet nok for den økte trafikkmengden. Dersom
trafikkmengden øker, øker risikoen for ulykker, og det er viktig å trygge elevene med utbygging av
gang - og sykkelveier.

7.3 Ulykker
7.3.1 Arbeid sulykker
Statistikken for Ringerike kommune samsvarer med landsgjennomsnittet som viser at fall er den
vanligste arbeidsulykken. Antall arbeidsulykker i forhold til antall medarbeidere ser også ut til å
samsvare med landsgjennomsnittet.

I 201 7 var det i alt 8 rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte i Norge, mens 3,6 ulykker per 1 000
ansatte endte i langvarige fravær fra jobb 118 . I Ringerike kommune ble det registrert 1 1
arbeidsulykker 119 på ti måneder hvilket til svarer 1 3,2 arbeidsulykker i året. Med 2 300 ansatte gir dette
5,7 arbeidsulykker pr. 1 000 ansatt. Sammenligner vi med antall arbeidsulykker som fører til
korttidsfravær i helse - og sosialtjenester er 5,6 pr. 1 000 og arbeidsulykker som fører til
langtidsf ravær i samme sektor er 3,9 pr. 1 000. Tilsvarende for offentli g administrasjon er 6,6 for
kort tidsfravær og 9,2 for langtidsfravær.
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7.3.2 Antall fallulykker i sykehjem
Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjon. Fall kan ha mange
negative konsekvenser for eldre. Det er 6 institusjoner i kommunen. Det er registrert totalt 282 f all i
perioden 1.1.18 - 31.12.18 120.

Mulige årsaker til fallulykker i sykehjem er høy alder og redusert helsetilstand, r edusert kogni tiv og
sensoriske forstyrrelser, redusert gangfunksjon, r elativt høy legemiddelbruk , eller sykdommer/
tilstander som disponer er for økt risiko for fall . Kombinasjonen av økt forekomst av fall og økt
skrøpelighet gjør at fall blant eldre oftere får mer alvorlig konsekvens enn hos andre grupper av
befolkningen. De fleste fallrelaterte skader er mindre alvorlige, som blåmerker, hud avskrapning,
rifter, forstrekninger, forstuinger. Fall kan også medføre alvorlig skade som brudd og hodeskader.
Fall er den hyppigste ytre årsaken til død hos eldre i institusjon 121.

7.4 Omkomne
7.4.1 Antall drukningsulykker
Det er blitt registrert tre druktningsulyk ker de siste tre årene. Disse er spredt over hele vårt
dekningsområde.

Kart 6 : oversikt over drukningsulykker i Ringerike de tre siste årene.

Druktningsulykker er markert med gul trekant. Brann og redning registrerer ikke om det er dødsfall
eller ikke .

7.4.2 Antall omkomne i brann
Det er i perioden 2016 - 2018 registrert ett dødsfall forårsaket av brann i Ringerike kommune . På
landsbasis er det et lavt antall branndøde. For hele landet var det i 2018 39 branndøde. Det er ofte
personer i risikogruppen som omko mmer, det er derfor igangsatt et pr osjekt i forbindelse med dette
om felles brannverntiltak for hjemmeboende risikoutsatte grupper. Målet med avtalen er at ingen
personer i kommunens risikoutsatte grupper skal omkomme som følge av brann. Målet skal nås
gje nnom et brannforebyggende samarbeid mellom kommunens enheter. Avtalen er et tiltak for å
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bidra til økt brannsikkerhet for risikoutsatte grupper som pleietrengende og eldre, innvandrere,
personer med nedsatt funksjonsevne, rusmisbrukere og personer med psyk iske utfordringer.

Brann og Redningstjenesten i Ringerike har utover brann en lang rekke andre oppdrag knyttet til
beredskapsarbeid: trafikk og andre ulykker, bistand til andre tjenester og egne helseoppdrag.

Figur 42 : antall oppdrag fordelt på typer oppdrag

7.5 Oppsummering
I kommuneplanens samfunnsdel 201 5 kommer det frem at det er fokus på samfunnssikkerhet - og
beredskapsarbeid som avdekker farer og reduserer risiko.

Dette kapittelet tar for seg ulike typer skader og ulykker. Ulykker er en viktig del av arbeidet med
folkehelse, og det er viktig med ulykkesforebyggende arbeid. Vi har lite data på omfanget av skader
og ulykker i Ringerike, men tallene vi har tilgjengelige viser at Ringerike ikke skiller seg fra Buskerud
og landet for øvrig.
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8 Helser elatert atferd
8.1 Fysisk aktivitet
8.1 .1 Fysisk aktivitet blant voksne og barn
Vi bruker stadig mer ti d på stillesittende aktiviteter . Hverdagsaktiviteten knyttet t il daglige rutiner har
gått ned . Den teknologiske utviklingen i samfunnet har redusert behovet for å bruke kroppen og blant
barn og unge er den mest logiske forklaringen den økte bruken av internett og nettbrett i hverdagen 7.
Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rekke plager og sykdommer som over vekt og fedme, type
2 - diabetes, hjerte - og karsykdommer, muskel - og skjelettplager og enkelte kreftformer. Inaktivitet og
stillesitting er knyttet til risiko for flere folkesy kdommer og død før 70 - årsalder . Regelmessig fysisk
aktivitet i barne - og ungdomså rene er viktig for normal vekst og utvikling og for å skape gode vaner
for resten av livet . Det virker også positivt på den psykiske helsen, konsentrasjon og læring123.

Fysisk aktivitet kan omfatte både lek, mosjon, idrett, trening, kroppsøving mm. Fysisk aktivitet er
definert som all kroppslig bevegelse som er utført av skjelettmuskulatur, og som resulterer i en
vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivå122. Fysisk aktivitet er utfordrende å kartlegge fordi
den måles enten med frekvens, intensitet, varighet, type aktivitet og konteksten aktiviteten utføres i122.
Det finne s lite lokal og regional statistikk på fysisk aktivitetsnivå så tall fra Ungdata vil r epresentere
fysisk aktivitetsnivå for befolkningen i Ringerike.

Fysisk aktivitetsnivå ungdom i Ringerike
I 2013 oppga 1 1 ,4% av ungdomsskoleelevene i Ringerike at de trente 1 - 2 ganger i måneden, sjelden
eller aldri, sammenlignet med Buskerud og landet som helhet som lå 1,4 - 1 ,5% høyere. I 201 7 viser
tallet for Ringerike 1 3,6% som gir en økning på 2,2% fra 201 3 noe som sammenfaller med tall
gjennomsnittet for Buskerud og resten av landet123.

Tabell 27 : Aktivitetsnivå, ungdom 123.

Fysisk aktivitetsnivå blant barn og unge i Norge
Ca. 90% av 6 åringene, 80% av niåringene og halvparten av 1 5 - åringene oppfyller anbefalingen om
fysisk aktivitet noe som gir et tydelig fall i andelen som oppfyller minimumsanbefalingene fra 6 år til 1 5
år. Minst aktive er 1 5 år gamle jenter, der bare 40% oppfyller anbefalingen. At gutter har et høyere
aktivitetsnivå enn jenter er gjenn omgående i alle aldersgrupper 122.

Fysisk aktivitetsnivå blant voksne i Norge
30 prosent av den voksne befolkningen oppfyller anbefalingene om minst 1 50 minutter moderat
fysisk aktivitet per uke eller 75 minu tter med høy intensitet . Blant voksne er det noen flere kvinner
(34%) enn menn (29%) som oppfyller anbefalingene 122. Etter 65 - årsalderen synker aktivitetsnivået
både hos kvinner og menn, med et tydelig fall et ter fylte 75 år124.

8.1 .2 Delt akelse i organisert og u organisert fysisk aktivitet
Å delta i organisert og uorganisert fysisk aktivitet vil være betydningsfullt for barn og unge og være et
viktig bidrag til trygge og gode oppvekstsvilkår. Her skapes det møteplasse r på tvers av generasjoner
og sosiale skillelinjer. Idrettslagene utgjør den største andelen av organisert fysisk aktivitet og er en av
samfunnets viktigste inkluderingsarenaer. Til tross for høy deltakelse i organisert fysisk aktivitet er det
utfordringer knyttet til for tidlig frafall, spesielt i deltakelse for barn og ungdom som vokser opp i
lavinntektsfamilier, og til å inkludere alle - særlig jenter med innvandrerbakgrunn. Det er også
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utfordringer knyttet til å legge godt nok til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne og med
utviklingshemming. Enkle anlegg for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet er viktig for å fremme en
fysisk aktiv livsstil ut over hverdagsaktiviteten 7.

Ungdata - undersøkelsen 125 som ble utført i Ringerike i 201 3 og 201 7 tar for seg trening blant elever i
ungdom - og videregåendeskole. Utover denne undersøkelsen finnes det lite statistikk på deltakelse i
(u)organisert fysisk aktivitet blant den generelle befolkningen i Ringerike.

Det er flest elever i 8. trinn som oppgir å være med i et idrettslag (53%) eller annen organiser trening
(20%). I 1 0. trinn er andelen som trener lavere i begge de overnevnte kategoriene, hvor 37% trener i
et idrettslag og 1 3% i annen organisert idrett. I 1 0. trinn trener elevene mer på egenhånd (46%) og på
treningsstudio (30%). Av elever i 8. trinn er det 6% som oppgir å trene på treningssenter. Generelt er
trening på egenhånd den aktiviteten som er høyest representert hos alle trinnene.

Figur 43 : Pros entandel av elever ved ungdomsskolen e i Ringerike som trener mist én gang i uken

Figur 44 : Prosentandel av elever ved ungdomsskolene i Ringerike som trener mist én gang i uken.

Tidstrenden i Ringerike viser at trening på egenhånd er den mest foretrukn e aktivitetsformen både i
201 3 og i 201 7 etterfulgt av idrettslag og treningsstudio.

Trening er en populær aktivitet blant unge i Ringerike i likhet m ed Buskerud og resten av landet .
Generelt øker andelen som slutter i idrettslagene og annen organisert tr ening i ungdomsalderen og
en del av disse begynner å trene på t reningsstudio eller på egenhånd. En årsak til dette kan være at
d et i mange idretter stilles krav til utstyr og deltakelse og det kan koste en del å være med både mht.
prioritert tid og økonomi . I Ringerike er prosentandelen av ungdomsskoleelever som er med i en
fritidsorganisasjon 4 og 5% lavere enn fylke - og landsgjennomsnittet 125. En mulig årsak til dette kan
v ære at Ringerike har større andel la vinntektsfamilier og flere enslige forsørgere. Disse familiene vil
dermed ha mindre ressurser til å kunne følge opp sine barn og ungdommer i fysiske aktiviteter.
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8.2 Rusmidler
Ulike typer rusmiddel
Alkohol er det vanligste rusmiddelet, og de fleste har på en eller annen måte et forhold til stoffet.
Virkningen alkohol har på kroppen og hjernen er forskjellig fra person til person, og varierer selvsagt
ut i fra hvor høy promille 126 man har.

Cannabis er en samlebetegnelse på materiale fra planten Cannabis sativa. Det viktigste aktive
virkestoffet er delta - 9 - tetrahydrocannabinol (THC). Det er dette stoffet som i hovedsak gir rus. Den
vanligste inntaksmåten for cannabis er røyking Feil! Bokmerke er ikke definert. .

Tobakk kan tygges, røykes eller br ukes som snus. Tobakksblad inneholder nikotin, og alle former for
tobakk medfører at brukeren får i seg nikotin. Dette er et sterkt avhengighetsskapende stoff, og en
kan bli avhengig etter kortvarig bruk. Når tobakk blir røyk e t, blir det i tillegg frigjort en rekke andre
helseskadelige stoff er127. Sigaretter er det farligste produktet som selges og tar livet av mer enn
halvparten av dem som bruker det .

8.2.1 Rusmiddelbruk
Alkohol
Til tross for at voksne i dag drikker mer alkohol enn tidligere, har de unges bruk av alkohol flatet ut, og
fra årtusenskiftet vist en tydelig nedgang. Ungdata 2017 viser at få av ungdomsskoleelevene har vært
fulle. Dette tallet øker derimot i videregåendeskole , men vi ligger likt med landsgjennomsnittet på
spørsmål om: «Har du vært beru set på alkohol siste år» (62%) .

Vi vet at det å drikke alkohol gir risiko for akutte skader, og ungdom som begynner å drikke tidlig, har i
mange tilfeller et adferdsmønster der andre typer antisosial atferd og bruk av tyngre rusmidler inngår.
Ungdom i sli ke situasjoner har gjerne et mer trøblete forhold til skole og foreldre enn andre. De begår
mer kriminalitet, har dårligere psykisk helse og får ofte problemer senere i livet. Ungdom rapporterer
også om ulike negative hendelser i forbindelse med at de har drukket alkohol. Av de mulige negative
hendelsene det ble spurt om, er det flest som oppgir at de har hatt en trist episode. Flere rapporterer
også om uønskete seksuelle opplevelser. Det er også en del som har blitt fortalt av en venn at de
burde slutte el ler begrense drikkingen, og som har vært så full at de har befunnet seg på et sted uten
å huske hvordan de har kommet dit.

Figur 45 : Alkoholbruk hos ungdomsskoleelever, målt i prosent

Figur 46 : Alkoholbruk hos videregåendeelever, i prosent. Blå er R ingerike, oransje er landsgjennomsnittet.
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Cannabis
Frem mot årtusenskiftet var det en betydelig økning i bruk av hasj og marihuana blant ungdom.
Ungdata viser at denne utviklingen har flatet ut eller gått noe ned de seinere årene. Noen få (2%) har
prøvd Cannabis på ungdomstrinnet. Dette tallet stiger opp til 1 6% som oppgir at de ha r brukt
Cannabis siste år på videregående . Dette er på landsgjennomsnittet.

Daglig røyking
Andel røykere blant ungdom har gått m arkant ned siden årtusenskiftet, s amtidig har andelen i
bef olkningen som snuser gått opp. I de videregående skole ne både røyker og snuser ungdom
mindre enn landsgjennomsnittet.

Ettersom det ikke finnes gode data på røyking generelt i befolkningen vil tallene for røyking blant
gravide representere d i sse128.

Figur 47 : Andel gravide kvinner som røyker , vist i overlappende femårs - perioder 128

I perioden 2009 - 2013 oppga 1 4,8% av kvinnene at de røykte ved første svangerskapskontroll mot
8.0% i 2013 - 2017, noe som gir en nedgang på 6,8% fra 2009 til 201 7. Ringerike kommune ligger 2%
høyere enn landsgjennomsnittet.

Andelen røykere i befolkningen er på vei ned, men blant ungdom og unge voksne ser det ut til at snus
har overtatt noe for røyking128. Det finnes foreløpig ikke tall på snusbruken på kommunenivå , men i
landet som helhet viser tall fra 201 8 at 11 % av befolkningen mellom 25 - 74 år snuser daglig og av og
til129. Røyking er også assosiert med lav utdanning s - og i nntektsnivå130, noe som kan forklare at
prosentandelen røykere i Ringerike er høyere enn landsgjennomsnittet.

Røyking under graviditet kan ha helt spesielle helsekonsekvenser 128. Røyking er ansett å være en av
de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent halvparten av gruppen som røyker
daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg rammes mange av sykdommer
som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet. Stu dier viser at gruppen som røyker
daglig i snitt dør 1 0 år tidligere enn ikke - røykere, og at 25 prosent av dagligrøykerne dør 20 - 25 år
tidligere enn gjennomsnittlig levealder for ikke - røykere128.
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8.2.2 S kjenkested er
8.2.2.1 Oversikt over skjenkesteder for alkoholholdig drikk samt tobakksutsalg
Salgs - og skjenkesteder har ansvar for forsvarlig alkoholhåndtering, som å unngå skjenking til
mindreårige og overskjenking. Kommunene er pålagt å føre kontroller. Tobakksalgssteder skal
registrere seg i et nasjonalt register, og kommunene fører kontroll med disse utsalgsstedene.
Kommunen skal spesielt kontrollere at det ikke selges tobakk til mindreårige, og at reklameforbudet
blir overholdt. Antallet salgs - og skjenkebevillinger har vært noenlunde stabilt de siste 10 årene.

2017 2018

Skjenkebevillinger 40 42
Salgsbevillinger 18 20
Utsalgssted for tobakksvarer (nytt fra 2018) - 44

Tabell 28 : Oversikt over antall skjenkesteder for alkohol samt tobakksutsalg.

8.2.2.2 Åpningstider fo r steder med salgs - eller skjenkebevilling
Salgs - og skjenketidene reguleres av lokal forskrift 131-

Alkoholholdig drikk Alkoholinnhold

F.o.m. T.o.m.
Gruppe 1 2,5% 4,7%
Gruppe 2 4,7% 22%
Gruppe 3 22% 60%

T abell 29 : Gruppering av alkoholholdig drikke

S alg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent a lkohol følger åpningstidene, men må skje
innenfor alkohollovens maksimaltid 132. Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 kan skje fra
åpningstid til 30 minutter før lukningstid, men tidligst klok ken 10:00 og senest klokken 03:00 .
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 kan skje fra åpningstid til 30 minutter før lukningstid, men
tidligst klokken 13:00 og senest klokken 03:00 .

8.3 Annen risikoatferd/helsefremmende atferd
8.3.1 Trender omkring ungdommen s seksualatferd
Seksuell helse kan defineres som fysisk, mental og sosial velvære relatert til seksualitet. God seksuell
helse er en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter.
Seksualitet omfatter følelser, tanker og ha ndlinger, i tillegg til det fysiologiske og fysiske133. Seksuell
trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være
krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering
er forbud t, ifølge likestillings - og diskrimineringsloven § 13134.

Generelt har norsk ungdom god seksuell helse135. Aborttall og tall på seksuelt overførbare infeksjoner
og kondombruk kan være indikatorer som kan gi informasjon om ungdoms seksuelle helse. Det er
mangel full data på kommunalt nivå, derfor henvises det til regionale og nasjonale tall.

Kondombruk og prevensjon
Blant ungdom på videregående skole har 49% jenter og 55% gutter hatt samleie59. Mange debuterer
før fylte 16 år. Den gjennomsnittlig debutalder i Norge er 17 år på jenter og 17,9 år på gutter 136. 61%
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jenter ved vgs. og 69% gutter har angitt at de brukte prevensjon ved første samleie. Av disse svarte
89% gutter og 82% jenter at de brukte kondom ved første samleie.

Ungdom i dag har lett tilgang til gratis kondomer. Til tross for at 89% gutter og 82% jenter oppgir at
de brukte kondom ved første samleie ser vi at en høy andel ungdom får klamydiainfeksjoner. Årsaker
til manglende kondombruk har tidligere vært rapportert å være liten frykt for sykdom, nært forhold til
partner, mangel på kondom, at det er bedre uten og bruk av hormonell prevensjon. Også alkohol og
seksuelle krenkelser har vært rapporterte årsaker til manglende bruk av kondom. Seksualopplysn ing
og seksualundervisning med økt fokus på kondombruk kan bidra til at ungdommen bruker
kondom 137. Uønsket svangerskap og kjønnssykdommer er konsekvensen av fravær av prevensjon.

S vangerskapsavbrudd.
I 201 7 gjennomført 1 0,7 kvinner pr 1 000 innbyggere i Bu skerud abort, mot 1 2,3 i 201 2. Denne
nedgangen er en nasjonal trend 138.

Figu r 50 : Abo rter 15 - 49 år, per 1000 kvinner Feil! Bokmerke er ikke definert. .

Tabellen viser antall svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppe n per år.
Tallene inkluderer både selvbestemte (før utgangen av 1 2. svangerskapsuke) og nemdbehandlede
(etter utgangen av 1 2. svangerskapsuke) svangerskapsavbrudd .
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Figur 48: Alder på ungdom (vgs.) ved første samleie. Figur 49 : Elever ved vgs. sitt prevensjonsbruk ved første samleie
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Nye effektive prevensjonsmetoder og helsepersonell som er lett tilgjengelig på unges premis ser har
resultert i færre tenåringssvangerskap. Abortraten blant tenåringer har aldri vært lavere. Det er relativt
store sosiale og regionale variasjoner i aborttallene. H elsesykepleier og jordmor sin rett til å skrive ut
resept på prevensjon , gratis preve nsjon og flere som bruker langtidsvirkende prevensjon er også
mulige årsaker til lavere aborttall.

Seksuelt overførbare infeksjoner. Klamydia.
Klamydia er den mest vanlige seksuelt overførbare infeksjonen i Norge 139. Det er en god markør for
seksuell helse blant spesielt unge og utsatte grupper. Samtidig er den pga. utbredelsen og
komplikasjonsrisikoen en folkehelseutfordring. Ubehandlede klamydia infeksjoner kan hos et fåtall
medføre komplikasjoner som bekkeninfeksjon, svangerskap utenfor livmoren, infertil itet og kroniske
underlivssmerter 140.

I 2015 ble det diagnostisert 25 207 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge, som tilsvarer 488
diagnostiserte tilfeller per 1 00.000 innbygger.

Figur 51 : Antall diagnostiserte t ilfeller av klamydia per 100 000 innbygger.

Helsestasjon for ungdom (HFU) og fastlegekontorer tilbyr test for klamydia, mykoplasma og gonoré.
Ved hyppig behandling med antibiotika vil man kunne få resistente bakterier og behandlingen vil
derfor ikke virke.

Seksuell trakassering.
Ung data har sett på seksuell trakassering med tre underpunkter: verbal trakassering, ikke
verbaltrakassering og fysisk trakassering. Resultater viser at mange ungdom oppgir at de ha r blitt
utsatt for ulike former for seksuell trakassering de siste 1 2 mnd. Gje nnomgående var at jenter ble
oftere utsatt for seksuell trakassering enn gutter. Sterk tilknytning til skole og familie var en
beskyttelsesfaktor 114. Seksuell trakassering kan ha flere årsaker. I følge Ungdata kan det å være jente
i seg selv og tidlig biologisk modning være en økt risiko . A lkohol og kottidsseksuell orientering er
også beskrevet som årsaker til forhøyet risiko for seksuell trakassering 59.

Seksuali tetsundervisning har betydning for fremtidig seksuell atferd, og gir blant annet senere debut,
økt bruk av prevensjon, lavere abort tall og nedgang i seksuelt overførbare infeksjoner. Tilgang til
informasjon og veiledning i et miljø som har aksept for unge s seksuelle utforsking, er avgjørende for
at ungdom klarer å definere en positiv og trygg seksuell identitet.

Konsekvenser av seksuell trakassering kan være utvikli ng av angst og annen psykisk påkjenning ,
me n data på dette er ikke entydig.
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8.3.2 V aksinasjonsde kning
Vaksinasjon er det viktigste tiltaket for å hindre utbredelse av smittsomme sykdommer. Fokuset rettes
mot barn og unge gjennom barnevaksinasjonprogrammet. Det er generelt god oppslutning om
barnevaksinasjonsprogrammet i kommunen. Tall fra 201 6 viser en dekningsgrad på 95% hos 2 -
åringer. Dette har holdt seg stabilt de foregående årene.

Det er bekymringsfullt å se at dekningen av vaksinasjon mot meslinger synker når vi ser på 1 6 åringer.
I 201 6 var den nede på 86,6%, noe som er under nivået hvor en ka n regne med god nok
flokkbeskyttelse . I de to foregående årene har helsesøstertjenesten hatt et særlig fokus på å få opp
vaksinedekningen .

Vaksinasjoner gjennomføres ved helsestasjoner, kommunens vaksinasjonskontor, jordmor og
fastlegekontorer. Informasjo n, kunnskapsdeling og tilgjengelighet er virkemidler for å øke
vaksinasjonsdekningen.

År

201 2 201 3 201 4 201 5 201 6

Geografi Alder

Hele landet 2 år 93,9 93,1 94,3 95,5 95,9

9 år 94,8 94,6 95,0 95,3 95,6

1 6 år 94,1 93,8 94,0 91 ,4 91 ,1

Buskerud 2 år 93,1 93,0 94,3 95,3 94,6

9 år 94,0 93,0 94,5 95,5 95,3

1 6 år 94,2 94,1 94,3 90,3 89,6

Ringerike 2 år 94,7 94,2 95,0 96,9 95,0

9 år 91 ,7 92,3 92,1 91 ,4 94,0

1 6 år 94,0 95,3 92,3 88,7 86,6

Tabell 30 : Barnevaksinasjonsprogrammet - p rosent vaksinert i Ringerike kommune

8.3.3 Antibiotika
Det første antibiotiske legemiddel på markedet var penicillin i 1 941 . Vi har i dag en lang rekke ulike
antibiotiske midler rettet mot bakterier, parasitter og virus. Restriktiv og målrettet bruk sikrer opt imal
effekt og reduserer risikoen for utvikling av resistens hos mikroorganismene. Utvikling av resistens er
en trussel mot befolkningens helse. Det er en global utfordring.

Figur 52 : Bruk av antibiotika fra 2005 - 2007
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Tabellen under beskriver antibioti karesepter forskrevet per 1 000 innbygger per år. Det dekker over
alle typer antibiotika. Forbruket i Ringerike følger nasjonal trend. Det har i de siste 5 årene vært et
redusert forbruk fra 450 resepter pr. 1 000 innbyggere til nå 350 resepter pr. 1 000 innb yggere.

Nasjonale helsemyndigheter har i tråd med internasjonale helsemyndigheter hatt hø y t fokus på å
redusere forbruket av antibiotika. Målet er å redusere forekomsten av antibiotikaresistens.

Økt oppmerksomhet på indikasjoner for bruk av antibiotika, valg av type antibiotika og
behandlingslengde bidrar til redusert forbruk og redusert risiko for at bakteriestammer utvik ler
resistens mot antibiotika, d ermed økes mulighetene for behan dling av alvorlige infeksjoner.

8.4 Oppsummering
I kommuneplanens samfunn sdel 201 5 er det et mål at vi skal ha helse i alt vi gjør og at det skal være
aktivitet for alle i Ringerike.

Fysisk aktivitet er viktig for å forebygge en rekke livsstilsrelaterte sykdommer. Kommunen har ikke tall
på fysisk aktivtet for alle aldersgrupp er, men Ungdata - tallene for Ringerike kommune viser at
ungdomsskoleelevene i kommunen scorer på landsgjennomsnittet når det kommer til fysisk aktivitet.
I Ringerike er det også en lavere andel av barn og ungdom som deltar på organisert aktivitet.

Videre viser funnene at Ringerike scorer høyere på landsgjennomsnittet når det kommer til daglig
røyking blant voksne, men lavere enn landsgjennomsnittet blant ungdom i Ringerike. Den
sosioøkonomiske statusen kan forklare at prosentandelen røykere i Ringere er h øyere enn
landsgjennonsnittet, det er derfor interressant å se at andelen unge som røyker liggere lavere.

I barnevaksinasjonsprogrammet ligger vi på dekningsgraden for 2 - åringen, mens tallene for 1 6 -
åringer ligger under dekningsgraden, noe som kan gi øk t risiko for utbrudd av tidlige utryddede
sykdommer. Kommunen følger nasjonal trend med nedgang i antibiotikabruk de siste fem årene. Det
er viktig å følge denne trenden videre da antibiotikabruk henger nøye sammen med fremvekst av
multiresistente bakterie r. Antibiotika blir brukt til behandling av klamydia, og det er blitt registrert flere
tilfeller av klamydia og mycoplasma i Ringerike ved helsestasjonen for ungdom. Kondomer er gratis
og tilgjengelig ved helsestasjon for ungdom, men ungdom oppgir at det i liten grad blir benyttet.
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9 Helsetilstand
9.1 Mestringsnivået i befolkningen
God helse er en av vår e viktigste ressurser, både som samfunn og for den enkelte . G od helse er ikke
bare fravær av sykdom, det handler også om å mestre livets utfordringer. Mest ring gir livsglede,
mening og overskudd også når vi rammes av sykdom. Folkehelsearbeidet handler om å fremme
livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir tilhørighet og opplevelse av
mestring7. Det er utfordrende å måle grad av mestringsnivå, samtidig kan en på bakgrunn av en rekke
funn presentert i denne f ol kehelseoversikten anta at deler av befolkningen i Ringerike kommune
opplever et lavt mestringsnivå. I Ringerike kommune er det f ærre som er medlem i en
fritidsorganisasjon og færre som deltar på kulturarra ngementer og andre aktiviteter. Videre ser en
også at flere barn i Ringerike er overvektige enn landsgjennomsnittet, dette er en faktor som vil være
viktige for barnas forutsetnin g for mestring både på kort og lang sikt. Sosioøkonomiske forhold som
lav utdanning og lav inntekt vil kunne påvirke grad av mestringsnivå og være en av hovedårsakene til
et lavere mestringsnivå blant innbyggerne i Ringerike kommune. M estring gir livsglede , mening og
overskudd og et lokalsamfunn som fremmer livskvalitet og trivsel gjennom sosialt fellesskap står
sentralt i arbeide t med å styrke befolkningens mestringsnivå i fremtiden, herunder styrke faktorer
som sosialt nettverk, sosial støtte og tilhørigh et.

9.2 Forekomst av forebyggbare sykdommer
9.2.1 Kreft
Kreftforekomst og kreftdødelighet varierer grunnet sosial ulikhet. Statistikken viser at det er en
sammenheng mellom utdannelse og kreft. Høy utdannelse danner grunnlag for å gjøre mange andre
gode valg relate rt til helse.

Kreft er ikke én enkelt sykdom, men en fellesbetegnelse for en rekke sykdommer som kan ha
forskjellige risikofaktorer og ulik sykdomsutvikling. Det tar ofte lang tid fra eksponering til man utvikler
kreft, og mange faktorer kan derfor medvi rke til at sykdommen oppstår.

T abell 31 : Oversikt over forekomst av ulike krefttyper per 100 000 innbyggere per år .
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Kosthold, fysisk aktivitet, røyke vaner og alkoholvaner er faktorer som har betydning for
kreftforekomsten. Det anslås at ett av tre kr efttilfeller henger sammen med levevaner. En endring i
befolkningens levevaner har derfor et stort potensiale til å redusere risikoen for å utvikle kreft.

Ringerike kommune ligger litt høyere enn Buskerud og landet for øvrig på forekomst av kreft. Kreft er
en alvorlig sykdom som kan medføre død. Selv om flere i dag blir frisk etter kreftsykdom kan det
medføre senskader som u tmattelse, kognitiv svikt (både under og etter behandling ), psykiske
reaksjoner og nerveskader . Senskader etter kreft kan medføre sos iale og økonomiske belastninger
for den som rammes og deres nærmeste

9.2.2 Kognitiv svikt
Demens kan ramme alle, og det er komplekse årsaker til at noe n får, mens andre ikke får, demens.
Både arvelig disposisjon, levevaner og andre sykdommer har betydning for u tvikling av demens. Den
viktigste risikofaktoren for demens er høy alder.

I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet dobles fram mot 2040.
Av alle som lever med demens i dag, antar vi at rundt 4 000 er under 65 år. Over 350 00 0 er nær
pårørende til en med demens.

En rekke ulike sykdommer fører til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste. 60 % av alle
demenstilfeller skyldes Alzheimer. Omtrent 20 % har vaskulær demens. Andre typer er blant annet
frontallap p de mens og demens med Lewy - legemer. Vi har ikke tall for Ringerike kommune, men
forutsetter at forekomsten og forventet økning i årene fremover er gjeld ende også for Ringerike
kommune.

Mulige årsaker til demens

Høy alder Jo høyere alder, desto større er risikoen for å utvikl e en form for demens
Hjerte - og
karsykdommer

Det er en klar sammenheng mellom hjerneslag og utviklingen av vaskulær demens og Alzheimers
sykdom. Risikofaktorer for hjerte - og karsykdommer har også sammenheng med demens. Disse
risikofaktorene er høyt blodt rykk, høye kolesterolverdier og diabetes.

Store hjerneskader Hjerneskader som følge av hjernehinnebetennelse, trafikkulykker, eller slag mot hodet, der
hjernevev har blitt ødelagt, kan øke risikoen for å utvikle demens

Parkinson sykdom og
Downs syndrom
Arvelige forhold

Tabell 32 : Å rsaker til demens141.

Det er vanskelig å vite hvor raskt og hvordan demenssymptomene vil utvikle seg, og det kan utarte
seg på ulike områder: ekse m pler er k ognitive symptomer , a tferdsmes sige og psykologiske
symptomer og m oto riske symptomer som skaper utfordringer i hverdagen .

Med så mange og store mulige endringer, er det naturlig at både den som får demens og ikke minst
omgivelsene kan oppleve store utfordringer. Etter hvert som sykdommen utvikler seg vil den kunne
føre ti l tap av funksjoner, sosial isolasjon og stort bistandsbehov. Med god tilretteleggelse, kan
personer med demens delta i beslutninger som gjelder dem selv og så langt som mulig opprettholde
god livskvalitet.
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9.2.3 Vekt
Overvekt og fedme medvirker til ca. 2 400 årlige dødsfall i Norge Feil! Bokmerke er ikke definert. og
gir økt risiko for type 2 - diabetes, hjerte - og karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i knær og
hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft . Overvekt og fedme kan og så ha alvorlige
psykiske helsekonsekvenser. Det er ingen klar KMI - grense for når sykdomsrisikoen øker eller faller
og overgangene er glidende.

Erfaring viser at det for mange er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først har blitt
overvektig. Fo rebygging av overvekt er derfor av stor betydning , og tiltak som kan påvirke mat - og
aktivitetsvaner vil være av særlig betydning 144

9.2.3.1 Overvekt hos voksne
Overvekt er assosiert med lavt utdannings - og inntektsn ivå142, noe som kan forklare at
prosentandelen overvektige i Ringerike er høyere enn landsgjennomsnittet. Andre generelle årsaker
til overvekt er trolig endringer i miljø og levevaner de siste ti årene143. Samfunnet gir gode muligheter
for fysisk inaktivitet o g tilgjengeligheten til næringsfattige drikker og usunne matvarer står sentralt Feil!
Bokmerke er ikke definert. .

Ettersom det finnes begrenset data på overvekt generelt i befolkningen vil tallene for overvekt blant
gravide representere d isse.

Figur 53 : Andel av befolkningen som er overvektige144

I perioden 2011 - 2013 var 41% av kvinnene overvektige ved første svangerskapskontroll mot 44% i
2015 - 2017 noe som gir en økning på 3% fra 2011 - 2017. Ringerike kommune ligger 10% høyere enn
land et for øvrig som viser en stabil kurve på 34% .

9.2.3.2 Overvekt hos barn og unge
Sosioøkonomiske forskjeller er assosiert med overvekt og fedme også blant barn og unge. Andelen
med overvekt er 30% høyere blant barn og unge av mødre med lav utdanning, enn blant ba rn og
unge av mødre med høy utdanning. Prosentdelen med bukfedme følger det samme mønsteret. En
ser også at andelen barn med overvekt og fedme er 50% høyere blant barn med skilte foreldre
sammenlignet med barn med gifte foreldre. Psykiske plager har også vist seg å være en medvirkende
årsak til overvekt og fedme hos denne gruppen. Psykiske plager kan påvirke appetitt og metthet, vilje
og selvkontroll negativt og føre til et kosthold med høyere inntak av fett - , sukker og saltrike
matvarer146.
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For barn og unge mellom 2 og 1 8 år benyttes IOTFs alders - og kjønnsspesifikke grenseverdier for å
vurdere KMI, vekst og høyde, også kalt Cole`s indeks 145. Elever i tredjeklasse (8 - 9 år) i Ringerike blir
veid og målt som fa st prosedyre gjennom skolehelsetjenesten. Vi har til sammen 1 3 skoler i
Ringerike, ti kommunale og tre private, og tallene fra tredjekla ssinger ved åtte av disse vil
representere funn på overvekt blant barn i Ringerike. Disse skolene ligger spredt i kommu nen , og
representerer både landlige - og tettbygdestrøk. Da vi mangler lokal statistikk for ungdom vil
selvrapporterte vekttall fra unge menn ved sesjon 1 representere de unge i Ringerike.

Overvekt blant barn i Ringerike kommune
Av de 280 tredjeklassingen e som er målt i 201 8 har 20% overvekt/ fedme. Prosentandelen
overvektige tredjeklassinger ser ut til å variere fra 1 0 - 20% mellom de ulike skolene.

Overvekt og fedme øker risikofaktorene for en rekke syk dommer og plager senere i livet. Vektøkning i
småbarn salderen har sterk sammenheng med utvikling av fedme i voksen alde r dersom foreldrene
har høy KMI . Fra to års alderen er fedme hos barn tydelig forbundet med økt risiko for fedme i voksen
alder146. Overvektige barn og unge har større sjanser for å utvikle psykiske plager som angst og
depresjon . Barn og unge er spesielt utsatt og prisgitt omgivelsene gjennom familien, barnehagen,
skole og nærmiljøet146.

Et høyt tal l på overvekt og fedme blant barn og unge i Ringerike kommune kan sees i sammenheng
med folkehelseprofilen og sosioøkonomiske forhold som utfordringer knyttet til en befolkning med
høy andel enslige forsørgere, samt mange med lavt utdanning s - og inntektsni vå .
Andelen med overvekt er 30% høyere blant barn og unge av mødre med lav utdanning, enn blant
barn og unge av mødre med høy utdanning. En ser også at andelen barn med overvekt og fedme er
50% høyere blant barn med skilte foreldre sammenlignet med barn m ed gifte foreldre. Psykiske
plager har også vist seg å være en medvirkende årsak til overvekt og fedme hos denne gruppen.
Psykiske plager kan påvirke appetitt og metthet, vilje og selvkontroll negativt og føre til et kosthold
med høyere inntak av fett - , su kker og saltrike matvarer146.

Overvekt blant barn i Ringerike kommune
Elever i tredjeklasse (8 - 9 år) i Ringerike blir veid og målt som fast prosedyre gjennom
skolehelsetjenesten. Vi har til sammen 13 skoler i Ringerike, ti kommunale og tre private, og tallene
fra tredjekla ssinger ved åtte av disse er presentert her.
Av de 280 tredjeklassingene som er målt i 2018 har 20% overvekt/ fedme. Prosentandelen
overvektige tredjeklassinger ser ut til å variere fra 1 0 - 2 0% mellom de ulike skolene.

Antall elever målt 280

Antall med overvekt/fedme 56
Andel med overvekt/fedme (%) 20

Tabell 33 : A ntall overvektige i tredjeklasse , i prosent.

På landsbasis viser tall fra 2008 – 201 2 ligger mellom 1 5 - 1 8 %. Fordelt på kjø nn viser tallene at 1 1 %
av jentene og 4% av guttene var overvektige, mens 3% av jentene og 2% av guttene hadde fedme.
Andelen barn med overvekt og fedme ser ut til å ha stabilisert seg de siste årene Feil! Bokmerke er
ikke definert. . Ande len overvektige tredjeklassinger i Ringerike pr 201 8 er 4% høyere enn
lands gjennomsnittet i 201 2.
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Figur 54 : P rosentandel overvektige tredjeklassinger i Norge 146.

Overvekt blant unge i Ringerike
I perioden 2003 - 2009 hadde 25,7% av mennene i Ringerike me llom 1 7 - 25 år overvekt eller fedme
ved første sesjon noe som er 0,2% høyere enn landsgjennomsnittet på 25,5%.

Figur 55 : Prosentandel av menn mellom 17 - 25 år som er overvektige i Ringerike og landet for øvrig Feil!
Bokmerke er ikke definert. .

9.2.3.3 Fødselsvekt
Gjennomsnittsvekte n blant nyfødte i Norge er 3 500 gram147. Faktorer som har betydning for barne ts
fødselsvekt er blant annet s vangers kapets lengde, mors røykevaner, helsetilstand og levefor hold,
a rvemessige forhold og etnisitet 147.

Både fødselsvekt i seg selv og fødselsvekt i forhold til svangerskapets lengde (svangerskapsalder)
har sammenheng med barnets helse. Høy fødselsvekt er forbundet me d økt risiko knyttet til selve
fødselen. Høy fødselsvekt kan også være en risikofaktor for senere overvekt, diabetes og muligens
visse kreftformer. Høy fødselsvekt er forårsaket av flere faktorer, fra genetiske faktorer til forhold
under svangerskapet (bl. a. mors vekt).

Lav fødselsvekt er en vesentlig risikofaktor for barns utvikling og helse. Internasjonalt brukes andelen
barn med lav fødselsvekt som et mål for helsetilstanden i en befolkning. En høy andel barn med
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fødselsvekt under 2 500 gram kan tyde p å underernæring eller andr e helseproblemer i
befolkningen 147.

Alle nyfødte veies og måles med det samme de er født. Nyfødte som veier mer enn 4 500 gram
regnes som høy fødselsvekt. Nyfødte under 2 499 gram re gnes som lav fødselsvekt147.
I perioden 2003 - 2012 var gjennomsnittsvekten på nyfødte i Ringerike 3,2 kg og var 0,4 kg lavere enn
landsgjennomsnittet på 3,6 kg, mens i perioden 2007 - 2016 var tallet for Ringerike fortsatt 3,2 kg og
lå da likt med resten av la ndet.

F igur 56 : Fødselsvekt til nyfødte i Ringerike, Buskerud og landet for øvrig.

Grafen viser fødselsvekt , ekskludert flerfødsler , i Ringerike sammenlignet med Buskerud og hele
landet. Andelen er beregnet i prosent av alle fødte med fødselsvekt min st 500 gram eller
svangerskapslengde minst 22 uker (eller som har levd så lenge at de er blitt tildelt fødselsnummer).

9.2.4 Muskel - og skjelettsykdommer
Samlet sett er muskel - og skjelettsykdommer den diagnosegruppen som "plager flest og koster
mest", selv om de fleste tilstandene ikke medfører høyere dødelighet 148. I Norge er diagnosegruppen
muskel - og skjelettsykdommer de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. Muskel - og
skjelettskader, sykdommer og plager omfatter en lang rekke ulike tilstander som har til felles at de er
forbundet med smerte, og eventuelt nedsatt funksjon knyttet til muskel - og skjelettsystemet.
Risikofaktorer, og dermed også mulighetene for forebygging, avhenger av diagnose. Mange typer
muskel - og skjelettsykdommer og – plager henger s ammen med økende alder, stillesittende livsstil
og til dels også overvekt. Muskel - og skjelettsykdommer er vanligere hos personer med lav
sosioøkonomisk status.
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Figur 57 : Andel av befolkningen mellom 0 - 74 og 15 - 29, som har blitt behandlet for muskel - og skjelettplager .

Ringerike kommune har i periode 2014 til 2017 en økning i antall personer me d muskel og skjelett
plager. Økningen gjelder mest for gruppen 15 - 29 år.

9.2.5 Ko ls
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en sykdom som kan gi betydelig funksjo nshemming. De
første tegnene på kols er kronisk hoste og oppspytt om morgenen i tillegg til tung pust ved fysisk
anstrengelse. Ved en mer alvorlig tilstand kan en få pusteproblemer også i hvile149. Kols - pasienter har
også økt risiko for å få flere andre sykd ommer samtidig, som for eksempel hjerte - og karsykdom,
lungekreft, depresjon og beinskjørhet. Når en først har utviklet kols , vil ikke behandling kunne
reparere den tapte lungefunksjonen. Kroniske sykdommer i nedre luftveier (som inkluderer kols) var
den t redje hyppigst registrerte dødsårsaken i Norge i 2015, etter h jerte - og karsykdommer og kreft .

Røyking e r den vanligste årsaken til kols , og forklarer to av tre tilfeller 150. Risikoen øker med økende
tobakksforb ruk og antall år man har røyket .

Lav sosioøk onomisk status i befolkningen, samt en stor andel tidligere røykere vil være det mest
sentrale forklaringen til forekomsten av kols i Ringerike. Andre årsaker til utvikling av kols kan være
faktorer i det fysiske arbeidsmiljøet som bl.a. kvartsstøv og meta llholdige gasser. Utendørs
forurensing, fysisk inaktivitet og kostholdsfaktorer kan muligens også påvirke risikoen, men her
mangler det nok kunnskap.

Figur 58 : Antall kolspasienter (45+) per 1 000 innbygger Feil! Bokmerke er ikke definert. .
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I perioden 201 0 - 2012 var det 3,3 pasienter pr. 1 000 innbygger som ble innlagt på sykehus på grunn
av kols i Ringerike, på lik linje med landet for øvrig. Tallene har stabilisert seg for landet som helhet. I
Ringerike har det derimot økt og tallet for 201 7 er 4,4 pasienter pr. 1 000 innbyggere . Sammenlignet
med landet hadde Ringerike i perioden 201 5 - 201 7 1 ,1 flere innlagte pasienter med Kols.

Tabell 34 : Dødelighet o g tidlig død som følge av kols. 0 - 74 år, per 100 000 innbygger Feil! Bokmerke er ikke
definert.

Til tross for nedgang i andel røykere både blant menn og kvinner de siste årene kan skadene av
tidligere røyking forklare mye av økningen i forekom st og død av kols blant kvinner . Det forventes a t
forekomsten vil falle gradvis i takt med at fæ rre i befolkningen nå ikke røyker. Fortsatt fokus på at
ungdom ikke begynner å røyke og på røykestopp er viktige tiltak. Det er også flere pasienter med kols
som slutter å røyke nå enn tidligere . Røykestopp vil være et viktig tiltak for å bre mse forverring av
sykdommen og ytterligere tap av lungefunksjon . Feil! Bokmerke er ikke definert.

9.2.6 Hjerte - og karsykdommer
Utbredelsen av hjerte - og karsykdom kan gi informasjon om befolkningens levevaner. Det har vært
nedgang i forekomst av hjerte - og karsykdom de siste tiårene, men utbredelsen av risikofaktorer som
røyking og fysisk inaktivitet tyder på at lidelsene fortsatt vil ramme mange 152. De hyppigste hjerte - og
karsykdommene er hjerte krampe (angina pectoris), hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag .
Sykeligheten er i hovedsak knyttet til aterosklerose, en prosess som gir fettavleiring, innsnevring og
tilstopping (blodpropp eller trombose) av blodåreveggen 151.

Høyt kolesterol - og kalkav leiringer er det vanligste årsaken til hjerteinfarkt 151. Graden av
kalkavleiringer (åreforkalkning) øker med forekomsten av en rekke risikofaktorer og vil være en
kombinasjon av arvelige faktorer og levesett. Eksempler på risikofaktorer er røyking, fedme og
overvekt, høyt blodtrykk, diabetes, fysisk inaktivitet, høyt innhold av mettet fett i kosten og stress.

Menn er lettere disponert for hjert e - og karsykdommer enn kvinner.
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Figur 59 : Hjerte - og karsy kdom, all e aldre, per 1 000 innbygger 152.

I perioden 201 2 - 2014 hadde 21 ,3 innbyggere per 1 000 av befolkningen i Ringerike en hjerte - og
kardiagnose mot 21 ,1 i 201 5 - 201 7, noe som gir en nedgang på 0,2 fra 201 2 - 201 7. Ringerike
kommune har 3,4 tilfeller per 100 0 innbyggere høyere enn landsgjennomsnittet og kurven er stabil i
likhet med landet for øvrig152.

I Ringerike kommune er forekomsten av livsstilsrelaterte sykdommer (diabetes type 2 og kols) og
tilfeller av o vervekt og fedme høyere enn landsgjennomsnittet. Dette, sammen med at Ringerike har
lavere utdanning og inntektsnivå, kan være en av grunnene til at Ringerike har flere tilfeller a v hjerte -
og karsykdom enn i landet for øvrig.

9.2.7 Diabetes Mellitus type 2
Di abetes mellitus (sukkersyke) er en kronisk sykdom, som krever behandling for å sikre et normalt
sukkerstoffskifte. Diabetes er assosiert med økt risiko for tidlig død, og medføre tilleggssykdommer
fra hjerte - og karsystemet, nyrer, øyne og nerver. Sykdomme n deles i to hovedgrupper: type I, som er
insulinkrevend e og typisk rammer unge. Type 2 , som kjennetegnes av redusert følsomhet for insulin
og er assosiert med livsstil og arv.

Diabetes under graviditet (svangerskapsdiabetes) tilhører type 2 gruppen og er forbundet med økt
risiko for komplikasjoner for både mor og barn.

På samfunnsnivå utgjør pasienter med diabetes og komplikasjoner til diabetes en gruppe med risiko
for tapte leveår. I tillegg er diabets en av de hyppigste årsak ene til sykefravær , etter blant annet rygg -
og nakkeplager, vanlige psykiske lidelser og migrene Feil! Bokmerke er ikke definert. .

De viktigste påvirkbare risikofaktorene til diabetestype 2 er overvekt og fedme, fysisk inaktivitet,
kosthold, røyking og tidligere s vangerskapsdiabetes. Arv kan også spille en rolle men er bare i
sjeldne tilfeller alene til å utvikle diabetes.

Diabetes type 2 e r vanligere i grupper med lav utdanning enn i grupper med høyere utdanning, og
hyppigere i innvandrergrupper fra Sør - Asia og noen land i Afrika153.

Figur 60 : Brukere av legemidler til behandling av type 2 - diabetes per 1 000 innbygger154.

Grafen viser b rukere av legemidler forskrevet på resept til behandling av diabetes type 2 i
aldersgruppen 30 - 74 år. Brukere defineres som pers oner som i løpet av året har hentet ut minst en
resept i apotek. Dersom en bruker henter ut flere resepter på samme legemiddel, telles
vedkommende bare én gang. Innbyggere i Ringerike kommune har et høgere forbruk av legemidler
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mot diabetes enn landsgjenno msnittet, og viser samme grad av stigende tendens. Forskjellen er
stabil. I 201 6 - 2018 brukte 46 ut av 1 000 innbyggere medisiner mot diabetes – mot 39 ut av 1 000 på
landsbasis .

9.3 Omfang av smittsomme sykdommer (infeksjon)
Smittsomme sykdommer er en viktig år sak til sykdomsutbrudd, fravær fra barnehage, skole og jobb,
innleggelser og dødsfall. Sammen med bruk av antibiotika er det en betydelig samfunnsutfordring. Et
eksempel er den årlig tilbakevendende sesonginfluensaen. Data for et gjennomsnittlig utbrudd av
sesonginfluensa anslår at 5 - 1 0% av alle voksne og 20 - 30% av alle barn vil bli smittet; samt at det er
rundt 900 dødsfall.

Basis for å unngå utbredelse av smittsomme sykdommer er basal hygiene og gode sanitærforhold.
Vaksinasjon er et individrettet suppl erende tiltak, som effektivt reduserer befolkningens mottakelighet
for infeksjonssykdommer og bremser utviklingen av sykdommen i befolkningen.
Smittsomme sykdommer er en del av hverdagen. Allmenn e farlige smittsomme sykdommer
overvåkes nasjonalt på Folkeh elseinstituttet, gjennom MSIS meldinger og via diagnosespesifikk
rapportering. I Ringerike har vi, utover influensa, hatt enkelt utbrudd av smittsomme sykdommer,
f.eks. matforgiftning, mage - tarm infeksjoner og hjernehinnebetennelse. Det har vært enkelt til feller av
andre smittsomme sykdommer, f.eks. tuberkulose, meslin ger, legionella sykdom og EHEC
tarminfeksjoner 155.

Figur 61 : Andel med influensaliknende sykdom gjennom året .

Utbredelsen av smittsomme sykdommer er relatert til mange ulike faktorer, blant annet hygienisk
status i nærmiljø (drikkevann, avløpsvann), p ersonlig hygiene, agens - type, reiseaktivitet,
trangboddhet og vaksinasjonsdekning. Utbrudd av smittsomme sykdommer kan føre til sykdom, økt
risiko for komplikasjoner , tap av funksjonsevne og døds fall. Det har også konsekvenser for
samfunnet, blant annet sykefravær, utgifter til nødvendige medisiner, innleggelser og tapte leveår.

9.4 Psykisk helse
Psykiske lidelser er en av hovedårsakene til sykefravær og uførepensjonering. Ringerike kommune
ligger no e over landsgjennomsnittet ift . omfang av psykiske lidelser, både i gruppen 0 - 74 år, og i
gruppen yngre 1 5 - 29 år . Psykiske belastninger øker også risikoen for sosiale og økonomiske
belastninger knyttet til psykisk helse.

Arveligheten for psykiske plager, depresjon, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser er forholdsvis
moderat. Det betyr at miljøforhold samlet er noe viktigere enn gener for disse lidelsene. Stort sett er
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det enighet om at en trygg tilknytning til omsorgspersoner i barndommen har betyd ning for senere
psykisk helse.

Tabell 35 : Andel med psykiske plager og lidelser18

Gjennom hele livet gir sosial isolasjon og ensomhet økt risiko, mens sosial støtte og nærhet til andre
mennesker beskytt er. Traumatiske opplevelser, som alvorlige ulykker eller vold mot en selv eller ens
nærmeste, kan gi varige psykiske skader. Daglige og vedvarende belastninger er vel så viktige som
traumatiske hendelser. Flere belastningsfaktorer som virker sammen over la ng tid, gir høy risiko,
tilsynelatende høyere enn summen av risiko knyttet til hver enkelt faktor. Tilsvarende kan
beskyttelsesfaktorer som for eksempel nære og trygge forhold til andre mennesker, gi ekstra
beskyttelse mot hendelser eller belastninger som ellers ville ha medført høy risiko. En god selvfølelse,
og spesielt følelsen av å kunne mestre utfordringer og problemer, har stor betydning for god psykisk
helse.

9.5 Tannhelse
God tannhelse er viktig for den generelle helsen, for velvære og livskvalitet. I tillegg kan tannhelsen i
befolkningen si noe om kosthold, munnhygiene og levevaner generelt 156. Tannhelseproblemer kan
defineres som tyggevansker, smerter og plager i munnen, tørr munn, karies og manglende tenner 157.

Tannhelseresultater fra Ringerike kommune i 201 8 viser at tannhelsen jevnt over er god hos barna i
alderen 3 - , 5 - og 1 2 år, hvor 97 - 99% av barna har 0 - 4 hull. Samtidig ser en at 1 5 - og 1 8 - åringene er
de som har flest hull mellom 5 - 1 5, eksempelvis 7,8% av 1 5 - åringene og 1 9,2% av 1 8 - åringene.
De tte samsvarer med tallene for Buskerud.

Tannhelseresultater Ringerike 201 8

Alder + andel kariesfrie 0 - 4 hull 5 - 15 hull >15 hull

3 år 94,8 % 99,2 % 0,8 % 0 %
5 år 84,1 % 97,1 % 2,9 % 0 %
12 år 60,7 % 97,9 % 2,1 % 0 %
15 år 46,8 % 91,7 % 7,8 % 0,5 %
18 år 33,6 % 79,5 % 19,2 % 1,3 %

Tabell 36 : kariesforekomst hos barn og unge, målt i prosent 158.
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Generell statistikk om tannhelse på landsbasis
Det har vært en betydelig bedring i tannhelsen de siste 30 år ene156. I en land somfattende
spørreundersøkelse om tannhelse i 2004 svarte m ellom 60 og 77 % av voksne under 70 år at de
vurderte sin tannhelse som god, og 5 – 13 prosent vurderte den som dårlig. Også halvparten av dem
som var uten egne tenn er, vurderte tannhelsen som god. 63 – 69 % av hjemmeboende personer over
70 år vurderte sin tannhelse som god og 6 - 9 % som vurderte den som dårli g157. Barn med
innvandrerbakgrunn ser u t til å ha mer karies i tennene enn barn m ed norsk bakgrunn .
Også tannhelsen blant ungdom har bedret seg kraftig de siste tiårene og er i dag jevnt over god, noe
også tall fra Ringerike viser158. Samtidig ser en at problemet med syreskader eller erosjons skader
som har økt de siste ti årene, d ette kan være en forklaring på at flere 15 - og 18 - åringene i Ringerike
og Buskerud har flere hull enn de yngre aldersgruppene.

Tannhelsen hos voksne varierer med utdann ing og inntek t, men det er usikkert hvor mye . Uheldige
kostholdsvaner, som høyt sukkerinntak, kan utgjøre en trussel mot bedringen i tannhelsen til barn og
unge. Det vil derfor være et potensial for forebygging, og informasjon om tannhelse vil være nyttig
kunnskap i det lokale folkehelsearbeidet 156. At tannhelse ofte er dårligere blant de med lav utdanning
og inntekt , samt hos grupper med spesielle behov og i ulike innvandringsgrupper , er en faktor som
kan gi ø konomiske konsekvenser både for den som er rammet, for familien og samfunnet generelt.

9.6 Funksjons nedsettelse
Funksjonshemming er et vidt begrep med ulike definisjoner. Funksjonsnedsettelse kan være tap av,
skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske
funksjoner 159. Det er vanlig å skille mellom fem hovedgrupper av funksjonsnedsettelser:
synshemming, bevegelseshemning, hørselshemming, utviklingshemming og psykososiale
funksjonsnedsettelser 160. En måte å e stimere antall personer med nedsatt funksjonsevne kan være å
se på registrerte diagnoser, antall personer som har ulike typer tekniske hjelpemidler eller se på
antall personer som mottar ulike typer stønader. Disse måtene vil ikke gi et nøyaktig tall fordi det ikke
finnes et offentlige register som har informasjon om hvorvidt en person har en funksjonsnedsettelse
eller i hvilke grad/type det er snakk om161.

Ut i fra den nasjonale undersøkelsen om levevilkår om helse kan man si noe om hvor utbredt ulike
typer av funksjonsnedsettelse er. 8% oppgir å ha nedsatt syn, selv ved bruk av briller. 5% bruker
høreapparat. 9% har nedsatt bevegelsesevne 159. I 2018 var det 17% av befolkningen i Norge mellom
16 - 66 år som hadde en funksjonsnedsettelse 161. 43,9% av de med funksjonshemming er yrkesaktive,
74% av sysselsatte uten funksjonshemming 162. 64% av unge med funksjonsnedsetting har
grunnskole som høyeste fullførte utdanning, samme nlignet med 17% av den øvrige befolkningen 163.
18% av personer med nedsatt funksjonsevne deltar lite i sosiale aktiviteter164. Halvparten så mange
mennesker med funksjonsnedsettelse er fysisk aktivte, sett opp mot befolkningen for øvrig . 6% av
funksjonshemmede mener transport e r en utfordring i hverdagslivet165.

Mulige årsake r til funksjonsnedsettelse el ler funksjonshemming er medfødt skade eller skade som
skjer senere i livet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er en svært sammensatt gruppe med ulike
utfordrin ger. Det er store forskjeller mellom de ulike typene nedsatt funksjonsevne når det gjelder
hvile og hvor store hindringer funksjonsnedsettelsen medfører 166.

Mange mennesker med funksjonsnedsettelser opplever diskriminering og barrierer for deltagelse i
barn ehage, skole163 og jobb 162. Mangel på universell utforming kan føre til isolering ved at en ikke kan
delta i samfunnet på lik linje som mennesker uten funksjonsn edsettelser. Mangelfull inkludering på
sosiale arenaer, blant annet på grunn av mangel på universell utforming, kan føre til redusert psykisk
helse o g redusert livskvalitet . Mange med funksjonshemminger har redusert fysisk helse som følge av
redusert fysis k form, for eksempel lav kondisjon og redusert styrke.
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9.7 Oppsummering
I kommuneplanens samfunnsdel 201 5 er det et mål at vi skal ha helse i alt vi gjør og at det skal være
aktivitet for alle i Ringerike.

Det er tidligere trukket frem hvordan befolkninge ns sosioøkonomiske status har påvirkning på
helsetilstanden. Funnene på områdene innenfor befolkningens helsetilstand viser at Ringerike scorer
høyere enn landsgjennomsnittet på livsstilsrelaterte sykdommer . Det er blant annet flere tilfeller av
kols. Det er også flere med overvekt og fedme som gir økt risiko for andre livsstilssykdommer. I
kommunen er det også høy forekomst av muskel - og skjelettplager. Tilfeller av kreft og psykiske
lidelser er marginalt høyere enn landsgjennomsnittet, men dette er område r som er en stor
folkehelseutfordring i landet for øvrig. Samlet sett indikerer funnene at Ringerike har større
utfordring er for befolkningens helse som også påvirker både psykiske, sosiale og økonomiske
belastninger, både på individnivå og samfunnsnivå.
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1 0 Sosial ulikhet
Utdanningsarenaer som barnehage, skole og universitet/høyskole, er en av de viktigste faktorene
som bidrar til utjevning av sosiale forskjeller i befolkningen. Barnehage og grunnskole danner
grunnlaget for å lykkes i utdanningsløpet og er dermed en viktig ressurs for helse og livskvalitet, det
er derfor viktig at det er lik praksis i barnehagene og skolene i Ringerike for å forebygge mot sosiale
skjevheter.

Utdanning er viktig fordi den gir den enkelte valgfrihet og mulighet til inntektsg ivende arbeid 167.
Stadig flere i Ringerike kommune tar høyere utdanning, i likhet med resten av landet, men vi har
allikevel et lavere utdanningsnivå enn landet for øvrig. Ringerike har et høyere antall elever som
fullfører vgs. enn både Buskerud og landet f or øvrig, men Ringerike ligger allikevel langt over
landsgjennomsnittet for andel personer med kun grunnskole som høyeste fullførte utdanning.

Utdanning er en viktig nøkkel til arbeid og arbeid gir tilgang til mange helsefremmende ressurser, slik
som sos iale relasjoner, identitet, personlig vekst og økonomisk trygghet. I Ringerike har vi fortsatt
noe arbeidsledighet. Vi har sett en jevn nedgang siden 201 5, samtidig har arbeidsledigheten for de
under 30 år økt det siste året. De som er uføretrygdede står p ermanent utenfor arbeidslivet. I
Ringerike komune har vi også en høyere andel mottakere av uføretrygd enn Buskerud for øvrig. Disse
personene er en utsatt gruppe helsemessig både fysisk, psykisk og materiellt. Antall som mottar
uføretrygd er en indikator p å helsetilstand, men må også sees i sammenheng med blant annet tilgang
på arbeidsplasser. Flere arbeidsplasser gir grunnlag for høyere sysselsetting, personlig inntekt og
høyere velferd. I Ringerike er det et lite underskudd på arbeidsplasser, og når indiv ider ikke har
tilgang på jobb går det utover personlig økonomi.

Inntektsulikheten i Ringerike er relativt lav, men samtidig har kommunen et generelt lavt inntektsnivå.
Ringerike har en høy andel lavinntektshusholdninger. Dette kan medføre utfordringer me d å skaffe
egen bolig. Det å eie egen bolig kan skape en økonomisk trygghet som vil være viktig for helse og
trivsel både for enkeltindividet samt familien. I Ringerike eier en overvekt av befolkningen egen bolig,
samtidig ser vi at blant de som leier er a leneforeldre med små barn høyt representert.

Ringerike kommune har flere barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Dette vil kunne ha
negative konsekvenser for barnets utvikling og helse på kort og lang sikt. Lav sosioøkonomisk status
kan begr ense barn og ungdoms muligheter for deltakelse i organiserte og uorganiserte aktiviteter,
som vil være viktige faktorer for å fremme fysisk, psykisk og sosial helse.

I Ringerike er det en lavere andel av organisasjonsdeltakelse blant barn og ungdom enn l andet for
øvrig. Det er et bredt mangfold av kulturtilbud i Ringerike kommune, men disse tilbudene er i stor
grad i privat regi, og av frivillige organisasjoner utgjør idretten den største kategorien. Begge disse
faktorene gjør at det blir en høyere terske l for deltakelse, spesielt hvis økonomi og familiens ressurser
ikke strekker til. Hvilke tilbud befolkningen har av frivillige organisasjoner og kulturtilbud og hvordan
dette er med på å skape sosiale møteplasser er viktig for å styrke opplevelsen av tilhø righet i
samfunnet. Tilhørighet er en viktig faktor som kan blant annet kan påvirke valgdeltakelsen, og i
Ringerike er valgdeltakelsen noe lavere enn i resten av landet. Opplevelsen av tilhørighet til
lokalsamfunnet vil være en sentral faktor for folkehels e og kan forebygge sosiale risikomiljøer, påvirke
sosial støtte og skape gode sosiale nettverk. Det motsatte av sosial støtte er ensomhet. I Ringerike er
det ca. 20% av ungdommene som opplever ensomhet. Det å bo alene kan være en forsterkende
faktor for en somhet, og antall personer som bor alene i Ringerike ligger på rundt 24,3%, noe som er
litt over landsgjennomsnittet.

Hvordan by - og tettstedsmiljøene er tilrettelagt påvirker trivsel og helse. I Ringerike er det mangel på
tilrettelagte områder både til aktivitet og sosiale møteplasser. De ulike områdene er plassert på en
slik måte at avstanden blir for stor og at tilgjengeligheten derfor blir begrenset. Det er viktig at byer og
tettsteder fremmer helse. Byen må være slik at utformingen av utemiljøer, by gg og offentlige rom har
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betydning for tilgjengelighet, fysisk aktivitet, trygghet og sikkerhet, psykisk helse og deltakelse i
sosiale og kulturelle aktivteter168. Ringerike kommune har utfordringer tilknyttet universell utforming.
Dette kan begrense mulighe ten for deltakelse i samfunnet, spesiellt for utsatt grupper.

Utfordringer omkring egen helse vil kunne redusere den enkeltes forutsetning for å kunne delta i
samfunnet. Eksmpler på dette er arbeidslivet og andre arenaer hvor man kan etablere gode sosial e
nettverk, deltakelse og sosiale støtte i hverdagslivet som fremmer god helse og livskvalitet.
Forventet levealder kan gi en indikasjon om helsetilstanden i befolkningen. I Ringerike kommune er
denne noe lavere sammenliknet med resten av landet. Dette kan sees i sammenheng med at det i
kommunen er noe flere tilfeller av livsstilsrelaterte sykdommer og andre lidelser, blant annet psykiske
lidelser, enn i resten av landet. De fleste sykdommer treffer grupper med lav sosial status, hvor
livsstilsvaner som kos thold, fysisk aktivitet og rusmiddelbruk er mer negativt representert. Dette
henger nært sammen med sosioøkonomiske forhold slik som utdanning og økonomi. Flere av disse
faktorene kan gå i arv. Gode livsstilsvaner er viktig for god helse, og gode vaner bør etableres tidlig i
livsløpet for å kunne opprettholde god helse gjennom livet.
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1 1 Utfordringer og ressurser
Dersom man skal nå målet om en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, er det viktig å
identifisere hovedutfordringene med folkehelsen til befol kningen. Dette gir grunnlag for å prioritere
de utfordringene og temaene som kommunen kan påvirke og bør ta tak i. Men om man bare
fokuserer på det negative vil en fort kunne overse viktige kvaliteter i lokalsamfunnet. Man bør derfor
også ha et blikk mot p ositive faktorer for folkehelsen i kommunen som bør styrkes. Faktorer som
påvirker folkehelsen på en positiv måte kalles ressurser.

Et kjennetegn ved folkehelsearbeidet er den tverrsektorielle innsatsen som må til for å nå målet om
en samfunnsutvikling so m fremmer helsevennlige valg for alle aldersgrupper ; både innad i
kommunen og på tvers av ulike aktører. Denne folkehelseoversikten gir en systematisk inngang til
folkehelsearbeidet i kommunen. Folkehelsearbeidet i kommunen krever ikke bare samarbeid med
a lle enhetene i kommunen, men også frivillige og private aktører må bidra inn i folkehelsearbeidet.

K ommunen må videreføre innsatsen på de områdene der kommunen allerede har gode kvaliteter .
Dette gjelder :

Vannkvalitet
Full barnehagedekning
God tannhelse hos barn
Høy trivsel i barneskolen
Bredt tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv

En av hovedutfordringene i kommunen er lavt utdanningsnivå. Selv om vi har gode tall på
gjennomføring av videregående skole , har vi en stor andel av befolkningen som kun har
grunnskoleutdanning. Lavt utdanningsnivå fører til sosiale forskjeller, som igjen gir utslag i sosiale
helseforskjeller i alle aldersgrupper. Kommunen har en større andel familier med lavinntekt enn
landsgjennomsnittet og høyere arbeidsledighet blant u ngdom. I tillegg har kommunen flere
enpersonhusholdninger og flere enslige forsørgere med barn som bor i leieboliger. Flere
risikofaktorer henger sammen med den sosioøkonomiske statusen i befolkningen . Eksempler på
dette er tobakksbruk, overvekt, usunt kos thold, psykisk helse og inaktivitet.

Sosiale forskjeller og tilhørende helseutfordringer ser ut til en viss grad å gå i arv. For å motvirke
dette, står g ode oppvekst og læringsmiljø gjennom barnehage og skole står sentralt . Barnehager og
skoler er de mes t sosialt utjevnende arenaene i kommunen. For alle innbyggere er det viktig med
uformelle møteplasser, mulighet for uorganiserte aktiviteter og tilrettelegging for fysisk aktivitet i
hverdagen.

Folkehelseoversikten viser at kommunen har følgende hovedutf ordringer på samfunns - , befolknings,
og individnivå :

Fysisk aktivitet
Utdanningsnivå
Universell utforming
Psykisk helse og ensomhet
Arbeidsledighet for de som er under 30 år
Tilgjengelighet til sosiale møteplasser og aktivitetsområder
Andel livsstilsrelate rte sykdommer , herunder kols og overvekt
Lavinntek t s familier og barn som bor i familier med vedvarende lavinntekt

Med bakgrunn i ressursene og hovedutfordringer ser vi at Ringerike har større helseutfordringer enn
landet for øvrig. Helseutfordringene omfa tter fysisk og psykisk helse, noe som kan føre til sosiale og
økonomiske belastninger på individnivå og samfunnsnivå.
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R I N G E R I K E
K O M M U N E

FOLKEH ELSEOVERSI KT 2019

Kortversjon



Forord
Ringerike kommune startet opp arbeidet med å lage en oversikt over
helsetilstanden (folkehelseoversikt) i desember 201 8. Alle kommuner
i Norge er lovpålagt å ha en slik oversikt.

Dette dokumentet gir en samlet oversikt over helsetilstanden til
befolkninge n. Oversikten gir en detaljert beskrivelse av
folkehelseutfordringene i Ringerike kommune, og sammenlikner
dette med Buskerud, landet som helhet og sammenliknbare
kommuner. På denne måten utarbeides et oppdatert
grunnlagsdokument for videre planarbeid i ko mmunen.

Figur 1 : Sammenhengen mellom de lovpålagte prosessene og overordnet planarbeid

Oversikten omhandler temaene befolkningssammensetning,
oppvekst, levekår, skader og ulykker, fysisk, biologisk og sosialt miljø,
helsetilstand og helserelatert atferd. Ved dette identifiseres
utfordringene og ressursene i kommunen.

Under følger helsetilstanden i Ringerike kommune.

Positiv utvikling Negative funnPositive funn Andre funn



Sam m en d rag av h ovedfu n n

Befolkningssammensetning
Befolkningsvekst
Levealder
Utdanning

Levekår
Eier egen bolig
Privat sysselsetting
Arbeidsledighet
Leier bolig
Sykefravær
Næringsvirksomhet
Inntektsulikhet
Bor alene
Uføretrygd
Pendling
Lavinntekt

Miljøfaktorer
Vannkvalitet
Ungdomskriminalitet
Universell utforming
Kollektivtilbud
Ensomhet (ungdom)
Deltakelse i frivillige
organisasjoner
Valgdeltakelse

Helserelatert atferd
Bruk av rusmidler
Røyker
Vaksinasjonsdekning
Forbruk av antibiotika
Seksuell trakassering
(vgs . )

Oppvekst
Barnehagedek ning
Trivsel (barneskole)
Læringsmiljø
(grunnskole)
Minoritetsbakgrunn
i barnehage

Skader og ulykker
Dødsfall (brann)
Sykehusbehandling

Helsetilstand
Tannhelse
Kols
Psykiske lidelser
Livsstilsrelaterte
sykdommer



I Ringerike er det 30 442
innbyggere (per 01 .01 .201 9).
Det har vært en befolknings -
vekst på 0,5% årlig de siste
1 0 årene.

Med en levealder på 82,5 år
for kvinner og 78,8 år for
menn er f orventet levealder i
Ringerike litt lavere enn både
landet og fylket som helhet .
Levealderen i Ringerike har
en positiv utvikling, i tråd med
utviklingen i resten av landet.Flere i Ringerike tar høyere

utdanning, og dette følger
trenden til resten av landet.
Ringerike har allikevel flere
innbyggere med kun
grunnskole som høyeste
fullførte utdanning (31 %), og
færre med universitets -
/høgskoleutdanning (27%)
enn landet for øvrig .

I 201 8 var det 4 577
innvandrere i Ringerike. Det
har vært en gradvis økning av
innvandrere og norskfødte
med innvandrerforeldre de
siste 1 0 årene. De aller fleste
kommer fra Europa, i likhet
med trenden i Norge for
øvrig.

.

B efol kn i n g ssam m en setn i n g



64,3% av innbyggerne i
Ringerike kommune eier
egen bolig.

Arbeidsledigheten har hatt en

jevn nedgang de siste årene i
alle aldersgrupper, og i 201 8 lå

arbeidsledigheten på 2,3%,
men for aldersgruppen under

30 har det i det siste året vært
en liten økning

Det har vært en økende
tilvekst i privat sysselsetting.

Den største gruppen i
befolk ningen som leier bolig
er eneforeldre med små
barn.

I Ringerike er det flere som bor
alen e enn i landet for øvrig.

Ringerike har en høyere andel
mottakere av uføretrygd enn
Buskerud for øvrig.Sykefravær ligger noe

høyere enn landsgjennom -
snittet. Høyest er det i helse -
og sosialtjenester. Dette i
likhet med resten av landet.

Det er flere som pendler ut enn
inn av kommunen.

Ringerike kommune ligger
over landsgjennomsnittet på
andel med lavinntekt, og det er
en økende andel barn som
vokser opp i familier med
vedvarende lavinntekt.
Gruppen barn med innvandre -
rbakgrunn som har foreldre
med lav utdanning og svak
yrkestilknytning har også økt.

Bortfallet av et stort antall
industriarbeidsplasser har
ikke i tilstrekkelig grad blitt
erstattet av nærings -
vi r ksomhet med tilsvarende
høy ve rdiskapning.

Inntektsulikheten i Ringerike
er lav, men dette må sees i
sammenheng med at
kommunen ligger noe lavere
enn landsgjennom snittet på
inntekt generelt.

Levekår



I Ringerike kommune er det

full barnehagedekning.

Andelen av barn med minoritets bakgrunn
som går i barnehage er lav i Ringerike.

Ringerike kommune scorer

over land s gjennomsnittet

på trivsel i barneskolen.

Ringerike har flere barn i barnevernstiltak

enn sammenliknbare kommuner.

Læringsmiljø på barneskolene i Ringerike
ligger over landsgjennomsnittet, mens på
ungdomsskolene er læringsmiljøet litt lavere
enn landsgjennomsnittet.

Oppvekst



Vannkvaliteten og vann -

forsyningen er veldig god

i Ringerike kommune.

Ungdomskri minaliteten i

Ringerike komm une er

historisk lav, i likhet med

landet for øvrig.
Ringerike kommune er

ikke godt nok universelt

utformet, og

tilgjengeligheten til

sosiale møteplasser i

Hønefoss sentrum er noe

begrenset.

I Ringerike er det lavere

deltakelse i frivillige

organisasjoner. I tillegg får

organisa sjonene mindre

tilskudd enn sammen liknbare

kommuner.

I Ringerike kommune er

valgdeltakelsen lavere enn

landet for øvrig.

Ungdom er spesielt

opptatt av at

kollektivtilbudet ikke er

godt nok i kommunen,

særlig ut i distriktene.

M i l jøfaktorer

I Ringerike kommune

opplever ca. 20% av

ungdommene ensomhet.



Det er få dødsfall som følge av brann i Ringerike kommune.

Ringerike brann og redning har gode forebyggende tiltak

for hjemmeboende risikoutsatte grupper.

Ringerike ligger høyere enn landsgjennomsnittet på

personer behandlet i sykehus.

Skader og ulykker



I Ringerike bruker færre ungdom

rusmidler enn landet for øvrig.

Andelen voksne i

Ringerike som røyker har i

likhet med landet for øvrig

gått ned, m en kommunen

ligger fortsatt høyere enn

landsgjennomsnittet.

20% av elevene i

videregående skole i

Buskerud melder om at de

har vært utsatt for seksuell

trakassering.

Tall fra 201 6 viser at

vaksinasjonsdekningen i

barnevaksinasjonsprogram

met har god deknings grad

for 2 - åringer mens det er

lavere vaksinasjons dekning

for 1 6 - åringer.

Forbruket av antibiotika i

Ringerike har gått

nedover de siste årene,

og følger nasjonal trend.

Forbruket i Ringerike

ligger allikevel noe høyere

enn landet for øvrig.

H el serel atert atferd



Tannhelseresultatene i Ringerike kommune viser at

tannhelsen jevnt over er god hos barna.

Ringerike skiller seg

vesentlig ut fra landet, i

negativ retning, når det

gjelder andel tilfeller av

kols.

Ringerike ligger litt over
landsgjennomsnittet i
forbindelse med omfang
av psykiske lidelser i alle
aldersgrupper.

Når det kommer til livsstilsrelaterte sykdommer ligger

Ringerike noe over landsgjennomsnittet. Det samme

gjelder overvekt blant voksne og barn.

H el setil stan d
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Innledning / bakgrunn 

I Ringerike kommune har vi over tid hatt læringer innen flere fagområder. I 2019 har vi 

lærlinger innen IKT servicefag, institusjonskokk, helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Fra august 2019 vil det tas inn 6 nye læringer. Bruk av lærlinger representerer en verdiskapning 

for sektorene og enhetene og lærlingene sees på som ressurser som gjør godt arbeid.  

 

Som en del av handlingsprogram 2019-2022 og skal Ringerike kommune som arbeidsgiver 

utarbeide en overordnet strategisk kompetanseplan (Kommune, 2018). Planen vil ta 

utgangspunkt i arbeidsgiverpolitikken. I arbeidet med å utarbeide en strategisk kompetanseplan 

vil det gjøres en vurdering av kommunens behov for kompetanse i årene framover. Satsning på 

lærlinger er et av flere områder som er sentralt for kommunen.  

 

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en avtale om å skaffe flere læreplasser 

(Regjeringen, 2016). Avtalen forutsetter en felles innsats for å øke antall læreplasser og i 

avtalen er det en målsetting om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. 

Kommunenes sentralforbund (KS) anbefaler som en følge av dette kommuner og 

fylkeskommuner å etablere flere læreplasser i kommunal sektor til minst 2 per 1000 innbyggere 

(Sentralforbund, 2018). 

 

 

 

Status per i dag 

Ringerike kommune hadde 43 lærlinger ved oppstart i august 2018. Sammenlignet med 

innbyggertall på samme tidspunkt hadde kommunen 1,4 lærling per 1000 innbygger. Ser vi på 

kommunal sektor og beregninger gjennomført i februar 2018 var dette på linje med 

landsgjennomsnittet (Sentralforbund, 2018). Samtidig kan det være verdt å merke seg at 30 % 



- 

av kommunene har mer enn 2 lærlinger per 1000 innbygger og at kommuner med tilsvarende 

størrelse øker antall lærlinger i snitt med 17,9 % sammenlignet med året før (Sentralforbund, 

2018).  

 

I Ringerike kommune ser vi på en bevisst tilnærming til lærlingeordningen som en viktig arena 

for rekruttering av riktig og framtidig kompetanse. 

 

Prognose 

Ringerike kommune satser på lærlingplasser og det er ønske om økt satsning på lærlinger 

(Kommune, 2018). Fra høsten 2019 har Ringerike kommune budsjettert med å ta inn 

ytterligere seks nye lærlinger, tre lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og tre 

lærlinger innen helsefag. Dersom Ringerike kommune opprettholder inntaket av antall lærlinger 

som planlagt i 2019 de påfølgende fire år vil vi med en viss feilmargin kunne anslå forventet 

antall lærlinger i 2022. Prognosen tilsier at antallet i så fall vil stabilisere seg høsten 2022 på 

cirka 58 lærlinger. 

 

 

 

Denne prognosen tilsvarer 1,90 lærlinger per tusen innbygger høsten 2022. Det er viktig å 

merke seg at det forventes en uforutsigbarhet i tallene blant annet grunnet mulig frafall, flytting 

og eventuell endring av utdanningsløp. Per april 2019 har slike endringer ført til at antall 

lærlinger nå er 37. Endringene fram til dags dato, men ikke eventuelle framtidige, er medregnet 

i modellen som viser prognose antall lærlinger i Ringerike kommune.  

Vekslingsmodellen (se definisjon) påvirker også beregningen av antall lærlinger ettersom vi 

definerer de som lærlinger over en lengre periode sammenlignet med om de følger 

hovedmodellen. 

 

To lærlinger per tusen innbygger 

For å oppnå mer enn to lærlinger per tusen innbygger i perioden for denne strategien vil det 

ifølge prognosen være tilstrekkelig å øke med inntak av én lærling høsten 2021 for å 



- 

imøtekomme KS sine anbefalinger innen 2022. Valg av sektor for økning høsten 2021 bør i så 

fall avklares innen utgangen av 2020. Forutsatt statistisk sentralbyrå sine antagelser i 

befolkningsvekst, vil prognosen ved inntak av ytterligere en lærling i 2021 innebære at 

Ringerike kommune har 2,01 lærlinger per tusen innen høsten 2022 (SSB, 2018). Prognosen 

tilsier da et innbyggertall på 30825 og et antall lærlinger på 62 i år 2022. 

 
 

Utdanningsprogram 

Sistnevnte prognose som imøtekommer anbefalingene fra KS tilsier at Ringerike kommune fra 

og med 2022 vil ha følgende fordeling på lærlinger innen de ulike utdanningsprogram: 36 innen 

helsearbeiderfag og studiekompetanse, ti innen helsearbeiderfag, ti innen barne- og 

ungdomsarbeiderfaget, fire innen IKT-servicefag og to innen kokk- og servitørfag, totalt antall 

62. Vurderingen per i dag er at vi mener vi har faglig kapasitet til å følge opp lærlingene på en 

kvalitativ god måteog at fordelingen samsvarer med forventet behov for kompetanse i 

Ringerike kommune i årene framover. 

 

Definisjon vekslingsmodell 

Vekslingsmodeller er fireårige opplæringstilbud der innhold, kompetansemål og forholdet 

mellom fellesfag og programfag er lik som for hovedmodellen for yrkesfagene, som er to år i 

skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen). Vekslingsmodeller skiller seg fra 2+2-

modeller ved at opplæringa i skole og bedrift skjer i en annen rekkefølge og veksler oftere 

(Utdanningsdirektoratet, 2016). I Ringerike kommune og på Hønefoss videregående skole 

følger de i vekslingsmodellen i helsefag, et løp som også gir generell studiekompetanse. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på en bevisst tilnærming til Ringerike kommune som lærebedrift og at 

denne er planlagt ut i fra forventet kompetansebehov og med kvalitetssikret oppfølging av 

lærlingene.  

 



- 

Det vil arbeides videre med vurderinger i forhold til antall lærlinger og ønske om å oppfylle 

målet om to lærlinger per tusen innbyggere. Budsjettmessige endringer som følge av dette vil 

spilles inn i budsjettarbeidet og i handlingsprogrammet.  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2335-2  Arkiv: X31 &01  

 

Sak: 26/19 

 

Saksprotokoll - Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Hovedutvalget mener avtalen er av så stor viktighet politisk at saken sendes videre til 

kommunestyret for endelig vedtak med følgende innstilling: 

  

Ringerike kommune godkjenner avtalen om tjenestetilbud i Hønefoss Politidistrikt med 

forbehold om at følgende lokale forventninger er ivaretatt i avtalen slik den foreligger. 

Om ikke bes det om at det utarbeides ny avtale som ivaretar dette. 

  

Forventninger: 

HOK vil understreke at forventningene til samarbeid bygger opp om trygge nærmiljøer for 

barn og unge, uten rus, vold, overgrep eller mobbing.   

HOK mener at rusforebyggende arbeid på med Ringerike videregående skole, Hønefoss 

Videregående skole og kommunens grunnskoler skal ha et ekstra fokus.   

HOK ønsker at politirådet hvert år skriftlig evaluerer sitt arbeid og effekten av iverksatte tiltak 

opp mot avdekkende kriminalitetsutfordringer, i tillegg til eventuelle tiltak iverksatt innen 

beredskap og samfunnssikkerhet. Kommunestyret orienters om evalueringen.  

  

Forøvrig viser HOK til den overordnede politiske målsetningen ved nærpolitireformen i 6 

punkter som en forutsetning for avtalens innhold. 

1. Et mer tilgjengelig politi som er til stede og har god lokal forankring og samhandling. 

2. Et mer ensartet politi som leverer like polititjenester med bedre kvalitet over hele landet. 

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap. 

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer. 

5. Et politi som skaper bedre resultat i en kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god 

ledelse og aktivt medarbeiderskap. 

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi. 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.06.2019: 

 

Mons-Ivar Mjelde (Ap)fremmet følgende forslag p.v.a flertallspartiene: 

«Hovedutvalget mener avtalen er av så stor viktighet politisk at saken sendes videre til 

kommunestyret for endelig vedtak med følgende innstilling: 

  

Ringerike kommune godkjenner avtalen om tjenestetilbud i Hønefoss Politidistrikt med 

forbehold om at følgende lokale forventninger er ivaretatt i avtalen slik den foreligger. 

Om ikke bes det om at det utarbeides ny avtale som ivaretar dette. 
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Forventninger: 

HOK vil understreke at forventningene til samarbeid bygger opp om trygge nærmiljøer for 

barn og unge, uten rus, vold, overgrep eller mobbing.   

HOK mener at rusforebyggende arbeid på med Ringerike videregående skole, Hønefoss 

Videregående skole og kommunens grunnskoler skal ha et ekstra fokus.   

HOK ønsker at politirådet hvert år skriftlig evaluerer sitt arbeid og effekten av iverksatte tiltak 

opp mot avdekkende kriminalitetsutfordringer, i tillegg til eventuelle tiltak iverksatt innen 

beredskap og samfunnssikkerhet. Kommunestyret orienters om evalueringen.  

  

Forøvrig viser HOK til den overordnede politiske målsetningen ved nærpolitireformen i 6 

punkter som en forutsetning for avtalens innhold. 

1. Et mer tilgjengelig politi som er til stede og har god lokal forankring og samhandling. 

2. Et mer ensartet politi som leverer like polititjenester med bedre kvalitet over hele landet. 

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap. 

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer. 

5. Et politi som skaper bedre resultat i en kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god 

ledelse og aktivt medarbeiderskap. 

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi.» 

 

 

Jan Frantzen (H) fremmet følgende forslag: «Flertallspartienes sitt forslag til vedtak, men uten 

de siste seks punktene med hensikter». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Avstemming om Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene skal oversendes til 

kommunestyret, ble Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene enstemmig vedtatt. 

 

Alternativ avstemming mellom Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene og Jan 

Frantzen (H) sitt forslag, ble Mjeldes (Ap) forslag p.v.a flertallspartiene vedtatt mot tre 

stemmer (H). 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2335-1   Arkiv:   

 

 

Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt 
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune godkjenner avtalen om tjenestetilbud i Hønefoss Politidistrikt.  

 

 

  

 

Saksutredning 

Politiet har lagt fram et avtale om tjenestetilbudet i Hønefoss Politidistrikt.  

 

Avtaleutkastet sier at  
«Videreutvikling av det forebyggende arbeidet er en av de viktigste kvalitative endringene som 

gjennomføres i Nærpolitireformen og skal derfor ha stort fokus. For å løse politiets samfunnsoppdrag 

må politiet utføre planmessig og systematisk kriminalitetsforebyggende arbeid i samarbeid med andre. 

Bruk av etterretningsprosesser og erfaringslæring styrker den kunnskapsbaserte tilnærmingen til 

kriminalitetsforebygging.  

Det er nødvendig med gjensidige forpliktelser mellom politiet og kommunene for at det forebyggende 

arbeidet skal fungere best mulig.» 

 

Avtaleutkastet beskriver videre tjenestetilbudet ved Hønefoss politistasjon og Modum 

lensmannskontor. Politikontaktens oppgaver omtales, og det heter at  

«politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner»  

 

I tillegg heter det at gjennom SLT-arbeidet bidrar offentlige og frivillige ressurser etter en 

felles og vedtatt strategi mot felles mål.  

 

Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg. 

 

Rådmannens tilrådning 

Rådmannen tilrår at avtalen godkjennes. 

 

Vedlegg 

 

Avtalen om tjenestetilbudet i Hønefoss Politidistrikt. 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 07.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 



- 

 

Økonomiske forhold 

  

 
Behov for informasjon og høringer 

  

 

Alternative løsninger 

  

 

Prinsipielle avklaringer 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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AVTALE OM TJENESTETILBUD I HØNEFOSS POLITISTASJONSDISTRIKT 

INNLEDNING /FORMÅL 
Videreutvikling av det forebyggende arbeidet er en av de viktigste kvalitative endringene som 

gjennomføres i Nærpolitireformen og skal derfor ha stort fokus. For å løse politiets 

samfunnsoppdrag må politiet utføre planmessig og systematisk kriminalitetsforebyggende 

arbeid i samarbeid med andre. Bruk av etterretningsprosesser og erfaringslæring styrker den 

kunnskapsbaserte tilnærmingen til kriminalitetsforebygging. Det er nødvendig med gjensidige 

forpliktelser mellom politiet og kommunene for at det forebyggende arbeidet skal fungere best 

mulig.  

TJENESTETILBUD 
Tjenestestedene i politistasjonsdistriktet er Hønefoss politistasjon og Modum lensmannskontor. 

Vårt mål er en tilgjengelighet som vil gi innbyggerne støtte og bistand knyttet til sivil 

rettspleie, forvaltningsoppgaver, forebyggende arbeid, polisiære oppgaver samt få veiledning 

om politiets tjenestetilbud for øvrig. Politistasjonsdistriktet er bemannet med operativt 

patruljemannskap, forebyggere, politikontakt, etterforskere og sivilt ansatte med 

arbeidsoppgaver innen sivil rettspleie og forvaltning. Vakt- og beredskapsordninger videreføres 

slik de er i dag med synlig, forebyggende og kunnskapsbasert patruljevirksomhet. Politiets 

responskrav skal holdes ved akutte hendelser som gjelder liv og helse og/eller som kan gi 

store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser. Forebyggende tjeneste skal knyttes tett 

sammen med politiets øvrige oppgaver i en sammenhengende kjede av tiltak for trygghet og 

kriminalitetsbekjempelse. Politikontakten vil være et viktig bindeledd mellom lokalt politi og 

kommunens ledelse og andre sentrale aktører i den enkelte kommune. Politikontakten vil være 

tilstede gjennomsnittlig en dag i uken i de kommunene som ikke har tjenestested. Informasjon 

om tjenestestedenes åpningstider finnes på www.politi.no 

POLITIKONTAKT  
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner. Denne 

funksjonen vil være en viktig del av helheten i den nye kunnskapsstyrte modellen. 

Politikontakten vil være tjenesteenhetsleders kontaktledd opp mot kommunene, og være en 

Kommune 

v/ordfører og rådmann 
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pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner. Politikontakten skal 

møte fast i politirådet og SLT-styringsgruppe, og vil ha fullmakt til å følge opp beslutninger 

fattet i politiråd. Politikontakten skal sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom 

politiet og kommunen, og være et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet 

i kommunen.  

POLITIRÅD 
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner. Denne 

funksjonen vil være en viktig del av helheten i den nye kunnskapsstyrte modellen. Politirådet 

er et beslutningsdyktig overordnet organ som skal håndtere strategiske problemstillinger. Både 

politiet og kommunen forplikter seg til å følge opp de beslutninger politirådet fatter. Det skal 

skrives en egen avtale om politirådssamarbeid for det enkelte politiråd. 

SLT (SAMORDNING AV LOKALE KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK) 
Hensikten med SLT er at lokale offentlige og frivillige ressurser arbeider etter en felles og 

vedtatt strategi mot felles mål. SLT-koordinatoren er drivkraften i dette arbeidet. Det etableres 

et tett og formalisert samarbeid mellom lokalt politi og sentrale samarbeidspartnere, som for 

eksempel barnevern, utdanningsinstitusjoner og NAV. SLT-modellen er en samordningsmodell 

som benyttes av om lag 200 kommuner. Politiet anbefaler bruk av SLT modellen. Mer 

informasjon finnes på www.kriminalitetsforebygging.no 

FORVENTNINGER TIL SAMARBEID 

Samarbeidet med kommunen er gjensidig. Det er viktig at initiativ fra politiet og kommunen 

tas videre til intern behandling som for eksempel i forhold til politivedtekter, barnevern, 

trafikale forhold og ulike handlingsplaner. Det er en målsetning at politirådet inngår en 

forpliktende samarbeidsavtale. Det forventes at alle kommunene oppretter et samarbeid om 

SLT-modellen, og innehar tilstrekkelig ressurser til å inngå et tett samarbeid med politiet om 

det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. Politikontaktordningen må evalueres 

løpende og nødvendige tilpasninger gjennomføres underveis. Det utgitt en veileder fra 

Politidirektoratet for evaluering av politirådet. 

GYLDIGHET 
Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg. 
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Politimester Ordfører 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2434-2  Arkiv: H34  

 

Sak: 100/19 

 

Saksprotokoll - Orienteringssak om avlastning for barn og unge  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Orienteringssaken om avlastning for barn og unge tas til orientering 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Orienteringssak om avlastning for barn og unge  
 

Forslag til vedtak: 

Orienteringssaken om avlastning for barn og unge tas til orientering 

 

 

  

 

Bakgrunn for denne saken er de overskridelsene som tjenesten rapporterer for 2019. 

Rådmannen ønsker at kommunestyret får en grundig gjennomgang av innhold i tjenesten med 

tilhørende ressursinnsats. 

 

Sammendrag 

 

Familier med funksjonshemmede barn skal ha samme mulighet til å leve et selvstendig og aktivt 

liv, og å kunne delta i arbeids- og samfunnsliv på lik linje med andre.  

Nasjonale undersøkelser viser at andelen barn som opplever familiebrudd er høyere hos barn 

med funksjonshemninger sammenlignet med alle barn.  

Ringerike kommune har en høyere andel barn av enslige forsørgere enn gjennomsnittet i landet. 

Totalt er 18 % av alle barn av enslige forsørgere i kommunen. Gjennomsnittet i landet er 15 %.  

Hvis man har daglig omsorg for et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne eller 

kronisk sykdom, kan man søke om å få avlastning. Avlastningen kan være noen timer, døgn 

eller helger per måned, eller mer omfattende ordninger. Den kan foregå i: barnets eller 

ungdommens hjem, avlasterens hjem eller en avlastningsenhet spesielt tilrettelagt for barn og 

unge. 

 

Formålet ved avlastningen er å: 



- 

 hindre overbelastning hos foreldre/foresatte som er omsorgsyter   

 gi foreldre/foresatte som omsorgsyter nødvendig fritid og ferie   

 opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk  

 gi foreldre/foresatte som omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter 

Tilbudet skal bidra til at barnet eller ungdommen kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og 

naturlig. 

Tilbudet er hjemlet i Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-8 og Lov om kommunale helse 

og omsorgstjenester § 3-2 første ledd, nr. 6 d.  

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har valgt en «Bestiller – utfører»-modell ved tildeling av tjenester, det er 

derfor et eget vedtakskontor som fatter beslutninger om hvilke tjenestetilbud som skal ytes i 

det enkelte tilfelle - Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester. Tildeling av tjenester 

gjøres i nært samarbeid med de involverte parter, både brukere/pasienter, pårørende, 

tjenesteytere innad i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Brukermedvirkning står sentralt, 

og det er fokus på brukerens ressurser.  

 

Ved tildeling av helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune, er det besluttet å bygge på 

en modell kalt «omsorgstrappen». Modellen bygger på prinsippet om at det kun er nødvendige 

tjenester som tilbys. Det forutsettes at enkle helse- og omsorgsbehov kan dekkes av den 

enkelte selv, alene eller sammen med pårørende / frivillige organisasjoner. Først der dette er 

prøvd ut / vurdert og funnet utilstrekkelig, vil det være behov for tjenester fra kommunen. Ved 

tildeling av tjenester vil kommunen alltid fokusere på å tilby hjelp på lavest mulig nivå. Dette er 

i tråd med føringer fra statlig hold om at tjenester må ytes på best effektive omsorgsnivå – 

BEON-prinsippet (Hentet fra veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune) 

 

Tildelingskontoret og enheten for avlastning til barn og unge har et godt samarbeid, og har en 

felles forståelse av lovverk, formål og tildelingskriterier for avlastning. 

 



- 

Vedtak blir endret når foreldre/foresatte beskriver at behovene for avlastning øker. Dette 

gjøres ved en søknad til tildelingskontoret.  

 

Tildelingskontoret har 5-6 klagesaker per år. Til sammen har enheter 54 barn med vedtak i 

ulike størrelser. Alle klagesakene blir prøvd hos Fylkesmannen, hvor kommunen i snitt har fått 

medhold i halvparten av sakene. De sakene hvor Fylkesmannen ikke gir kommunen medhold, 

er årsaken ofte vurdering av vilkår for avlastning, og at vedtakene er for små.   

 

Tildelingskontoret har i perioden 01.01.17 til 01.04.2019 fått 76 søknader fra totalt 32 

brukere. Dette tilsvarer en andel på 0,52 % av alle innbyggere i alderen 0-18 år. Av disse ble 

45 søknader innvilget (22 brukere) og 4 søknader fikk avslag, resten var ikke aktuelle (behov 

opphørt eller dekkes privat). 

 

Vår 2019: 

Skole og barnehage: 9 barn (5 av disse 9 barna har i tillegg avlastning) 

Austjord avlastning E: 13 barn. 

Privat avlastning: 28 barn 

Færden 29: 2 barn i boligen med 100 % vedtak, 1 barn er knyttet til boligen 2. hver 

helg. 

Til sammen har enheten 54 barn med vedtak i ulike størrelser.  

 

Avlastning for barn og unge i Ringerike kommune 

I dette kapitlet beskrives tjenesten i enheten for avlastning for barn og unge. Det vises til hvor 

de ulike tiltakene er plassert i omsorgstrappa. 



- 

 

Omsorgstrappens ulike trinn. 

 

Privat avlastning 

Denne tjenesten kan være i privat hjem eller som gruppeavlastning gjennom Fossen Friluft som 

Ringerike kommunen kjøper et avlastningstilbud fra. Det har vært viktig for Ringerike 

kommune å ha et mangfold av tilbud for å møte ulike behov i befolkningen. Det har de siste 

årene vært en bevist dreiing fra avlastning i institusjon mot privat avlastning. Dette tilbudet er 

det nederste trinnet i «omsorgstrappen» og gjerne det man får vedtak på først. Ofte bruker 

også familiene noen de allerede kjenner som private avlaster slik at det kjennes trygt for hele 

familien. 

Det er til enhver tid mellom 25-40 familier som har privat avlastning.  

Enheten kan plasseres på det 4. trinnet i «omsorgstrappa». 

Færden 29 avlastning 

I Færden 29 er det lokalisert 3 leiligheter. Pr d.d. bor det 2 barn/unge permanent, mens den 3. 

leiligheten brukes til et avlastningsvedtak og kan tas i bruk som permanent leilighet ved behov.  

Felles kjennetegn på barn/unge i Færden 29 er diagnoser innenfor autismespekterforstyrrelser, 

utviklingshemming og epilepsi. De har også ofte høye vedtak etter Lov om kommunale 

helsetjenester kap 9. Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang ovenfor enkeltpersoner med 

psykisk utviklingshemming.  



- 

Enheten kan plasseres på det 10. trinnet i «omsorgstrappa». 

 

Avlastning i institusjon er lokalisert ved to enheter ved Austjord Behandlingsenter.  

Austjord Fløy E 

Avlastningsenhet for familier med barn eller ungdommer med funksjonsnedsettelser i alder 0-

18 år. Barn/ungdommen kan for eksempler ha konsentrasjonsproblemer, sosiale- og/eller 

emosjonelle vansker eller utfordringer med å kunne klare seg mulig selv i hverdagen. 

Barnet/ungdommen går i ordinær eller forsterket barnehage og skole på dagtid og har 

avlastning på ettermiddager, helg og i skolens fri og feriedager. De blir på samme måten som 

hjemme fulgt opp av personalet når de er på avlastning. I praksis betyr det at de gjør lekser og 

følges på faste aktiviteter på kveldene. Enheten har 6 rom og brukerne har avlastning i 

omfanget en helg i måneden til femti prosent (annen hver uke) Pr. 12/4-2018 er det 13 

barn/unge som har avlastningstilbudet sitt ved denne enheten. Ved endringer av vedtak må 

enheten utvide/redusere driften. 

Enheten kan plasseres på det 10. trinnet i «omsorgstrappa». 

 

Austjord Fløy FG 

Avdelingen tilbyr integrert alternativ opplæringsarena og avlastning for 

multifunksjonshemmede barn og unge med et stort medisinsk behov. Personalet er 

helsepersonell som går i turnus. Det er ansatt en pedagog som har ansvaret for det 

pedagogiske tilbudet som gis på dagtid. Tverrfaglig samarbeid mellom pedagog, sykepleier, 

vernepleier, helsefagarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut og et godt samarbeid mellom 

familien og avlastningsenheten er derfor viktig brikke i tilbudet. 

Ringerike kommune kan ved behov, selge skoleplass samt avlastning til andre kommuner. 

Buskerud fylkeskommune kjøper to plasser til elever på videregående skole. 

Det er i dag 9 barn/elever som har hele sitt skole- eller barnehagetilbud ved enheten. I snitt er 

det 1-2 elever over 18 år som står på venteliste til bolig i Helse og Omsorg.  

Avlastningsheten har 6 rom.  

Enheten kan plasseres på det 10. trinnet i «omsorgstrappa». 

 

 

Avlastning for barn og unge i andre kommuner 

I hovedtrekk organiserer Ringerike avlastningstjenestene på samme måte som både Gjøvik, 
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Porsgrunn og Drammen kommune. Det er ingen vesentlige forskjeller på hvordan avlastning og 

barnebolig tildeles, og kommunene ser de samme utfordringene som Ringerike.  

Gjøvik er nå i en prøvefase av det de kaller «basis team». Prosjektet innebærer at personell 

møter brukere hjemme om morgenen, er med på skolen, er med i avlastningsinstitusjonen og 

eventuelt i overgangen på ettermiddagen i hjemmet. Dette bidrar til at foreldre har kunne stått 

lengre i omsorgsrollen. I et økonomisk perspektiv vil utgiftene være noe redusert ved en slik 

ordning, fremfor avlastning i institusjon eller barnebolig.  

 

Økonomiske forhold 

 

Tabellen nedenfor viser utvikling i regnskapstallene fra 2016 til 2018. Avvikskolonnen viser 

differansen mellom budsjett og regnskap. Tilskuddene for særlige ressurskrevende brukere 

vises ikke i denne tabellen.  

Tiltak barn og unge

Budsjett 

2019

Regnskap 

2018

Budsjett 

2018 Avvik

Regnskap 

2017

Budsjett 

2017 Avvik

Regnskap 

2016

Budsjett 

2016 Avvik

Austjord Fløy FG - Avlastning for 

multihandikappede barn og unge 11 973 967 13 223 079    12 832 600 -390 479     12 148 592   12 309 537  160 945      11 929 265  12 636 953  707 688      

Austjord Fløy E - Avlastning for 

barn og unge med sosiale-/ 

emosjonelle vansker 5 782 537 6 290 409      6 100 236   -190 173     5 517 246     5 923 929    406 683      5 824 293     7 700 809    1 876 516  

SUM avlastning i institusjon 17 756 504 19 513 488    18 932 836 -580 652     17 665 838   18 233 466  567 628      17 753 558  20 337 762  2 584 204  

Færden 29 avlastning - Avlastning 

for barn og unge med sosiale-/ 

emosjonelle vansker 9 425 000 16 122 552    9 941 975   -6 180 577  15 406 079   10 653 727  -4 752 352 11 943 596  8 543 108    -3 400 488 

SUM avlastning i avlastningsbolig 9 425 000 16 122 552    9 941 975   -6 180 577  15 406 079   10 653 727  -4 752 352 11 943 596  8 543 108    -3 400 488 

Privat avlastning - Avlastning for 

barn og unge med sosiale-/ 

emosjonelle vansker 1 968 320 1 919 467      1 541 431   -378 036     1 281 947     1 473 000    191 053      1 500 160     1 046 000    -454 160    

SUM privat avlastning 1 968 320 1 919 467      1 541 431   -378 036     1 281 947     1 473 000    191 053      1 500 160     1 046 000    -454 160    

SUM institusjon og barnebolig 27 181 504 35 636 040    28 874 811 -6 761 229  33 071 917   28 887 193  -4 184 724 29 697 154  28 880 870  -816 284    

SUM alle typer avlastning 29 149 824 37 555 507    30 416 242 -7 139 265  34 353 864   30 360 193  -3 993 671  31 197 314  29 926 870  -1 270 444  

Tabell 1: Regnskap og budsjett i perioden 2016 til 2019. 

 

Det har vært en økning i utgifter siden 2016 til 2018. Årsaken til økningen kan forklares med 

nye og økte vedtak vurdert av tildelingskontoret, overprøvde vedtak fra Fylkesmannen, og 

økte kostnader knyttet til avlasterdom for privat avlastning.  

Vi har vært i kontakt med Gjøvik, Porsgrunn og Drammen kommune i arbeidet med 

økonomiske sammenligninger, men ikke mottatt informasjon innen fristen for denne saken. 
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Tiltak barn og unge 0-18 år Indikator

2018 2017 2016
Antall i befolkning 0-18 år 6 111               6 056             6 063             

Antall rom for avlastning i institusjon 12 12 12

Antall barneboliger 3 3 4

SUM døgn avlastning i institusjon

SUM døgn avlastning i barnebolig

SUM antall barn i avlastning i institusjon 23 22 22

SUM antall barn i avlastning i barnebolig 2 3 4

SUM antall barn i privat avlastning pr år 29 28 32

SUM antall barn med avlastn. Støttekontakt

Avlastning i institusjon

Kostnad pr 

tilgjengelig rom 1 626 124       1 472 153     1 479 463     

Avlastning i barnebolig

Kostnad pr 

tilgjengelig rom 5 374 184       5 135 360     2 985 899     

Avlastning i institusjon og barnebolig samlet

Kostnad pr 

tilgjengelig rom 2 375 736       2 204 794     1 856 072     

Avlastning i private hjem

Kostnad fordelt 

pr barn 66 000             46 000           46 000           

Sum privat avlastning

Kostnad fordelt 

pr barn 66 189             45 784           46 880           

Regnskap - nettokostnad alle typer avlastning

Kr pr innbygger 0-

18 år 6 146               5 673             5 146             

Andel av kommunens barn 0-18 år som får 

avlatning i institusjon inkl. barnebolig % 0,41                 0,41               0,43               

Andel av kommunens barn 0-18 år som får 

avlastning i private hjem % 0,47                 0,46               0,53               

Ringerike

 

Tabell 2: tabellen over viser utvikling i ulike nøkkeltall over tid.  

 

Tilskuddsordning for særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 

Alle kommuner som yter særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester knyttet til 

enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse 

tjenestene.  

Beregningsgrunnlaget for refusjonen er faktisk påløpte direkte lønnsutgifter, fratrukket enkelte 

øremerkede tilskudd, brukerbetaling, samt et generelt beløp på 1 270 000 kroner. 

De viktigste elementene i ordningen i 2019 er: 

 Refusjonskrav gjelder påløpte, direkte lønnsutgifter fra foregående regnskapsår. 

 Innslagspunktet i 2019 er på 1 270 000 kroner. 
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 Tilskuddet utgjør 80 prosent av utgiften.  

 Andre statlige, øremerkede tilskudd og inntekter gjennom brukerbetaling skal 

trekkes fra. 

 Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes refusjon for 

utgifter til personer født 1951 eller senere. 

 Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak for at tjenestemottaker kan tas med i 

søknaden fra kommunen. 

For avlastning for barn og unge i Ringerike kommune tilsvarte dette tilskuddet i 2017             4 

millioner kroner, og i 2018 var tilskuddet 9 millioner kroner.   

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er viktig å legge et godt grunnlag i tidlig alder, og at brukerne blir godt 

ivaretatt av tjenestetilbudet kommunen leverer. Til tross for de økte utgiftene i sektoren, er 

Rådmannens vurdering at Ringerike kommune gir avlastningstjenester til barn og unge som er 

på linje med andre sammenlignbare kommuner, og dermed forutsettes et likeverdig tilbud til 

våre barn og unge etter lovverket. Både tildeling av tjenester og gjennomføring av avlastning 

gjøres i nært samarbeid med de involverte parter, både brukere/pasienter, pårørende, 

tjenesteytere innad i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Det er i hele prosessen fokus på 

brukermedvirkning og på brukerens ressurser.  

 

Dette er brukere som vil trenge tjenester fra kommunen resten av livet. Tidlig innsats vil kunne 

avhjelpe familiens omsorgsansvar. 

 

Rådmannen følger utviklingen av barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom ved at 

avlastningen, forebyggende helsetjenester og barnehager er organisert i samme sektor og 

samarbeider om tilbud, behov og utfordringer så tidlig som mulig. Samarbeidet på tvers av 

sektorer både helse og skole er en forutsetning for å lykkes. 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Karoline Fagervold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2435-2  Arkiv: B20  

 

Sak: 93/19 

 

Saksprotokoll - Orienteringssak om spesialpedagogisk tjeneste  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Spesialpedagogisk tjeneste til barn og unge tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

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.: 19/2435-1   Arkiv: B20  

 

 

Orienteringssak om spesialpedagogisk tjeneste  
 

Forslag til vedtak: 

Spesialpedagogisk tjeneste til barn og unge tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 
Et barn i barnehagealder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom det har særlig behov for det i 

barnehagen eller i hjemmet. Det følger av barnehageloven § 19a. Formålet med hjelpen er å gi barnet 

tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Den ønskede 

effekten av tidlig innsats er at barn blir bedre rustet til å starte på skolen. 

Det har vært en jevn økning i tallet på barn som får spesialpedagogisk hjelp de siste tre årene 

både i landet og i Ringerike. Det siste året har flere barn med store og alvorlige 

funksjonsnedsettelser begynt i barnehagen eller fått sine vedtakstimer hjemme.  

Det er Pedagogisk psykologisk team (PPT) som utreder og anbefaler tiltak i form av 

spesialpedagogisk hjelp i form av anbefalte timer i barnehagene eller i hjemmet.  Det er 

barnehagemyndigheten som fatter enkeltvedtakene i saken. Denne myndigheten fatter også 

vedtak om tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne, følger av barnehageloven §19g. 

Barnas utfordringer er i hovedsak store sammensatte vansker som barneautisme, down 

syndrom og/eller andre komplekse utviklingsforstyrrelser.  

 

Organiseringen av spesialpedagogisk hjelp i Ringerike kommune 
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Barn som henvises til PPT har krav på sakkyndig utredning med vurdering innen rimelig tid. 

Ansatte i PPT skal samtidig veilede og hjelpe den enkelte skole og barnehage på systemnivå. I 

den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til om det foreligger sen eller 

avvikende utvikling hos barnet, hva som er realistiske mål for barnets utvikling og læring, og 

hvilken type hjelp og organisering som vil bidra til barnets utvikling og læring. 

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Det 

følger av barnehageloven § 19g. Retten til tilrettelegging skal sikre at barn med nedsatt 

funksjonsevne får likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter som andre barn. Det er 

kommunen som har plikt til å sørge for at barnet får det tilbudet det har krav på etter 

barnehageloven § 19g. Foreldrene må involveres før kommunen fatter vedtak.  

Status på vedtak 

Som nevnt fattes vedtak etter barnehageloven §§ 19a og 19g. Per april 2019 fordeler 

vedtakene seg på følgende sett: 

 § 19 a: 51 vedtak fordelt på 19 barnehager (11 private, 7 kommunale og 1 hjem).  

 § 19 g: 21 vedtak fordelt på 12 barnehager (8 private og 4 kommunale) 

 

Av 51 vedtak om spesialpedagogisk hjelp er 5 av vedtakene fosterhjemsplasserte barn. Disse 

blir refundert av kommunen barnet opprinnelig er fra. Kommunene søker IMDI om tilskudd 

der det er flyktningbarn med store behov.  

 

20 barn har vedtak over 1 000 årstimer spesialpedagogisk hjelp etter §19a. Til sammen er det 

nærmere 30 barn som har vedtak over 1 000 årstimer når man ser på §§19a og 19g tilsammen. 

årstimer er regnet ut ifra 48 uker. Gjennomsnittsvedtak er på 775 årstimer. Gjennomsnitt 150 

årstimer spesialpedagog (ca. 3,5 time pr uke) og 625 årstimer med assistent (ca. 13 timer pr 

uke).  

 

Det er økende henvisning til SPT fra skole i like stor grad som i barnehage. Som i barnehagen 

er det store forskjeller mellom skolene på størrelser på vedtakene. 

 

Tidlig innsats medfører at flere barn får hjelp tidligere i utviklingsløpet. Det innebærer også at 

det gjøres flere sakkyndig vurderinger, som igjen medfører flere vedtak enn tidligere. 
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I tabellen nedenfor vises utviklingen i antall saker totalt pr. barnehageår, og hvilke utfordringer 

barna har. I tillegg viser tabellen det totale timeantallet med assistenter vedtakene har.   

Vedtak § 19-a  

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19  

Antall saker (telling på våren i 

barnehageåret) 41 41 56 52 

 

Store sammensatte vansker 14 15 22 24  

Av disse: 

    

 

Barneautisme 3 3 8 8  

Downs syndrom 5 5 3 4  

Andre 6 7 11 12  

     

 

Språkvansker/hørsel og 

udiagnostisert 5 4 26 18 

 

Atferdsvansker 8 7 8 10  

           

Årstimer med assistent 21461 19210 32510 34617  

Snitt assistenttimer per sak 523 469 581 666  

           
Tabell 1: Vedtak i henhold til barnehageloven § 19 a.  

Fra perioden 2015/2016 og til dags dato har antallet barn med sammensatte vansker nærmest 

doblet seg. Den største økningen ser vi hos barn med barneautismediagnose og andre store 

sammensatte vansker (ulike diagnoser).  

Det har også vært en stor økning av barn med språk- /hørselsvansker.  

Andelen barn med § 19 a- vedtak har økt de senere årene. I barnehageåret 2015/2016 var 

andelen barn med vedtak 2,92 % sammenlignet med alle barn i barnehage. I 2017/2018 var 

andelen økt til 4,01 %. Barnehageåret 2018/2019 viser den samme trenden som forrige 

barnehageår, og det er forventet at andelen er på samme nivå som året før.  
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Økonomiske forhold 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i regnskapstallene fra 2017 til 2018. I tillegg viser 

budsjettet for 2019 hva de forventede kostnadene var ved starten av året.  

 

Budsjett 

2019

Regnskap 

2018

Budsjett 

2018

Regnskap 

2017

Budsjett 

2017

Refusjon kommunale 

barnehager 6 561 000 4 991 658 3 471 000 3 022 357 3 471 000

Refusjon private 

barnehager 4 173 004 4 196 390 3 180 004 2 888 637 2 660 000

Refusjon andre 

kommuner 0 566 176 510 000 276 500 510 000

SUM kostnad 10 734 004 9 754 224 7 161 004 6 187 494 6 641 000  

Tabell 2: Regnskap og budsjett i perioden 2017 til 2019.  

 

Flere barn venter på en sakkyndig vurdering i 2019, og et det er derfor ventet at kostnadene vil 

øke i perioden august til desember.  

 

Utgiftene til å dekke assistentbruk ute i barnehagene er lagt inn i budsjett til PPT. Tjenesten har 

også ansvar for å dekke spesialpedagogtimer i vedtakene med sine faste spesialpedagoger som 

jobber i det spesialpedagogiske teamet. I tillegg er det budsjettert at PPT dekker vedtak om 

tilrettelegging etter bhgl. § 19g.  

 

Analyse 

Andelen elever som mottok spesialundervisning i skole i 2018 er på samme nivå som året før.  

Det er derfor interessant å se om tidlig innsats i barnehagene har påvirket nøkkeltallet for 

elevgruppen i 1.-4. trinn. 

Det har vært en nedgang fra 4,5 % til 4,1 % i andelen elever som fikk spesialundervisning i 1.-

4. trinn fra 2017 til 2018.  

Det jobbes kontinuerlig i 2019 med å fortsette denne positive trenden. I barnehagene er det et 

høyt fokus på rett kompetanse samt at det arbeides for at barna skal få sitt tilbud i den 

barnehagen som er best tilrettelagt for funksjonsnedsettelser gjennom god medvirkning fra 

foreldrene, i tillegg bør spesialpedagogisk hjelp i skolen på sikt reduseres.  
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PPT har jobbet i 89 saker siden september 2017. Pr april 2019 er det 30 aktive saker teamet 

arbeider med. Målsettingen er disse sakene ikke skal henvises, men avhjelpes med veiledning. 

Enheten er midt i en tjenestedesignprosess hvor det sees spesielt på flyt i tjenester. Prosessen 

avsluttes i juni og tiltak igangsettes umiddelbart. 

 

I desember 2018 mottok Ringerike tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av 

utsatte barn fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Tilskuddet skal sees i 

sammenheng med opprettelse av Familiens Hus.  

 

Det arbeides med klarere juridiske retningslinjer i forhold til spesialpedagogisk hjelp. PPT vil   

gjennom nyinnkjøpt digitalt verktøy kunne legge frem statistikk på kommunalt nivå og på 

enhetsnivå månedlige noe som vil gjøre oversikt arbeidet enklere.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er viktig å legge et godt grunnlag i tidlig alder, og at barna blir godt ivaretatt 

av tjenestetilbudet kommunen leverer. Det er gode rutiner for oppfølging av budsjettet i enheten 

i sektor barn og unge, og enheten har innenfor sine rammer til nå hatt en fleksibilitet til å levere 

et budsjett i balanse. Prognosene viser at budsjettrammene er krevende for å dekke kostnadene 

til spesialpedagogisk hjelp i barnehage. I barnehageåret for 2018/2019 er det flere barn enn 

tidligere med sammensatte vansker og rettigheter etter lovverket. 

 

Det arbeides med tjenestedesign, tidlig innsats-team, fokus på brukermedvirkning og brukerens 

ressurser, tjenesten integreres i Familiens hus, styrket ledelse som prioriterer systemrettet arbeid og 

hjelp til organisasjons- og kompetanseutvikling. Alt arbeid som prioriteres skal være en del av 

grunnlaget i vurderingene av hver enkelt sak og enhetens prioriteringer.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Karoline Fagervold 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2585-2  Arkiv: A10 &13  

 

Sak: 101/19 

 

Saksprotokoll - Forslag til endringer i barnehageloven - høring  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Svar på høringen om forslag til endringer i barnehageloven med forskrift – ny regulering av 

private barnehager, tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.06.2019: 

 

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.: 19/2585-1   Arkiv:   

 

 

Forslag til endringer i barnehageloven - høring  
 

Forslag til vedtak: 

Svar på høringen om forslag til endringer i barnehageloven med forskrift – ny regulering av 

private barnehager, tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Innledning  

Kunnskapsdepartementet legger nå fram forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om 

barnehager (barnehageloven), forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til 

private barnehager, forskrift 30. november 2012 nr. 1108 om regnskapsplikt for godkjente 

ikke-kommunale barnehager (økonomiforskriften til barnehageloven) og forskrift 22. juni 2017 

om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.  

 

I høringsnotatet vurderer departementet om det skal bli enklere å få tilskudd til nye private 

barnehager. Departementet vurderer også om kommunen skal få lovhjemmel til å stille vilkår 

om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd.  

 

Departementet foreslår at tilskuddet til pensjoner i private barnehager nedjusteres, slik at færre 

private barnehager får tilskudd til pensjonsutgifter som de ikke har. Departementet vurderer 

også om det skal gjøres endringer i beregningen av driftstilskuddet til private barnehager.  

 

Departementet foreslår at det innføres et forbud mot å drive annen virksomhet i samme 

rettssubjekt som barnehagevirksomheten. Det innføres samtidig et krav om at hver private 

barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.  

Departementet foreslår at kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, 

tydeliggjøres i loven. Videre foreslår departementet at det lovfestes at private barnehager ikke 

kan ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak.  
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Departementet foreslår at ansvaret for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private 

barnehager blir lagt til departementet. Det betyr at departementet får ansvaret for å føre tilsyn 

med at private barnehager bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med kravene for 

dette. Ansvaret vil også inkludere tilsyn med eventuelle nye bestemmelser om økonomiske 

forhold. Departementet vil delegere denne oppgaven til Utdanningsdirektoratet.  

 

Departementet foreslår at det innføres en lovhjemmel som gir departementet rett til innsyn i 

dokumentasjon hos eier eller nærstående til eier dersom slikt innsyn er nødvendig for å føre 

tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager.  

 

Departementet foreslår at ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra 

bemanningskravene i barnehageloven med forskrifter enten blir lagt til fylkesmannen, eller at 

det lovfestes at kommunen skal legge denne oppgaven til et uavhengig organ i kommunen.  

 

Endelig foreslår departementet at det innføres en hjemmel i barnehageloven til å fastsette 

forskriftsbestemmelser om meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte eller 

andre organisatoriske endringer. 

 

Høringsfristen er satt til 26. juli 2019. 

 

 

Bakgrunn 

Barnehagesektoren har utviklet seg betydelig siden barnehageforliket i 2003, og er snart ferdig 

utbygd. Private aktører som ønsker å komme inn i barnehagesektoren eller øke 

markedsandelen, må derfor i større grad enn før kjøpe eksisterende barnehager.  

 

De økonomiske støtteordningene som ble opprettet for at private aktører skulle engasjere seg i 

barnehagedrift, kan i dag realiseres og tas ut av barnehagene ved salg. Når barnehagene blir 

solgt, kan eierne også realisere opptjent egenkapital. Rapport fra BDO viser at det har vært en 

betydelig egenkapitaloppbygging i den private delen av sektoren de siste 10 årene. Det er 

dermed store verdier bygd opp med offentlige tilskudd og foreldrebetaling som potensielt kan 

realiseres og tas ut av barnehagene ved salg.  

Siden barnehagesektoren snart er ferdig utbygd, har private barnehager blitt et knapphetsgode 

med en varig og sikker kontantstrøm fra offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Det gjør at 

private barnehager er et interessant investeringsobjekt for ulike typer investorer.  

 

Det kan være vanskelig for mindre og ideelle aktører å konkurrere med de største aktørene 

om oppkjøp av barnehager. Dette kan blant annet skyldes at de største aktørene har større 

finansieringsevne. For små og ideelle aktører kan det derfor være vanskelig å komme inn i 

barnehagesektoren eller øke markedsandelene. Dette er noe som kan gå utover mangfoldet av 

eiere i sektoren.  

Regjeringen ønsker ikke at noen aktører skal få en for dominerende posisjon i sektoren. 

Dersom én av de største aktørene går konkurs, kan dette få store konsekvenser for både barna, 

foreldrene og kommunene. Aktører med stor markedsmakt kan også ha mindre behov for å 

konkurrere på kvalitet. 

Det kan også være en utfordring at finansieringssystemet gir dårligere driftsvilkår for små 

private barnehager enn for store.  

 

De private barnehagene får i dag et fast påslag for pensjonsutgifter. Tall fra  



- 

Telemarksforskning viser at private barnehager fikk 1 mrd. mer til pensjoner enn de faktisk 

brukte på pensjoner til sine ansatte i 2017.  

 

Det kan også være en utfordring at det er høy gjeldsgrad i den private delen av sektoren. Høy 

gjeldsgrad øker risikoen for konkurs. Den høye gjeldsgraden i sektoren kan også indikere at 

noen private barnehager kan ha tatt opp lån til andre formål enn barnehagedrift. I dag er det 

tillatt å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagevirksomheten. Det er 

dermed en risiko for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling blir brukt til å dekke kostnader 

som er knyttet til annen virksomhet enn barnehager.  

 

Det kan også være en utfordring at mange barnehager er registrert som en underenhet i et 

konsern. Samlet sett er omfanget av transaksjoner som tilsynsmyndigheten må kartlegge, 

vesentlig større når barnehagen er en slik underenhet enn når barnehagen er et selvstendig 

rettssubjekt. Når barnehagen er registrert som en underenhet i et konsern, kan morselskapets 

kreditorer ta beslag i barnehagens midler. Det betyr at offentlige tilskudd og foreldrebetaling 

kan bli brukt til å dekke tap fra andre virksomheter.  

 

Tilsynssystemet er ikke laget for en sektor med eiere som organiserer driften i konserner, og 

som har barnehager i flere kommuner. Kommunene oppgir at de verken har kapasitet eller 

kompetanse til å føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. Kun én prosent av 

de private barnehagene har hatt økonomisk tilsyn i perioden fra 2013 til 2016. 

 

 

 

Kommunens svar på høringen 

 

1. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det bør bli enklere å få tilskudd til 

nye private barnehager. Dersom høringsinstansene mener at det bør bli enklere å få tilskudd 

til nye private barnehager, ber departementet om innspill til hvor høy terskelen bør være for 

at kommunen kan avslå en søknad om tilskudd. I lovforslaget har departementet skissert 

tre alternative bestemmelser; én der kommunens frie skjønn videreføres, én der det blir noe 

enklere å få tilskudd til nye private barnehager og én der det blir veldig mye enklere å få 

tilskudd til nye private barnehager. Departementet understreker at terskelen for når 

kommunen kan avslå en søknad om tilskudd også kan settes høyere eller lavere enn det 

som er skissert i lovforslaget. 

 

Svar: 

Ringerike kommune mener kommunenes frie skjønn bør videreføres i ny forskrift. 

 

Det er urimelig å pålegge ved forskrift, at kommunen skal kjøpe flere plasser fra private 

øktører enn det befolkningen har behov for. For «å gjøre det enklere» for private 

barnehager å få tilskudd - det vil si å få dekket tilskudd for alle plasser barnehagen er 

godkjent for uansett om alle plassene er fylt opp.  

Kommunen må fritt kunne kjøpe det antallet plasser kommunen har behov for til enhver 

tid - uavhengig av hvor mange plasser den private barnehagen er godkjent for. 

Kommunen må ha rett til å bestemme om nye plasser skal etableres i kommunale eller i 

private barnehager. Likeledes vil en nedgang i behovet for plasser måtte tas ut i de 

barnehagene kommunen vurderer er best, ut fra en økonomisk totalvurdering og 

befolkningens behov.  



- 

Muligheten til en best mulig utnyttelse av de midlene kommunen råder over, til det beste 

for kommunens innbygger, må tilligge kommunen selv.  

 

 

 

2. Vilkår til nye barnehager 

Departementet mener at det er behov for å avklare i regelverket om kommunen kan stille 

vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd. Departementet er i 

tvil om kommunen bør få en slik lovhjemmel. Departementet ber derfor høringsinstansene 

om å gi innspill til dette spørsmålet.  

For at barnehagen skal regnes som ideell, må barnehagen reinvestere eventuelle overskudd 

i barnehagedriften eller samfunnsnyttige formål i tråd med barnehagens formål. 

Departementet ber høringsinstansene om å gi innspill til hvilke formål som skal regnes som 

samfunnsnyttige. Videre ber departementet høringsinstansene om å gi innspill til hvor stort 

handlingsrom kommunen skal ha når kommunen vurderer om formålet er samfunnsnyttig. 

Departementet ber også om høringsinstansenes syn på om det er nødvendig å stille krav om 

bestemte organisasjonsformer for å drive ideelle barnehager.  

 

Svar: 

Kommunen må ha rett til å bestemme om nye plasser skal etableres i kommunale eller i 

private barnehager.  

Kommunen ønsker ikke å bli låst til en bestemmelse som tilsier at – bare den private 

barnehagen er «ideell» så skal den ha rett på tilskudd, også til sin tillleggsvirksomhet 

dersom det blir vedtatt.  

Kommunene bør stå fritt til å godkjenne private barnehager – uansett hvilken 

organisasjonsform og/eller pedagogiske tilnærming de måtte ha.  

 

Hver enkelt kommune må stå fritt til å vurdere om barnehagens eventuelle tilleggsformål er 

nyttig for kommunen - ut fra en helhetsvurdering av det tilbudet den enkelte kommune har 

behov for eller ønsker. Et slik tilleggsformål må forankes politisk i hver kommune. 

Muligheten til en best mulig utnyttelse av de midlene kommunen råder over, til det beste 

for kommunens innbygger, må tilligge kommunen selv. 

 

 

   

3. Finansiering 

Departementet legger til grunn  at barnehagene fortsatt skal finansieres gjennom statlige 

overføringer til rammetilskuddet til kommunene.  

For å sikre økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager mener 

departementet at det fortsatt skal være nasjonale regler for tildeling av tilskudd til private 

barnehager.  

Departementet mener at driftstilskuddet til private barnehager fortsatt skal beregnes ut fra 

kommunens gjennomsnittlige utgifter i tilsvarende kommunale barnehager.  

Departementet mener at det kan være hensiktsmessig å differensiere driftstilskuddet til 

private barnehager ut fra hvor mange plasser det er i barnehagen. Siden dette vil føre til 

store endringer for flere barnehager, foreslår departementet å utrede dette nærmere før det 

eventuelt gjøres endringer i forskriften.  



- 

Departementet vil sette ned en referansegruppe med representanter fra private barnehager 

og kommuner for dette arbeidet. I det videre arbeidet vil departementet også vurdere andre 

endringer som kan bidra til å sikre et mangfold av barnehager. Departementet vil blant 

annet vurdere om kommunen skal kunne holde de dyreste kommunale barnehagene utenfor 

beregningen av tilskuddet til de private barnehagene. Departementet ber høringsinstansene 

om å gi innspill til momenter som bør tas med i den videre utredningen. Dersom 

utredningen viser at det bør gjøres endringer i forskriften, vil departementet sende dette på 

ny høring. 

Svar: 

Ringerike kommune mener regelen om å holde dyre kommunale barnehager utenom 

regnskapsgrunnlaget når kommunal sats beregnes, bør innføres igjen (25-%-regelen). 

Små barnehager ute i distriktene er ofte ikke mulig å drifte like kostnadseffektivt som 

sentrumsnære større barnehager. Midlertidige barnehager er også kostnadskrevende å 

etablere og legge ned – regelen vil favne også disse.  

Spesialavdelinger er kostnadskrevende og bør også kunne holdes utenfor – fordi det 

ligger til grunn en høyere grunnbemanning og er et tiltak som ikke gis i de private 

ordinære barnehagene. 

%-andelen kan reduseres til 20% i ny forskrift. 

 

 

4. Tilskudd til pensjon 

Departementet foreslår at tilskuddet til pensjoner i private barnehager nedjusteres, slik at 

det i større grad gjenspeiler pensjonsutgiftene i de private barnehagene. Departementet har 

ikke tatt stilling til hvilket nivå pensjonspåslaget bør ligge på. Departementet ber derfor 

høringsinstansene om å gi innspill til dette spørsmålet. Departementet foreslår at private 

barnehager som har høyere pensjonsutgifter enn de får dekket gjennom det nye 

pensjonspåslaget, etter søknad har krav på å få dekket pensjonsutgiftene sine. 

Søknadsordningen skal kun gjelde for barnehager med pensjonsavtaler som er inngått før 1. 

januar 2019. Departementet viser til forslaget til forskriftstekst i kapittel 21.2 i 

høringsnotatet. I forslaget til ny § 4 første ledd første punktum er nivået på 

pensjonspåslaget satt som x. 

Departementet ber om innspill på satsens størrelse 

 

Svar: 

De private barnehagene får i någjeldene regelverk dekket pensjon tilsvarende 13% av 

kommunens lønnsutgifter. Dette er en overfinansiering som må justere ned – da de private 

barnehagene ikke bør få med tilskudd til pensjon enn de faktisk bruker på pensjon til sine 

ansatte. Departementet vurderer å redusere ned til 9 eller 11 % påslag.  

 

 

Telemarksforskning: Ved reduksjon fra 13 til 9% vil kostnadene reduseres med 583 mill 

kroner. Andelen barnehager som har høyere faktisk pensjonsutgift enn 9% vil øke fra 6,3 

til 15,4%. For lav sats vil gi kommunene merarbeid i fht. at det vil bli flere søknader om å 

få dekket den faktiske pensjonskostnaden. Kostnaden ved dette vi likevel være langt lavere 

enn reduksjonen i tilskudd til pensjoner 



- 

 

For Ringerike kommune vil en endring fra 13 til 11% gi 4 mill kroner lavere utgifter. En 

endring fra 13 til 7% vil gi om lag 6 mill kroner lavere utgifter i tilskudd til private 

barnehager. Uten at endringer i innlagsåret for forsikringsavtaler er endret. 

 

Ringerike kommune foreslår en ny sats på 9%. De fleste private barnehager i Ringerike 

kommune har rundt 5-7% pensjonsutgift, så satsen på 9% vil favne de aller fleste 

barnehagene. Om en slik endring vil gi mange nye søknader om pensjonsdekning, vil også 

avhenge av departementets regelendringen om hvilket år innslagspunktet for 

forsikringsavtalene settes til. Forslaget er nå 2019. 

 

 

5. Forbud om å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagevirksomhet 

Departementet foreslår å lovfeste at det som hovedregel er forbud mot å eie eller drive 

annen virksomhet i samme rettssubjekt som driver barnehager. Departementet foreslår å 

innføre en hjemmel i barnehageloven til å fastsette forskriftsbestemmelser om hvilke andre 

virksomheter det eventuelt skal være tillatt å drive, hvordan barnehagen skal bruke et 

eventuelt overskudd fra annen virksomhet og krav til regnskap, bokføring og revisjon.  

Departementet ber høringsinstansene om innspill til hvilke typer virksomheter det eventuelt 

skal være tillatt å drive.  

 

Svar: 

Ringerike kommune mener det bør innføres forbud mot å drive annen virksomhet i samme 

rettssubjekt.  

Etter dagens regelverk har tilsynsmyndigheten ikke mulighet til å etterspørre regnskapet 

For den øvrige virksomheten som drives i et rettssubjekt. 

Et forbud vil legge til rette for en bedre kontroll av om offentlige tilskudd og 

foreldrebetaling blir brukt i tråd med barnehagelovens bestemmelser. Det vil også gi 

kommunen økt trygghet i forhold til å kunne følge med på konkursrisiko i private 

barnehager (mange konsernbarnehager har en høy gjeldsgrad). 

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling kan bli brukt til å subsidiere annen virksomhet 

Dette betyr at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kan bli brukt til å dekke tap fra 

andre virksomheter enn barnehagedrift. Risikoen for konkurs øker når gjeldsgraden er 

høy. 

 

 

6. Definisjonen på «ideelle barnehager»  

Departementet mener det kan være naturlig å definere dette som «barnehager som 

reinvesterer eventuelle overskudd i barnehagedriften eller samfunnsnyttige formål i tråd 

med barnehagens formål». 

Departementet ber høringsinstansen gi innspill på hva et slik samfunnsnyttig formål kan 

være. Og hvor stort handlingsrom kommunen skal ha når kommunen vurderer om formålet 

er samfunnsnyttig. 

 



- 

Svar: 

Ringerike kommune foreslår at et slikt samfunnsnyttig tilleggsformål kan være 

meråpen/døgnåpen barnehage for foreldre som jobber skift / pendler.  

Kommunen må imidlertid stå fritt til å vurdere om barnehagens tilleggsformål er nyttig 

for kommunen - ut fra en helhetsvurdering av det tilbudet til befolkningen som den enkelte 

kommune har eller ønsker å ha.  

Tilleggsformålet må politisk forankres i den enkelte kommune. 

 

 

7. Organisasjonsfrihet 

Departementet ber høringsinstansen gi innspill på om det er nødvendig å gripe inn i 

organisasjonsfriheten, ved å stille krav om at nye barnehager som skal kunne få tilskudd 

skal være ideelle barnehager. 

 

Svar:  

Kommunene bør som i någjeldende regelverk, kunne stå fritt til å godkjenne private 

barnehager – uansett hvilken organisasjonsform og/eller pedagogiske tilnærming de 

måtte ha.  

 

8. Dispensasjoner 

Når kommunen gir kommunale barnehager dispensasjon fra bemanningskravene, påvirker 

dette tilskuddet til de private barnehagene. For å styrke tillitten til systemet mener 

regjeringen at det bør vurderes om ansvaret for å behandle slike søknader, skal flyttes til et 

uavhengig organ.  

Regjeringen ber høringsinstansen om syn på om det i stedet bør lovfestes et krav til 

uavhengighet og likebehandling når kommunen vurderer denne typen 

dispensasjonssøknader, samt dispensasjoner fra pedagognorm, språk og utdanning. 

 

Svar:  

Ringerike kommune er enig i at dispensasjonssøknader fra bemanningskravet, 

pedagognormen, språk og utdanning, skal behandles av et uavhengig organ.  

 

Kommunen bør stå fritt til å opprette et eget uavhengig organ til å ta denne oppgaven. 

Dersom kommunen velger å ikke opprette et slik organ, er Fylkesmannen en naturlig 

førsteinstans til å avgjør dispensasjonene.  

Utdanningsdirektoratet bør være klageinstans, i begge alternativene. 

 

 

9. Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak  

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det bør innføres et forbud mot å ta 

opp lån på andre måter enn i et finansforetak, eller om også andre typer lån, slik som 

obligasjonslån, bør være tillatt. Dersom høringsinstansene mener at også andre typer lån 

bør være tillatt, ber departementet om innspill til hvilke typer lån dette bør være. Dersom 

høringsinstansene mener at det bør innføres et forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i 

et finansforetak, ber departementet om innspill til om forbudet kun bør gjelde for nye lån, 



- 

eller om det også bør gjelde for eksisterende lån. Dersom forbudet skal gjelde for 

eksisterende lån, foreslår departementet at barnehagene får en rimelig overgangsperiode til 

å tilpasse seg dette kravet. Departementet ber høringsinstansene om å gi innspill til lengden 

på overgangsperioden. Et eventuelt forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i et 

finansforetak vil ikke ramme gjeld som oppstår i driften av barnehagen, for eksempel ved 

etterskuddsbetaling til leverandører. Slike gjeldsposter vil ikke regnes som lån etter 

bestemmelsen. Departementet viser til lovforslaget § 16. 

 

Svar: 

Jfr. BDO rapport, har flere aktører i den private delen av barnehagesektoren høy 

gjeldsgrad. Over halvparten av private barnehager leier lokaler og vil ha begrenset behov 

for låneopptak.   

Jfr. Bjerke-analysen, vil de private ønske å investere i objekter som gir høyest mulig 

avkastning, innenfor den rammen som virksomheten har satt for å påta seg risiko. Det er 

eierne som mottar avkastningen av dette. Samtidig kan det gå utover kommunens 

barnehagetilbud dersom investeringene går med tap. Ulik risikovilje kan dermed medføre 

at private virksomheter tar opp mer lån enn kommunen ønsker. Det foreslås derfor at det 

kun blir lov å ta opp gjeld i finansforetak.  

For kommunene er det viktig at private barnehager tar minst mulig finansiell risiko, da 

kommunene trenger de private barnehagene for å oppfylle retten til barnehageplass. 

 

Ringerike kommune er på bakgrunn av ovennevnte vurderinger, enig i forslaget om at de 

private barnehagene kun skal kunne ta opp lån i finansforetak, dvs. foretak som beskrevet 

i Finansforetakslovens § 1-3.  

Reglene bør gjelde eksisterende og nye lån. 

Overgangsperioden kan være på 6 måneder. 

Departementet må føre tilsyn med at nye regler overholdes. 

 

 

10. Overgangsperiode 

Departementet ser at barnehagene vil trenge noe tid til å innrette seg etter endringene 

som foreslås her. Ved tilsvarende endringer for friskolene ble det gitt en overgangsperiode 

på to år. Departementet mener at det bør innføres en rimelig overgangsperiode for både 

kravet om å etablere barnehagen som et eget rettssubjekt og kravet om at barnehagen som 

hovedregel ikke kan eie eller drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagen. 

Departementet ber om høringsinstansens syn på dette og hvor lang perioden skal være: 

Svar: 

Ringerike kommune er enig i at det må gis en overgangsperiode, og mener denne kan 

være på to år.  

Kommunen må imidlertid også få tid til å rigge seg i forhold til mulige konsekvenser av 

en slik endring. Det bør derfor samtidig innføres en plikt for barnehageeier til å melde 

inn til kommunen om de nye reglene i forskriften vil påvirke videre drift og tilbudet av 

plasser til kommunen vesentlig.  

Den fristen bør settes til 6 måneder etter at forskriften er vedtatt.  



- 

 
 

11. Ansvaret for å føre økonomisk tilsyn sentraliseres  

Departementet foreslår å legge ansvaret for tilsyn med økonomiske forhold ved private 

barnehager til departementet. Dette vil innebære at departementet får ansvaret for tilsyn 

med de foreslåtte bestemmelsene i barnehageloven § 7, kapittel V og tilhørende 

forskriftsreguleringer. Ansvaret vil inkludere tilsyn med eventuelle nye bestemmelser 

knyttet til økonomiske forhold.  

Oppgavene som tilsynsmyndighet skal kunne delegeres til underliggende organ. 

Departementet vil delegere tilsynsoppgaven til Utdanningsdirektoratet. Departementet ber 

om høringsinstansenes syn på om det er Utdanningsdirektoratet eller fylkesmannen som bør 

ivareta veiledningsoppgaven. Veiledningsansvaret skal omfatte de samme delene av 

regelverket som tilsynet med økonomiske forhold forvalter.  

Forslaget innebærer at kommunen fortsatt vil være tilsynsmyndighet for øvrige reguleringer 

i barnehageloven med forskrifter.  

Departementet foreslår at regelen om at fylkesmannen i særlige tilfeller kan føre tilsyn med 

enkeltbarnehager videreføres, men at den ikke skal gjelde for tilsyn med økonomiske 

forhold. 

 

Svar: 

Økonomisk tilsyn med private aktører er en spesialisert og teknisk oppgave som krever 

tilstrekkelig ressurser og høy kompetanse. Det er krevende for spesielt små kommuner å 

etablere dette, også fordi arbeidet er sesongpreget. Som regel «kolliderer» disse 

oppgavene også med budsjettarbeidet i kommunene i perioden oktober til desember – et 

arbeide som legger beslag noe av den samme kompetansen. 

Ringerike kommune er derfor enig i at økonomiske tilsyn med private barnehager 

overføres til departementet, og at oppgaven delegeres til direktoratet.  

Vi mener direktoratet også må ha veiledningsansvaret i forhold til økonomisk tilsyn og 

regelverket rundt tilskudd til private barnehager, ikke fylkesmannen. Dette fordi 

erfaringene viser at flere fylkesmannsembeter opp gjennom årene har hatt har ulike syn 

på hvordan regelverket skal tolkes. Det har ført til uklarheter og forskjellsbehandling. 

 

 

12. Reaksjoner på brudd på regelverket om bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling 

Hvis oppgaven med å føre økonomisk tilsyn med private barnehager blir lagt til 

departementet og deretter delegert til direktoratet, foreslår departementet at direktoratet 

får mulighet til å pålegge en privat barnehage å rette forhold som er i strid med kravene til 

bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.  

Videre foreslår departementet at direktoratet får mulighet til å vedta at tilskuddet til en 

privat barnehage skal holdes tilbake. Det er kommunen som forvalter det offentlige 

tilskuddet til private barnehager. Dersom direktoratet vedtar at tilskuddet til en privat 

barnehage skal holdes tilbake, må direktoratet samarbeide med kommunen om dette.  

Det er vedtaket fra direktoratet og ikke kommunens gjennomføring av vedtaket som er 

bestemmende for barnehagens plikter, og som eventuelt kan påklages av den private 

barnehagen.  



- 

Departementet foreslår at direktoratet får mulighet til å vedta at en privat barnehage skal 

tilbakebetale tilskudd. Det presiseres at barnehagen ikke kan bruke offentlige tilskudd og 

foreldrebetaling til å dekke denne typen tilbakebetalingskrav. Departementet er usikker på 

om det behov for å gi direktoratet mulighet til å vedta reduksjon av tilskudd til en privat 

barnehage. Departementet ber derfor høringsinstansene om å gi innspill til dette spørsmålet.  

 

Departementet foreslår at direktoratet kan vedta tidsbegrenset eller varig stenging av en 

privat barnehage dersom direktoratet avdekker gjentatte eller alvorlige brudd på 

regelverket. Vedtak om reaksjoner vil være enkeltvedtak som skal følge framgangsmåten i 

forvaltningsloven. Det betyr blant annet at barnehagen skal få mulighet til å uttale seg og til 

å klage på vedtaket. Kunnskapsdepartementet vil være klageinstans når direktoratet fatter 

vedtak om reaksjoner.  

Departementet foreslår at kommunen skal få mulighet til å uttale seg før direktoratet fatter 

vedtak om retting av regelstridige forhold i en privat barnehage, at tilskuddet til en privat 

barnehage skal holdes tilbake eller at en privat barnehage skal tilbakebetale tilskudd. 

Kommunen skal også få mulighet til å uttale seg før direktoratet vedtar at en privat 

barnehage skal stenge.  

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om kommunen også bør få mulighet til å 

klage på vedtak om stenging. Alle vedtak som direktoratet fatter skal sendes kommunen til 

orientering 

 

Svar: 

Ringerike kommune er enig i at direktoratet før det fattes vedtak , nødvendig vis må 

informere kommunen om vedtaket. Det vil være nødvendig med dialog mellom 

kommunene og direktoratet.  

Det vil kunne oppstå situasjoner der tilskudd skal tilbakebetales, f.eks. dersom 

barnehagen har oppgitt feil antall barn. Dette løses ved trekk i fremtidig tilskudd. 

Når det gjelder vedtak om stenging av barnehager, bør kommunen kunne påklage 

vedtaket. Klageinstans bør være departementet. Ved slike vedtak må direktoratet også 

informere foreldreutvalgene i barnehagene.. 

 

13. Ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra bemanningskravene 

Departementet foreslår enten at  

a) oppgaven med å behandle søknader om dispensasjon fra bemanningsnormen, 

pedagognormen, utdanningskravet og kravet om norskferdigheter for styrer og pedagogisk 

leder, blir lagt til fylkesmannen, eller at  

b) det lovfestes et krav om at kommunen som lokal barnehagemyndighet skal organiseres 

på en måte som sikrer uavhengighet i myndighetsrollen og likebehandling av kommunale 

og private barnehager.  

Departementet ber høringsinstansene om å gi innspill til fordeler og ulemper ved de to 

alternativene. 

 

Svar: 

Ringerike kommune er enig i at oppgaven med å behandle søknader om dispensasjon fra 

bemanningsnormen, pedagognormen, utdanningskravet og kravet om norskferdigheter for 
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styrer og pedagogisk leder, kan legges til fylkesmannen. Med direktoratet som 

klageinstans. 

 

Kommunen bør imidlertid stå fritt til å opprette et eget uavhengig organ til å ta denne 

oppgaven. Dersom kommunen velger å ikke opprette et slik organ, er Fylkesmannen en 

naturlig førsteinstans til å avgjør dispensasjonene.  

Utdanningsdirektoratet bør være klageinstans, i begge alternativene. 

 

14. Stedlig leder  

For å tydeliggjøre regelverket mener departementet derfor at det er hensiktsmessig å 

fastsette en ny bestemmelse i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i 

barnehager, som regulerer når det kan gjøres unntak fra kravet om at hver barnehage skal 

ha en styrer. Departementet vil be Utdanningsdirektoratet om å utarbeide og høre et forslag 

til en slik forskriftsbestemmelse. Dette forslaget er derfor ikke en del av denne høringen, 

men departementet ber om høringsuttalelsens syn: 

 

Svar: 

Ringerike kommune mener det bør fremgå av lov eller forskrift om hver enkelt barnehage 

må ha en stedlig ledelse. Styrerrollen kan deles på flere dersom kompetanse og kvalitet er 

tilfredsstillende. 

 

15. Meldeplikt ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer 

Departementet foreslår å innføre en hjemmel i barnehageloven til å fastsette bestemmelser 

om meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske 

endringer i forskrift. 

 

Svar: 

Ringerike kommune er enig en lovfesting av meldeplikt ved nedleggelse, eierskifte eller 

andre organisatoriske endringer. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener det er viktig å gi tilbakemeldinger på denne høringen, da endringer i 

denne vil påvirke kommunens økonomi og tjenestetilbud.  

Ringerike kommune betaler ut over 100 millioner kroner i året, i tilskudd til private 

barnehager. For rådmannen er det viktig at kommunen beholder størst mulig handlefrihet og 

at den ikke låses i for rigide forskrifter. Samtidig ser rådmannen at det er svært viktig å stille 
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strenge krav til hvordan offentlige midler brukes – for å sikre et godt tjenestetilbud i 

kommunene. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5719-11  Arkiv: F46 &13  

 

Sak: 22/19 

 

Saksprotokoll - Høring- ny barnevernslov  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.06.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Kommunestyret 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5719-10   Arkiv: F46 &13  

 

 

Høring- ny barnevernslov  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov. 

Høringsfristen er 1. august 2019 og kommunen vil utarbeide høringssvar på bakgrunn av 

innspill fra hovedutvalget og kommunestyret. Under rådmannens vurdering fremkommer 

administrasjonens anbefalinger.  

 

Gjeldende barnevernlov er over 25 år gammel, og formålet med ny barnevernlov er å få en mer 

tilgjengelig lov som er bedre tilpasset dagens samfunn. Forslaget viderefører grunnstammen i 

dagens barnevernslov.  

 

Departementet har foretatt en omfattende språklig og redaksjonell omarbeiding av loven. De 

materielle endringene som foreslås dreier seg om 1) styrket barneperspektiv, 2) et mer 

tidsriktig regelverk, 3) økt vekt på forebygging og tidlig innsats og 4) bedre rettssikkerhet for 

barn og foreldre.  

 

Forslaget til ny lov bygger på NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til 

omsorg og beskyttelse. NOUen ble presentert for Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

og Kommunestyret i februar 2017. Ringerike kommune innga høringssvar til NOUen. Flere av 

forslagene kommunen gikk i mot er ikke fulgt opp av departemetnet i forslag til ny 

barnevernlov.  

 

 

Beskrivelse av saken 
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Målet er at en ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid og styrke 

rettssikkerheten for barn og foreldre. Barneperspektivet foreslås styrket ved bl.a. tydeligere 

regler for barnets rett til medvirkning og ved å lovfeste at barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser og handlinger som berører et barn.  

 

Departementet foreslår videre flere endringer i loven som skal legge bedre til rette for at begge 

foreldre blir involvert i en barnevernssak, ut fra hvilken tilknytning de har til barnet og hvordan 

saken berører dem. Dette på bakgrunn av at familiemønstrene har endret seg, og at langt flere 

barn i barnevernet har foreldre som ikke bor sammen. Departementet foreslår bl.a. at det 

innføres en hjemmel til å pålegge hjelpetiltak i samværshjemmet. Departementet foreslår også 

flere endringer i reglene om kontakt og samvær for å tilpasse regelverket bedre til nye 

familiemønstre og våre internasjonale forpliktelser. Det foreslås blant annet at søsken som har 

hatt et etablert familieliv, får en lovfestet rett til samvær og kontakt etter en 

omsorgsovertakelse. Søsken gis etter forslaget partsrettigheter ved samvær når de er over 15 

år.  

 

Departementet foreslår, i samsvar med Granavoldenplattformen, å styrke retten til ettervern og 

utvide aldersgrensen for rett til barnevernstiltak fra 23 år til 25 år. 

 

Et gjennomgående hensyn har videre vært å sette barnets behov i sentrum og bidra til økt vekt 

på forebygging og tidlig innsats. Høringsnotatet inneholder forslag som samlet sett skal bidra 

til at kommunene styrker arbeidet med å forebygge omsorgssvikt samtidig som 

barnevernstjenestens innsats rettes mot barna og familiene som trenger det mest. Forslagene 

ses i sammenheng med barnevernsreformen som gir økt ansvar til kommunene jf. Prop. 73 L 

(2016-2017). Det foreslås at kommunen plikter å samordne sitt tjenestetilbud til barn og 

familier.  

 

Departementet foreslår å innføre et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for det 

forebyggende arbeidet. Planen skal etter forslaget inneholde en beskrivelse av overordnede mål 

og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet, hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene, 

hvordan oppgaveløsningen skal organiseres og hvordan ulike etater skal samarbeide. 

Departementet legger til grunn at planen for kommunens forebyggende arbeid rettet mot barn 

og unges oppvekstvilkår, skal kunne inngå i de ordinære prosessene etter plan- og 

bygningsloven.  

 

Kommunen har også plikt til å ha internkontroll for å sikre at kommuner oppfyller de kravene 

som følger av lov og forskrift. Departementet foreslår at det lovfestes at barnevernstjenesten 

hvert år skal utarbeide en rapport til kommunestyret. Dette for at kommuneledelsen skal ha 

tilstrekkelig kunnskap om og innsikt i tilstanden i egen barnevernstjeneste og om kvaliteten i 

barnevernstjenestens arbeid.  

 

Departementet foreslår videre endringer som skal styrke kommuneledelsens ansvar for den 

overordnede styringen av barnevernstjenesten. Endringsforslaget ses i sammenheng med at det 

er kommunens øverste politiske og administrative ledelse som har det overordnede ansvaret for 

at kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter, og at det også er kommuneledelsen som har 

ansvar for å vedta de budsjettmessige rammene for barnevernstjenestens virksomhet, og for å 

sørge for at kommunens barneverntjeneste har nødvendige og tilstrekkelige ressurser til at 

kommunen kan oppfylle sine lovpålagte oppgaver etter barnevernsloven. 
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I tillegg foreslås å lovfeste barnevernstjenestens ansvar for å ha en forsvarlig akuttberedskap 

også utenfor ordinær kontortid. Denne plikten oppfyller Ringerike kommune gjennom felles 

barnevernsvakt med Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal kommune.   

 

Departementet har også flere forslag som skal styrke rettssikkerheten ved fylkesnemndas 

behandling av tvangssaker, blant annet adgang for fylkesnemnda til å gi en grundigere 

behandling av klager over barnevernstjenestens akuttvedtak. Departementet foreslår også at 

samtaleprosess i fylkesnemnda tas inn i loven som en varig ordning. 

 

Departementet har bedt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om Bufetat og ikke 

kommunen skal ha det avgjørende ordet ved valg av hvilken type akuttiltak barnet skal tilbys 

(institusjon eller fosterhjem). Etter rådmannens vurdering bør kommunen ha det avgjørende 

ordet, da det er kommunen som best kjenner barnet og barnets behov. Departementet har også 

bedt om høringsinstansenes syn på om egenandelene for henholdsvis beredskapshjem og 

akuttinstitusjon bør settes på samme nivå eller følge samme finansieringssystem som for andre 

barnevernstiltak der kommunen betaler en egenandel. Etter rådmannens vurdering bør disse 

settes på samme nivå, slik at det sikres at det er barnets beste som blir avgjørende ved valg av 

tiltak, og ikke pris.  

 

Økonomiske forhold 

  

Departementet vurderer at de fleste av forslagene i ny barnevernslov ikke vil medføre vesentlig 

økte omkostninger for kommunen. Rådmannen støtter denne vurderingen. Flere av endringene 

er i hovedsak presiseringer av gjeldende rett og er således forpliktelser som alt påligger 

kommunen i dag. Departementet peker videre på at mange unge uføre har erfaring fra 

barnevernet. Dersom ny barnevernslov fører til et bedre barnevern, kan det bidra til at færre 

unge blir og forblir uføre. Departementet uttaler at det vil medføre store gevinster for den 

enkelte og besparelser for samfunnet. Departementet anser forslagene samlet sett å være 

samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

 

Departementet påpeker at det pågår flere prosesser for å styrke barnevernet i kommunene og 

at dette vil ha positiv innvirkning på kommunenes forutsetninger for å tilpasse seg ny 

barnevernslov. Dette eksempelvis gjennom prosjektet DigiBarnevern, vedrørende utvikling av 

bedre digitale løsninger for barnevernstjenestene, og kompetansestrategien for det kommunale 

barnevernet (2018-2024) som inneholder etter- og videreutdanningstilbud som kan understøtte 

praksisendringer i tråd med ny barnevernslov.  

 

Departementet uttaler at de vil komme nærmere tilbake til eventuelle nødvendige 

bevilgningsendringer for ulike aktører i de ordinære budsjettfremleggene. 

 

Det er særlig økningen av retten til ettervern fra 23 år til 25 år som beskrives å medføre økte 

omkostninger for kommunene. Departementet anslår at forslaget kan medføre årlige 

merutgifter for kommunene på om lag 13–16 mill. kroner. Hvor mye av dette som vil påligge 

Ringerike kommune er usikkert. Departementet uttaler at økt fokus på ettervern kan medføre 

økt etterspørsel etter ettervern og således også økte utgifter for enkeltkommuner.  

 

Videre uttaler departementet at hjemmel til å pålegge hjelpetiltak i samværshjemmet også vil 

kunne føre til at flere hjelpetiltak faktisk blir gjennomført, noe som isolert sett kan medføre 

merutgifter for kommunen. Departementet påpeker imdlertid at en slik hjemmel også vil kunne 
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bidra til besparelser for kommunen på et senere tidspunkt, dersom det fører til at barn får 

nødvendig hjelp til rett tid og forebygger behovet for mer kostnadskrevende tiltak. Over tid og 

samlet sett antar departementet at forslaget ikke medfører vesentlige økonomiske 

konsekvenser for kommunene. 
 

Departementet vurderer at forslaget om å utarbeide en plan for samvær og kontakt hvor flere 

personer enn i dag er inkludert, vil medføre merarbeid for barnevernstjenesten.  Planen skal 

utarbeides i samarbeid med de involverte, og skal vurderes jevnlig, noe som er mer 

arbeidskrevende for barnevernstjenesten enn det som følger av gjeldende rett. Departementet 

anslår at merarbeidet vil gi økte utgifter for kommunene samlet på om lag 4,5 mill. kroner. 
 

Departementet vurderer at forslaget om at kommunestyret skal vedta en plan for kommunens 

forebyggende arbeid vil kreve administrative ressurser, men ikke medføre vesentlig merarbeid 

for kommunen. Departementet uttaler at denne plikten kan bidra til et mer effektivt og bedre 

forebyggingsarbeid i mange kommuner. 

 

Også forslaget om å pålegge barneverntjensten en plikt til å utarbeide en årlig 

tilstandsrapportering til kommunestyret vil medføre administrative ressurser. Departementet 

legger imidlertid til grunn at tilstandsrapporten kan baseres på den informasjonen som er 

tilgjengelig gjennom eksisterende digitale løsninger og statistikk. Videre uttaler departementet 

at en elektronisk mal for hva tilstandsrapporten bør inneholde vil bidra til å begrense 

merarbeidet for kommunene til et nivå som vurderes som ikke vesentlig. 

 

Alternativt vedtak 

 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes, med følgende endringer […….]  

 

Rådmannens vurdering 

 

Ringerike kommune innga høringssvar til NOUen. Ringerike kommune støttet i all hovedsak 

de forslag til lovendringer som ble fremmet, men hadde noen innspill til endringer. Flere av 

forslagene kommunen gikk i mot er ikke fulgt opp av departementet i forslag til ny 

barnevernlov. Dette gjelder for det første forslaget i NOUen om at vedtak om pålegg om 

opphold i senter for foreldre og barn bare kunne treffes dersom vilkårene for 

omsorgsovertakelse var oppfylt. Departementet viste til at hjemmel for pålegget var relativt ny 

og at det var satt i gang et arbeid med evaluering av hjemmelen. Departementet ville derfor 

avvente evalueringen før det eventuelt ville bli fremmet forslag om endring av bestemmelsen.  

 

For det andre følger departementet ikke opp forslaget i NOUen om rett til samvær for andre 

nærstående enn søsken barnet har hatt et etablert familieliv med. Ringerike kommune gikk også 

imot NOUens forslag på dette punktet.  

 

For det tredje fulgte departementet ikke opp forslaget i NOUen om at det skulle etableres en 

ordning hvor barneverntjenesten ved rettskraftig avgjørelse om omsorgsovertakelse skulle tilby 

foreldrene en støtteperson.  
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For det fjerde følger ikke departementet opp forslaget om å senke aldersgrensen for barns 

partsrettigheter til 12 år, noe som også er i samsvar med hva Ringerike kommune spilte inn i 

høringen av NOUen.  

 

Departementet har ikke imøtekommet Ringerike kommunes forslag om at det kun bør stilles 

krav om alminnelig sansynlighetsovervekt ved omsorgsovertakelse også av nyfødte. I samsvar 

med forslag fremmet i NOUen foreslår departementet at dagens forhøyede beviskrav 

«overveiende sannsynlig» skal opprettholdes ved omsorgsovertakelse av nyfødte. Etter 

rådmannens vurdering vil et forhøyet beviskrav kunne være i strid med Barnekonvensjonens 

artikkel 3 om barnets beste og Barnekonvensjonens artikkel 19 om barnets rett til beskyttelse 

mot fysisk eller psykisk vold. Det vises til at et forhøyet beviskrav vil medføre at et nyfødt barn 

skal føres tilbake til sine biologiske foreldre selv om det er sannsynligehtsovervekt for at barnet 

vil bli utsatt for vold, overgrep eller annen omsorgssvikt. Etter rådmannens vurdering bør 

Ringerike kommune spille dette inn i høringssvaret til departementet. 

 

Departementet har heller ikke imøtekommet Ringerike kommunes forslag om endring av 

dagens bestemmelse om at fylkesnemnda kan stille vilkår når det gjelder valg av bosted etter en 

omsorgsovertakelse. Ringerike kommune viste til at denne avgjørelsen bør ligge hos 

barnevernet, da fylkesnmenda og domstolen ofte ikke vil ha den nødvendige informasjonen og 

kompetansen til å ta et slikt standpunkt. Etter rådmannens vurdering bør kommunen 

opprettholde dette synspunktet i høring til ny barnevernlov.  

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen inngi høringssvar til lovforslaget i tråd med det 

høringssvar kommunen spilte inn den gang NOUen var på høring. Dette innebærer at 

kommunen i all hovedsak vil støtte de forslag til lovendringer som departementet har fremmet, 

med noen mindre unntak som er behandlet ovenfor.   

 

Vedlegg 

Link til høringsnotat – Forslag til ny barnevernslov:  

https://www.regjeringen.no/contentassets/7a124c63b81b487e9d79ae44b73a2b70/horingsnotat

-ny-barnevernslov---april-2019-.pdf 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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