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Tillegg sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 07.11.2019

Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 07.11.2019

FO 37/19 Interpellasjon fra Stian Bakken (Sp) - Nedleggelse av Ringerike Tingrett

   Interpellasjon fra Stian Bakken (Sp) - Nedleggelse av Ringerike Tingrett

      interpellasjon - nedlegging av  Ringerike tingrett (1).docx

FO 38/19 Interpellasjon fra Ole J.Andersen (Frp) - BPA (Brukerstyrt personlig assistent)

   Interpellasjon fra Ole J.Andersen (Frp) - BPA (Brukerstyrt personlig assistent)

      Interpellasjon PBA.docx

FO 39/19 Interpellasjon fra Runar Johansen (H) - Norsk Samferdselshistorisk Senter - Ny lokalisering i

Asbjørnsensgate

   Interpellasjon fra Runar Johansen (H) - Norsk Samferdselshistorisk Senter - Ny lokalisering i Asbjørnsensgate

      Interpellasjon til kommunestyret NORSK SAMFERDSELSHISTORISK SENTER.docx

FO 40/19 Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Ledningsnett på Nes .

   Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Ledningsnett på Nes .

      Interpellasjon Utbygging avløp Nes i Ådal.docx

FO 41/19 Interpellasjon fra Erlend Kåsereff (SV) - Barn som lever i fattigdom

   Interpellasjon fra Erlend Kåsereff (SV) - Barn som lever i fattigdom

      Interpellasjon SV 7.11.19

RS 5/19 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 07.11.2019

   Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 07.11.2019

      Møteprotokoll - Møte i Valgstyret den 01.10.2019

      Fylkesmannens vedtak i klagesak

      E-post

      Kopi av brev - lovlighetskontroll av kommunestyrets beslutning om å lukke deler av møtet den 2.5.2019.PDF

      E-post

PS 154/19 Økonomirapport 2. tertial 2019

   Formannskapet - 22.10.2019

      Saksprotokoll - Økonomirapport 2. tertial 2019

   Økonomirapport 2. tertial 2019

      2. tertialrapport 2019

      'status mål 2. tertial 2019

PS 155/19 Finansrapport 2. tertial 2019

   Formannskapet - 22.10.2019

      Saksprotokoll - Finansrapport 2. tertial 2019

   Finansrapport 2. tertial 2019

      Finansrapport 2. tertial 2019

      Fossefondet - porteføljerapport fra Industrifinans 31.08.2019

PS 156/19 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 20. september 2019

   Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 20. september 2019

      Møteprotokoll - Kontrollutvalget - 20.09.19

PS 157/19 Utredning om framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike

   Kommunestyret - 05.09.2019

      Saksprotokoll - Utredning om framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike

   Utredning om framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike

      Ringerike kommune utredning - Fremtidens brann- og redningstjeneste

PS 158/19 FNs bærekraftsmål - prioritering av fokusområder

   Strategi og plan - 22.10.2019



      Saksprotokoll - FNs bærekraftsmål - prioritering av fokusområder

   FNs bærekraftsmål - prioritering av fokusområder

      1. FNs bærekraftsmål, fokusområder

      2. FNs bærekraftsmål, delmål

PS 159/19 Ny organisering av regional næringsutvikling

   Strategi og plan - 22.10.2019

      Saksprotokoll - Ny organisering av regional næringsutvikling

   Ny organisering av regional næringsutvikling

      Beskrivelsea v aktørbildet i saksdokumentet

      Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen

      USN partnerskap - politisk vedtak

PS 160/19 Byreglement 2020

   Strategi og plan - 22.10.2019

      Saksprotokoll - Byreglement 2020

   Byreglement 2020

      Byreglement 2020 - Reglement for bruk av kommunale uterom i Hønefoss sentrum

      Byreglement 2020 - Veileder for bruk av kommunale uterom i Hønefoss sentrum

      Byreglement 2020 - Oversiktskart

      Byreglement 2020 - Kart over Nordre torv og Nordre park

      Byreglement 2020 - Kart ovet Søndre torv og sentrumstorget

      Byreglement 2020 - Kart over Søndre park og Petersøya

PS 161/19 Høring - Ny forvaltningslov - KS høringsuttalelse

   Formannskapet - 22.10.2019

      Saksprotokoll - Høring - Ny forvaltningslov - KS høringsuttalelse

   Høring - Ny forvaltningslov - KS høringsuttalelse

      Høring - Ny forvaltningslov - KS høringsuttalelse.pdf

PS 162/19 405 Detaljregulering Tanberghøgda - andregangsbehandling av planforslag

   Strategi og plan - 22.10.2019

      Saksprotokoll - 405 Detaljregulering Tanberghøgda - andregangsbehandling av planforslag

   405 Detaljregulering Tanberghøgda - andregangsbehandling av planforslag

      Oversiktskart

      Plankart Tanberghøgda 2 gangsbehanding

      Bestemmelser Tanberghøgda 2 gangsbehanding

      planbeskrivelse

      ROS analyse

      oppsummering av merknader.

      brev innsigelse fra vegvesenet trekkes

      Forslag til begrenset høring

      Referat møte med oppsittere tanbergmoveien

      Saksprotokoll Formannskapet første gangs behandling

      Uttalelser fra offentlig ettersyn og høring

      uttalelser begrenset høring av planforslag

PS 163/19 410 Detaljregulering Hønengaten Panorama - sluttbehandling

   Strategi og plan - 22.10.2019

      Saksprotokoll - 410 Detaljregulering Hønengaten Panorama - sluttbehandling

   410 Detaljregulering Hønengaten Panorama - sluttbehandling

      Plankart - sluttbehandling

      Bestemmelser - sluttbehandling

      Planbeskrivelse

      Merknadsbehanlding, vurdering av inkommne innspill, høring og off. etterysn



      HRA

      Lise Skjerdal

      BaneNor SF

      Gerd Ragnhild Larsen

      Øistein Røste

      Fylkesmannen i Buskerud

      Buskerud fylkeskommune

      Statens vegvesen (innsigelse)

      Trekking av innsigelse SVV

      Saksfremlegg førstegangsbehandling

      Saksprotokoll HMA

      Saksprotokoll Strategi og plan

      Saksfremlegg ny førstegangsbehandling

      Saksprotokoll ny førstegangsbehandling, Strategi og plan

PS 164/19 443 Reguleringsplan Kleggerud 2.gangsbehandling

   Formannskapet - 22.10.2019

      Saksprotokoll - 443 Reguleringsplan Kleggerud 2.gangsbehandling

   443 Reguleringsplan Kleggerud 2.gangsbehandling

      Meldingstekst.html

      SVV Merknadsskjema til varsel om oppstart TS-tiltak fv241, Kleggerud.pdf

      SVV Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn og 1.gangs høring ink skjema og innkommende merknader.pdf

      SVV Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn og 2.gangs høring ink skjema og innkommende merknader.pdf

      SVV tegning til merknad nr.6 fv. 241 Kleggerud W099-1.pdf

      SVV Reguleringsbestemmelser TS-tiltaket fv.241 Kleggerud.pdf

      SVV Plankart PlanID 0605_443 TS-tiltak Kleggerud R001-A.pdf

      SVV Plankart PlanID 0605_443  TS-tiltak Kleggerud R001-B.pdf

      SVV Plankart PlanID 0532_78  TS-tiltak Kleggerud R002.pdf

      SVV Plankart PlanID 0605_443 og 0532_78 - TS-tiltak Kleggerud R003-A.pdf

      SVV Plankart PlanID 0605_443 og 0532_78 - TS-tiltak Kleggerud R003-B.pdf

      SVV Reguleringsplanbeskrivelse fv.241 Kleggerud .pdf

      SVV Oversendelsesnotat for sluttbehandling og vedtak fv.241 Kleggerud.pdf

      Saksprotokoll - Innspill til reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

      saksframlegg høring

PS 165/19 Orienteringssak om Vestregionen

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Orienteringssak om Vestregionen

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Orienteringssak om Vestregionen

      Protokoll fra generalforsamling 2018

      Vedtekter

PS 166/19 Valg av eldreråd perioden 2019-2023

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg av eldreråd perioden 2019-2023

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg av eldreråd perioden 2019-2023

      Saksprotokoll - Møte i valgnemnda for nytt eldreråd - perioden 2019-2023

      Saksprotokoll - Konstituerende møte i valgnemnda for nytt eldreråd - perioden 2019-2023

      Valgnemnda ber om kandidater til nytt eldreråd for valgperioden 2019-2023

      Valg av eldreråd 2019

PS 167/19 Valg av råd for funksjonshemmede 2019 - 2023



   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg av råd for funksjonshemmede 2019 - 2023

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg av råd for funksjonshemmede 2019 - 2023

      Oppnevning av råd for funksjonshemmede høsten 2019

PS 168/19 Valg av integreringsråd perioden 2019-2023

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg av integreringsråd perioden 2019-2023

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg av integreringsråd perioden 2019-2023

      Nåværende Integreringsråd sin innstilling til nye medlemmer i Integreringsrådet 2019-2023

      Reglement for integreringsrådet

      Kandidatliste

PS 169/19 Valg av medlemmer til Ungdomsråd

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg av medlemmer til Ungdomsråd

   Ungdomsrådet - 29.10.2019

      Saksprotokoll - Valg av medlemmer til Ungdomsråd

   Valg av medlemmer til Ungdomsråd

PS 170/19 Valg til administrasjonsutvalget

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til administrasjonsutvalget

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til administrasjonsutvalget

      Retningslinjer for Administrasjonsutvalget

PS 171/19 Valg til arbeidsmiljøutvalget

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til arbeidsmiljøutvalget

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til arbeidsmiljøutvalget

PS 172/19 Valg til representant i styret til Solborg Landsbystiftelse

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til representant i styret til Solborg Landsbystiftelse

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til representant i styret til Solborg Landsbystiftelse

      Lokale vedtekter til Solborg Landsbystiftelse

      Vedtekter for Camphill Landsbystiftelse i Norge

PS 173/19 Valg til Sakkyndig takstnemnd, eiendomsskatt

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til Sakkyndig takstnemnd, eiendomsskatt

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til Sakkyndig takstnemnd, eiendomsskatt

PS 174/19 Valg til kirkelig fellesråd

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til kirkelig fellesråd

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til kirkelig fellesråd

PS 175/19 Valg til klagenemnd

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til klagenemnd



   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til klagenemnd

PS 176/19 Valg til viltnemnd

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til viltnemnd

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til viltnemnd

PS 177/19 Valg til Steinsfjordenutvalget

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til Steinsfjordenutvalget

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til Steinsfjordenutvalget

PS 178/19 Valg til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS

PS 179/19 Valg til Representantskapet i IKA Kongsberg

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til Representantskapet i IKA Kongsberg

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til Representantskapet i IKA Kongsberg

PS 180/19 Valg til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum

PS 181/19 Valg til skolenes Samarbeidsutvalg

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til skolenes Samarbeidsutvalg

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til skolenes Samarbeidsutvalg

PS 182/19 Valg til Barnehagenes samarbeidsutvalg

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til Barnehagenes samarbeidsutvalg

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til Barnehagenes samarbeidsutvalg

PS 183/19 Valg av medlemmer til vannområdene Tyrifjorden, Valdres og Indre Oslofjorden Vest

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg av medlemmer til vannområdene Tyrifjorden, Valdres og Indre Oslofjorden Vest

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg av medlemmer til vannområdene Tyrifjorden, Valdres og Indre Oslofjorden Vest

PS 184/19 Valg av medlemmer til valgstyret

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg av medlemmer til valgstyret

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg av medlemmer til valgstyret

PS 185/19 Valg til representantskapet til Ringeriksbadet IKS

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til representantskapet til Ringeriksbadet IKS



   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til representantskapet til Ringeriksbadet IKS

PS 186/19 17 mai utvalg for 2020

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - 17 mai utvalg for 2020

   Valgutvalg - 29.10.2019

   17 mai utvalg for 2020

PS 187/19 Valg til representanter i styret til Tyristrand Vannverk SA

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til representanter i styret til Tyristrand Vannverk SA

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til representanter i styret til Tyristrand Vannverk SA

PS 188/19 Valg til representant for skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til representant for skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til representant for skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn

FO 42/19 Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Hvordan stopper vi sentrumsdød

   Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Hvordan stopper vi sentrumsdød

      Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Hvordan stopper vi sentrumsdød

FO 43/19 Grunngitt spørsmål fra Magnus B. Holte (Sp) - Oppsigelse av leieavtale for hest ved Honerud gård

   Grunngitt spørsmål fra Magnus B. Holte (Sp) - Oppsigelse av leieavtale for hest ved Honerud gård

      Grunngitt spørsmål for besvarelse i KS 7/11-19

FO 44/19 Grunngitt spørsmål fra Anne-Erita G. Berta (MDG) - Steinsfjordutvalget og plansaken FRE16

   Grunngitt spørsmål fra Anne-Erita G. Berta (MDG) - Steinsfjordutvalget og plansaken FRE16

      Grunngitt spørsmål Steinsfjorden.docx

PS 189/19 Valg til Sakkyndig ankenemnd, eiendomsskatt

   Valgutvalg - 31.10.2019

      Saksprotokoll - Valg til Sakkyndig ankenemnd, eiendomsskatt

   Valgutvalg - 29.10.2019

   Valg til Sakkyndig ankenemnd, eiendomsskatt

PS 190/19 Møteplan - 2020

   Møteplan - 2020

      Møteplan - 2020



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  07.11.2019  

Tid:   11:00  

 

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

grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   

Tilleggsliste 
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

42/19 19/4898     

  Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Hvordan 

stopper vi sentrumsdød  

  

 

43/19 19/4951     

  Grunngitt spørsmål fra Magnus B. Holte (Sp) - Oppsigelse av 

leieavtale for hest ved Honerud gård  

  

 

44/19 19/4952     

  Grunngitt spørsmål fra Anne-Erita G. Berta (MDG) - 

Steinsfjordutvalget og plansaken FRE16  

  

 

189/19 19/4502     

  Valg til Sakkyndig ankenemnd, eiendomsskatt    

 

190/19 17/4270     

  Møteplan - 2020    

 



 

 

 

Ringerike kommune, 05.11.2019 

Kirsten Orebråten 

ordfører 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  42/19 

Side 3 av 8   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4898-2   Arkiv: 614 &29  

 

Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Hvordan 

stopper vi sentrumsdød  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) mottatt 01.11.19. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  43/19 

Side 4 av 8   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4951-2   Arkiv: 611 &29  

 

Grunngitt spørsmål fra Magnus B. Holte (Sp) - Oppsigelse av 

leieavtale for hest ved Honerud gård  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Magnus B. Holte (Sp) mottatt 03.11.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  44/19 

Side 5 av 8   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4952-2   Arkiv: L12 &29  

 

Grunngitt spørsmål fra Anne-Erita G. Berta (MDG) - 

Steinsfjordutvalget og plansaken FRE16  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Anne-Erita G. Berta (MDG) mottatt. 04.11.19. 
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Side 6 av 8   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4502-1   Arkiv: 033  

 

Valg til Sakkyndig ankenemnd, eiendomsskatt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/19 Valgutvalg 29.10.2019 

35/19 Valgutvalg 31.10.2019 

189/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

1. Beate Heieren Hundhammer (H) 

2. Ståle Skjønhaug (Ap) 

3. Magnus Bratli Holte (Sp) 

 

Som varamedlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

1. Harald Kollstrøm (Frp) 

2. Helene Halvorsen (Ap) 

3. Sverre Johnsrud (Rødt) 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det følger av Eienomdsskattevedtektene for Ringerike kommune at kommunestyret skal velge 

en sakkyndig ankenemnd, i samsvar med eiendomsskatteloven § 20. Medlem av 

formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige ankenemnd, jf. eiendomsskatteloven § 

21. Varamedlemmer til formannskapet kan være med i den sakkyndige ankenemnd. 

Medlemmer av kontrollutvalget kan heller ikke være medlem av sakkyndig ankenemnd, jf. ny 

kommunelov § 23-1 tredje ledd bokstav c.  

 

Den sakkyndige ankenemnd skal ihht vedtektene bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og 

ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.  

 

Kommunestyret velger leder og nestleder for sakkyndig ankenemnd.  

 

Valgperioden følger kommunevalgperioden.  

 

Den sakkyndige ankenemnd behandler klager på taksten og/eller utskrevet eiendomsskatt. 



  Sak 189/19 

 

 Side 7 av 8   

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velge 

medlemmer som har relevant kompetanse for arbeidet nemnda skal utføre, eksempelvis 

personer med bakgrunn fra økonomi, bygg, jus, eiendomdomsmegling mv. Nemnda vil treffe 

enkeltvedtak, og det er viktig at enkeltvedtakene treffes i samsvar med aktuelt regelverk og 

forvaltningsloven. 

 

Det vil etter rådmannens vurdering være fornuftig om det sikres en balanse mellom 

fagbakgrunnen i nemnda, slik at nemda får flest mulig perspektiver, samt for å hindre at en 

faglig innfallsvinkel blir dominerende.  

 

Vedtak fattet av ankenemnda vil kunne bringes inn for rettsapparatet for overprøving.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 17/4270-11   Arkiv: 033  

 

Møteplan - 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

190/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteplan – 2020 vedtas. 

 

  

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Møteplan- 2020. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jan Hatten 

 

saksbehandler: Marit Simensen 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  07.11.2019  

Tid:   11:00  

 

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

bestilles dette av gruppeledere 

 

TEMAMØTE 

Tema for workshop er todelt: 

 FNs bærekraftsmål og prioritering av fokusområder for Ringerike 

 Planstrategi 2020-2023 –diskusjon av behov for planer og prioriteringer i kommende 
fireårsperiode 
 

Dagsorden: 

11:00 – 11:10 Opprop/møteinnkalling 

11:10 – 14:00 Workshop (Rådhuset, Rettsal 1 8. etg.) 

14:00 – 15:00 Middag  

15:00 – 15:30 Orientering om fremtidens brann og redningstjeneste i Ringerike v/ Arild   

                       Stana KS konsulent  

15:30              Saksliste 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

37/19 19/4810     

  Interpellasjon fra Stian Bakken (Sp) - Nedleggelse av Ringerike 

Tingrett  

  

 



 

38/19 19/4793     

  Interpellasjon fra Ole Johan.Andersen (Frp) - BPA (Brukerstyrt 

personlig assistent)  

  

 

39/19 19/4825     

  Interpellasjon fra Runar Johansen (H) - Norsk Samferdselshistorisk 

Senter - Ny lokalisering i Asbjørnsensgate  

  

 

40/19 19/4818     

  Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Ledningsnett på Nes .    

 

41/19 19/4836     

  Interpellasjon fra Erlend Kåsereff (SV) - Barn som lever i fattigdom    

 

5/19 19/4845     

  Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

07.11.2019  

  

 

154/19 19/4382     

  Økonomirapport 2. tertial 2019    

 

155/19 19/4410     

  Finansrapport 2. tertial 2019    

 

156/19 19/170     

  Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 20. september 2019    

 

157/19 19/102     

  Utredning om framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike    

 

158/19 19/1056     

  FNs bærekraftsmål - prioritering av fokusområder    

 

159/19 19/4477     

  Ny organisering av regional næringsutvikling    

 

160/19 19/4423     

  Byreglement 2020    

 

161/19 19/4421     

  Høring - Ny forvaltningslov - KS høringsuttalelse    

 

162/19 15/4556     

  405 Detaljregulering Tanberghøgda - andregangsbehandling av 

planforslag  

  

 



 

163/19 15/7577     

  410 Detaljregulering Hønengaten Panorama - sluttbehandling    

 

164/19 18/369     

  443 Reguleringsplan Kleggerud 2.gangsbehandling Ringerike og 

Jevnaker kommune 

  

 

165/19 19/4578     

  Orienteringssak om Vestregionen    

 

166/19 19/1920     

  Valg av eldreråd perioden 2019-2023    

 

167/19 19/1987     

  Valg av råd for funksjonshemmede 2019 - 2023    

 

168/19 19/4408     

  Valg av integreringsråd perioden 2019-2023    

 

169/19 19/4559     

  Valg av medlemmer til Ungdomsråd    

 

170/19 19/4485     

  Valg til administrasjonsutvalget    

 

171/19 19/4486     

  Valg til arbeidsmiljøutvalget    

 

172/19 19/4492     

  Valg til representant i styret til Solborg Landsbystiftelse    

 

173/19 19/4499     

  Valg til Sakkyndig takstnemnd, eiendomsskatt    

 

174/19 19/4503     

  Valg til kirkelig fellesråd    

 

175/19 19/4504     

  Valg til klagenemnd    

 

176/19 19/4506     

  Valg til viltnemnd    

 

177/19 19/4511     

  Valg til Steinsfjordenutvalget    

 



 

178/19 19/4512     

  Valg til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS    

 

179/19 19/4513     

  Valg til Representantskapet i IKA Kongsberg    

 

180/19 19/4515     

  Valg til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum    

 

181/19 19/4525     

  Valg til skolenes Samarbeidsutvalg    

 

182/19 19/4537     

  Valg til Barnehagenes samarbeidsutvalg    

 

183/19 19/4567     

  Valg av medlemmer til vannområdene Tyrifjorden, Valdres og Indre 

Oslofjorden Vest  

  

 

184/19 19/4584     

  Valg av medlemmer til valgstyret    

 

185/19 19/4587     

  Valg til representantskapet til Ringeriksbadet IKS    

 

186/19 19/4600     

  17 mai utvalg for 2020    

 

187/19 19/4602     

  Valg til representanter i styret til Tyristrand Vannverk SA    

 

188/19 19/4603     

  Valg til representant for skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 30.10.2019 

Kirsten Orebråten 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 19/4810-2   Arkiv: X42 &29  

 

Interpellasjon fra Stian Bakken (Sp) - Nedleggelse av Ringerike 

Tingrett  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Stian Bakkene (Sp) mottatt 27.10.19 
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Arkivsaksnr.: 19/4793-2   Arkiv: F22 &29  

 

Interpellasjon fra Ole Johan Andersen (Frp) - BPA (Brukerstyrt 

personlig assistent)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon PBA mottatt 28. okt. 2019 
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Arkivsaksnr.: 19/4825-2   Arkiv: C53 &29  

 

Interpellasjon fra Runar Johansen (H) - Norsk Samferdselshistorisk 

Senter - Ny lokalisering i Asbjørnsensgate  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Runar Johansen (H) mottatt 28.10.19 
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Arkivsaksnr.: 19/4818-2   Arkiv: M03 &29  

 

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Ledningsnett på Nes .  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) mottatt 30.10.19 
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Arkivsaksnr.: 19/4836-2   Arkiv: 144 F03 &29  

 

Interpellasjon fra Erlend Kåsereff (SV) - Barn som lever i fattigdom  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Erlend Kåsereff (SV) mottatt 30.10.19 
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Arkivsaksnr.: 19/4845-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

07.11.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 19/4382-1   Arkiv: 150  

 

Økonomirapport 2. tertial 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

126/19 Formannskapet 22.10.2019 

154/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Økonomirapport 2. tertial 2019, tas til orientering.  

 

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

 

3. Politiske vedtak til oppfølging - Status pr. 2. tertial 2019 tas til orientering.  

 

4. Følgende endringer av driftsbudsjett vedtas:  

 

a. Administrativ korreksjon budsjettmidler avlastning barn fra Barn og unge til Helse og 

omsorg 

101000.440011.253  4 000 000 debet 

109000.440011.253     400 000 debet 

109900.440011.253     790 000 debet 

101070.330402.253  5 190 000 kredit  

Administrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

b. Administrativ korreksjon budsjettmidler BPA fra Helse og omsorg til Barn og unge 

101000.330407.254 1 000 000 debet 

109000.330407.254    142 000 debet 

109900.330407.254    190 000 debet 

101000.430400.254 1 000 000 kredit 

109000.430400.254    142 000 kredit 

109900.430400.254    190 000 kredit 

Administrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

c. Administrativ korreksjon budsjettmidler til Utdanning og familie, fra Avsetninger diverse 

116000.200100.190       2.425.000 debet 

116000.711003.190       2.425.000 kredit 

Gjelder sparetiltak på reiseutgifter. 
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d. Det foretas en reversering av budsjettmessig dekning av renter og avdrag fra 

driftsprosjektene 4114 (Dampovner barnehager) og 4115 (Oppgradering Hønefoss 

barnehage) slik: 

150090.911006.870.4114 debet kr 25.000 

150090.300100.870.4114 kredit kr 25.000 

150090.911006.870.4115.debet kr 12.500 

150090.300100.870.4115 kredit kr 12.500 

151000.911006.870.4114 debet kr 200.000 

151000.300100.870.4114 kredit kr 200.000 

151000.911006.870.4115 debet kr 50.000 

151000.300100.870.4115 kredit kr 50.000 

Årsaken til at budsjettene nullstilles er todelt. Investering i Dampovner utgår, og det er 

andre mer hensiktsmessige måter å administrere dette på. 

 

e. Administrativ korreksjon budsjettmidler rundkjøring USN fra Teknisk, kultur og idrett til 

Strategi og utvikling 

127000.110200.332       10 mill debet 

123000.590000.325         10 mill kredit 

Admimistrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

f. Sokna hjemmetjeneste, økt ramme 

101000.420402.254 600 000 debet 

Økt tjenestebehov i løpet av 2019. 

 

g. Luftmålinger Hønefoss 

137000.400004.233 420 000 debet 

Bevilget budsjett til luftmålinger i 2018. Det viste seg at målingene ikke ble ferdige før 

utløpet av mai 2019. Dermed ny bevilgning i 2019.  

 

h. Husleie til Boligstiftelsen 

119000.410002.265 3 000 000 debet 

Vedtatt reduksjon i husleien blir ikke fullt ut gjennomført i inneværende år, og budsjettet må 

tilføres midler. 

 

i. Plasser i institusjon og bofellesskap utenfor kommunen 

137000.450400.254  1 880 000 debet 

Et av sparetiltakene i sektoren er å ta hjem kjøpte plasser i 2019. Dette tar lengre tid enn 

planlagt. Det har ført til at beregnet sparetiltak ikke er effektuert fullt ut, og budsjettet 

korrigeres. 

 

j. NAV 

147091.470002.281 2 000 000 debet 

Merforbruk på økonomisk sosialhjelp, og budsjettet korrigeres. 

 

k. Ullerål bofellesskap 

101000.440009.254 1 100 000 debet 

109000.440009.254    100 000 debet 

109900.440009.254    300 000 debet 

Tiltaket for å få Ullerål bofellesskap i budsjettbalanse har tatt lengre tid enn forventet, og 

enheten tilføres manglende midler. 
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l. Tilskudd Kirkens bymisjon 2019 

147000.400000.243 600 000 debet 

 

m. 137000.310100.201  1 000 000 debet 

Drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager utbetales løpende gjennom året, Prognosene 

viser at kommunens utgifter til dette er budsjettert for lavt. 

 

n. Økt ramme Teknisk, kultur og idrett – drift/vedlikehold av kommunale veier 

124000.500050.332       4 mill debet 

Teknisk Forvaltning melder et merforbruket grunnet økte utgifter til drift og vedlikehold av 

kommunale veier. Det er ekstraordinære utgifter pga store nedbørsmengder vinter, vår og 

sommer. Brøyting, feiing av gater og veier, lapping og nødvendig grøfterensk. På bakgrunn 

av dette foreslås en styrking av budsjettramme for enheten. 

 

o. Korreksjon av for høy avsetning til lønnsvekst i 2019 til utdanning og familie 

149000.300300.190         2 996 023 kredit 

149000.711003.120         2 996 023 debet 

 

p. Renter og avdrag foreslås med følgende budsjettjusteringer: 

150090.911006.870 debet kr 400.000 

151000.911006.870 kredit kr 3.339.000 

190002.911007.283 kredit kr 1.500.000 

 

q. Rammetilskuddet økes med: 

180000.841000.840         10,561 mill kredit 

Prognosene viser at Ringerike kommune vil få høyere inntektsutjevning enn budsjettert. 

 

5. Følgende endringer av investeringsbudsjett vedtas: 

 

a) Det foreslås følgende nedtak i årsbudsjett 2019, som medfører redusert bruk av lån og mva. 

kompensasjon på totalt 182 mill. kr: 

023000.656000.375.0105 kredit kr 3 300 000 (Oppgradering og sprinkling Riddergården) 

023000.656000.190.0115 kredit kr 2 000 000 (Energi, inneklima, overvåkning) 

023000.657000.222.10001 kredit kr 18 000 000 (Ullerål skole med idrettshall) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 71 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 25 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

067000.640000.265.10007 debet kr 13 500 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

081000.640000.840.10007 debet kr 9 600 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 22 100 000 (Hov øst omsorgsboliger) 

023000.657000.256.10015 kredit kr 22 600 000 (Ringerike legevakt og ambulansesentral) 

023000.657000.222.10027 kredit kr 4 000 000 (Nes skole ny barneskolefløy) 

023000.657000.332.14016 kredit kr 3 126 375 (Parkering Austjord) 

023000.654000.332.19403 kredit kr 1 435 573 (Sentrumspassasjen) 

023000.651000.353.15008 kredit kr 4 500 000 (Overføringsledninger Åsa-Monserud) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 3 600 000 (Monserud renseanlegg) 

023000.651000.353.15014 kredit kr 9 500 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

023000.651000.350.15037 kredit kr 7 000 000 (Styresystem Nes RA og Monserud RA) 

023000.651000.353.15038 kredit kr 5 800 000 (VA-anlegg Parkgata – Storjordet) 

023000.651100.345.19210 kredit kr 2 000 000 (Digitale vannmålere) 

091000.690000.870.0001 debet kr 152 061 948 (redusert bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 debet kr 30 000 000 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 
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Det forutsettes at budsjettreduksjonene innarbeides i Budsjett 2020 og HP 2020-2023. 

 

b) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 10004 Benterud skole til prosjekt 15024 

Boligutbygging Benterud VA-løsninger for inndekning av økt behov slik: 

023000.651000.353.15024 debet kr 1 500 000 

023000.657000.222.10004 kredit kr 1 500 000 

 

c) 1.  

Det overføres kr 381.156 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader til Valgpaviljonger. Beløpet dekkes ved å redusere driftsbudsjettet på 

ansvar 211001 Valg storting og kommune. 

Budsjettkorrigeres slik: 

120000.211001.100 kredit kr 381.156 (driftsbudsjettet) 

157000.941000.880 debet kr 381.156 (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 381.156 (investeringsbudsjettet) 

020000.620000.100.0120 debet kr 381.156 (investeringsbudsjettet) 

 

2. 

Det overføres kr 507.046 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader til Ipads til kommunestyret. Beløpet dekkes av Formannnskapets 

disposisjonskonto. 

Budsjettkorrigeres slik: 

149000.712000.100 kredit kr 507.046 (driftsbudsjettet) 

157000.941000.880 debet kr 507.046 (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 507.046 (investeringsbudsjettet) 

020060.610000.100.0733 debet kr 507.046 (investeringsbudsjettet) 

 

d) Kjøpsavtaler med fire boligeiere på Kilemoen på til sammen kr 13 608 125 lånefinansieres. 

 

 

 

  



  Sak 154/19 

 

 Side 15 av 127   

 

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  

 
Beløp i 1000 Budsjett 

hiå 
Regnskap 

hiå. 
Avvik hiå. Budsjett 

2019 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Frie disponible inntekter -1 135 647 -1 105 241 -30 406 -1 704 150 -1 721 880 17 730 
Sentrale utgifter 0 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/-utgifter 83 008 62 360 20 648 124 562 116 704 7 858 
Avsetninger og bruk av avsetninger 23 633 0 23 633 32 664 32 664 0 
Overført til investering 0 0 0 0 888 -888 
Til disposisjon -1 029 005 -1 042 881 13 876 -1 546 924 -1 571 624 24 700 

Folkevalgte og revisjon 6 938 5 883 1 055 10 788 10 788 0 

Administrasjon og fellestjenester 73 139 76 499 -3 360 108 285 108 285 0 

Strategi og utvikling 19 437 20 032 -595 30 611 30 611 0 

Utdanning og familie 418 145 410 813 7 332 639 800 645 800 -6 000 

Helse og omsorg 438 254 423 858 14 396 633 922 649 531 -15 608 

Teknisk, kultur og idrett 108 959 107 056 1 904 168 759 173 959 -5 200 

Selvkost -40 159 -38 360 -1 799 -59 637 -55 025 -4 612 

Avsetninger, overføringer 8 985 -87 211 96 196 14 395 22 194 -7 799 

Finans 0 65 -65 0 0 0 

Sum disponering 1 033 699 918 636 115 063 1 546 924 1 586 143 -39 219 

              
Merforbruk -/mindreforbruk + 4 694 -124 245 128 939 0 14 519 -14 519 

 

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

forhold til budsjett, på 14,5 millioner kroner.  

 

Dersom denne prognosen holder seg ut året, vil det budsjettert «overskuddet» på 32,7 millioner 

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

inntekter er dette 0,8 %.  

 

Tjenesteområdene Folkevalgte og revisjon, Administrasjon og Strategi og utvikling forventer å 

holde driften innenfor tildelte budsjettrammer. 

 

Utdanning og familie –  

 

Barnehage 

Det meldes et avvik på 1 millioner kroner. Avviket skyldes høyere utbetalinger av driftstilskudd til 

de private barnehagene. 

  

Spesielle tiltak 

Det meldes et avvik på 5 millioner kroner for å dekke spesialpedagogisk hjelp i barnehage. 

Utfordringen er vist i KS-sak 108/19. Videre er det også varslet om flere utredninger hos PPT som 

skal gjennomføres i løpet av høsten. 

 

Det arbeides med tjenestedesign, tidlig innsats-team, fokus på brukermedvirkning og brukerens 

ressurser. Tjenesten integreres i Familiens hus, og med styrket ledelse som prioriterer systemrettet 
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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. 

Grunnskole 

Det meldes ingen endringer i prognosen for grunnskole. Det er et mindreforbruk på 

introduksjonlønn til flyktninger, samtidig er det et merforbruk på grunnskole blant annet knyttet til 

ny lovgivning til leirskole som gir en ekstra kostnad høsten 2019. 

 

Helse og omsorg –  

Det er en forverring av prognosen fra forrige rapportering. Grunnen til økt merforbruk er at 

planlagte tiltak er mer utfordrende å gjennomføre enn først antatt. Målet var å ta tilbake 3 kjøpte 

plasser utenfor egen tjenesteproduksjon. Det har bare vært mulig å gjennomføre en tilbakeføring.  

 

Tilrettelagte tjenester Sentrum og Nord, melder et nytt merforbruk. Dette er omsorgsboliger med 

døgnbemanning og omfatter Ullerål, Krokenveien og Fossetorget. Enheten har høyt sykefravær, og 

er med i satsningen Sterkere tilbake. 

 

Integrerte tjenester vil ende med et totalt merforbruk. Muligheter for å iverksette tiltak er begrenset, 

fordi det ikke er mulig å holde sykehjemsplasser ledig. Tilskudd til hjemmeboende med demens gir 

et bedre resultat. Hjemmetjenesten Hønefoss klarer ennå ikke å ta ut effekt av ny 

arbeidstidsordning. Enheten har vedvarende høyt sykefravær og må leie inn ved alt fravær. De er 

med i satsningen Sterkere tilbake. Det er igangsatt tiltak for å imøtekomme en bedre inngang på 

drift i 2020. 

 

Teknisk, kultur og idrett -  

Prognose merforbruk ordinær drift er 5,2 millioner kroner. Dette er en forbedring på 1,1 millioner 

kroner fra sist prognose. 

 

Merforbruket skyldes økte utgifter til drift og vedlikehold av kommunale veier. Det er 

ekstraordinære utgifter pga store nedbørsmengder vinter, vår og sommer. Brøyting, feiing av gater 

og veier, lapping og nødvendig grøfterensk. 

 

Avsetninger og overføringer 

Sektoren for avsetninger og overføringer omfatter blant annet avsetning til inneværende års 

lønnsoppgjør, pensjonskostnader og inntekter fra flyktningetilskudd og konsesjonskraftinntekter. 

 

Prognosen viser en forverring, som skyldes at årets lønnsoppgjør ble 2,6 millioner kroner dyrere enn 

avsetningen, inntekter fra flyktningetilskuddet er redusert med 10 millioner kroner på grunn av en 

mye lavere anmodning enn budsjettert og at de som vi har bosatt kommer senere enn planlagt. 

 

Pensjonskostnadene for 2019 er som budsjettert. 

 

Konsesjonskraftinntektene er økt med kroner 700.000 med bakgrunn i høyere strømpris enn antatt. 

 

Skatteinntekter og rammetilskudd -  

Skatteinngangen for Ringerike kommune har vært god gjennom hele 2019, men vi ser en avtagende 

vekst de siste månedene. I forbindelse med framleggingen av Statsbudsjettet, er det foretatt 

beregninger av skatteinngangen, og vi ser at budsjettert beløp er 3,25 millioner for høyt i forhold til 

disse beregningene. 

 

Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd og inntektsutjevning. Gjennom året ser vi at vi har 

fått høyere inntektsutjevning enn budsjettert, da landets skatteinngang er bedre enn Ringerikes. 
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Vi ser også at innbyggertilskuddet er høyere enn budsjettert, slik at vi har økt prognosen for 

rammetilskudd med totalt 23,9 millioner kroner. 

Total effekt er inntektsøkning på skatt og rammetilskudd med 20 millioner kroner. 

 

Eiendomsskatt er budsjettert før vi kjente konsekvensene av at verk og bruk går ut som 

skattegrunnlag. 

Inntektsbortfallet fra verk og bruk, samt lavere skatt fra kraftanlegg utgjør 3 millioner kroner i 2019, 

og prognosen er redusert med dette. 

Ringerike kommune vil ikke få kompensert bortfallet av disse inntektene. 

 

 

Sykefravær  

 
  Korttid   Langtid   Total   
Tjenesteområde 1.kv 2.kv Korttid 

% 
1.kv 2.kv Langtid 

% 
1.kv 2.kv Samlet 

fravær 
% 

Folkevalgte og revisjon 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Administrasjon og fellestjenester 1,83 % 0,24 % 1,06 % 4,50 % 5,52 % 4,99 % 6,32 % 5,77 % 6,05 % 
Avsetninger, overføringer 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Strategi og utvikling 0,98 % 0,03 % 0,52 % 2,97 % 4,13 % 3,53 % 3,95 % 4,16 % 4,05 % 
Utdanning og familie 0,76 % 0,31 % 0,55 % 9,04 % 7,04 % 8,08 % 9,79 % 7,35 % 8,62 % 
Teknisk, kultur og idrett 0,35 % 0,21 % 0,28 % 9,83 % 6,92 % 8,42 % 10,18 % 7,13 % 8,70 % 
Helse og omsorg 0,36 % 0,25 % 0,31 % 12,73 % 12,32 % 12,53 % 13,10 % 12,57 % 12,83 % 
Selvkost 0,16 % 0,17 % 0,16 % 5,38 % 4,77 % 5,09 % 5,54 % 4,94 % 5,25 % 
Skatt og rammetilskudd 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Finans 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Sum tjenesteområder 0,61 % 0,26 % 0,44 % 10,11 % 9,03 % 9,58 % 10,72 % 9,30 % 10,03 % 

 

Sykefraværet i 2. kvartal 2019 (9,3 %) har totalt sett økt sammenliknet med 2. kvartal 2018 (8,4 %). 

Sykefraværet er redusert i administrasjon og fellestjenester, barnehage og spesielle barn og unge. 

Øvrige sektorer har en økning, og helse og omsorg øker mest, fra 11,1 % til 12,6 %.  

 

Det er bekymringsfullt at sykefraværet er høyt og økende. Det er derfor igangsatt et omfattende 

arbeid hvor det skal være tiltak rettet mot enkeltindivider for å få ansatte raskere tilbake til arbeid. 6 

enheter, som alle har et vedvarende høyt sykefravær, er plukket ut til å være med i tiltaket. 

Kommunen samarbeider med bedriftshelsetjenesten, Stamina. Tiltaket vil evalueres etter 6 

måneder. Viser arbeidet gode resultater gjennom redusert sykefravær, vil tiltaket tilbys andre 

enheter i kommunen. 

 

Det er også igangsatt krav om rapportering på alle nivå for å bedre følge opp sykefraværet på den 

enkelte enhet. 

 

 

Årsverk og ansatte  

 

Rammeområder Årsverk Ansatte 

  2018 2019 2018 2019 

Folkevalgte og revisjon 2 1,5 2 2 

Administrasjon og fellesutgifter 101 103 112 110 

herav lærlinger  8,5 7 17 14 

Strategi og utvikling 34 39 36 42 
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Utdanning og familie  726 730 860 848 

Helse og omsorg 704 735 977 992 

Teknisk, Kultur og idrett 174 178 197 199 

Selvkost 48 48 50 50 

sum 1789 1834,5 2234 2243 

 

Antall ansatte pr 01.08.2019 er på 2 243, det er 9 flere enn i august 2018. 

Nedgangen i antall ansatte innenfor spesielle tiltak barn og unge skyldes i hovedsak et nedtak av 

enheten enslige mindreårige flyktninger og et hjemmetiltak. Sektoren har også flere ansatte som er 

tilsatt i prosjektmidler på tilskuddsmidler, nye tilskudd og bortfall av tilskudd påvirker antall ansatte. 

I barnehagene er det i 2018 og 2019 vedtatt en bemanning- og pedagognorm, dette gir en økning i 

antall ansatte. Pedagognormen har full virkning fra 01.08.19. 

Innen grunnskole er antall ansatte tilnærmet lik fra august 2018 til august 2019, vi ser likevel en 

økning i antall årsverk. Dette tilsier at flere ansatte har fått økte stillinger. 

Det er en økning i antall ansatte innenfor helse og omsorg, dette skyldes blant annet at det er 

overtatt tjenester fra spesielle tiltak barn og unge. I tillegg er bemanningen innen hjemmetjenesten 

styrket. Det er solgt plass i omsorgsbolig noe som innebærer behov for oppbemanning. 

 

 

Rådmannens vurdering 

2019 har så langt vært krevende for spesielt Helse og Omsorg og for Teknisk, Kultur og Idrett i 

forhold til å holde tildelt budsjettramme.  

God skatteinngang for både Ringerike og spesielt for landet for øvrig gjør at vi kan kompensere 

disse to sektorene uten at balansen i økonomien endres ytterligere fra 1. tertial. 

 

 

 

 

Vedlegg  

Økonomirapport 2. tertial 2019 

Statusrapport – Mål i Handlingsprogram 2019-2022  

 

 

 

Ringerike kommune, 10.10.2019 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen  

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 19/4410-1   Arkiv: 210  

 

Finansrapport 2. tertial 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

127/19 Formannskapet 22.10.2019 

155/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Finansrapport 2. tertial 2019 tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Nytt finansreglement ble vedtatt 

av kommunestyret 5. september 2019. En av de viktigste endringene er ny strategi for aktiva-

allokering.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ved utgangen av 2. tertial 2019 er kommunens netto lånegjeld i underkant av 100 prosent av 

brutto driftsinntekter. I arbeidet med å gjennomføre vedtatt investeringsprogram, vil 

lånegjelden øke ytterligere. Økt lånegjeld påvirker kommunens driftsbudsjett og handlingsrom 

direkte gjennom økte rente- og avdragskostnader. 

 

Netto finansutgifter per 2. tertial 2019 er som budsjettert høyere enn på samme tid i fjor. 

Renteutgiftene er 13,2 millioner kroner høyere sammenlignet med fjoråret, og avdragsutgiftene 

er økt med 9,7 millioner kroner. Prognosen for renteutgifter per 2. tertial økes med 0,4 

millioner kroner i forhold til budsjett. 

  

Finansinntektene er 9 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Det skyldes økt utbytte 

fra Ringerikskraft, bokførte gevinster finansielle instrumenter og høyere renteinntekter på 

konsernkonto. 

 

Den økte lånegjelden er årsaken til reduksjonen i samlet nettoverdi fra 2. tertial i fjor til samme 

periode i år. Samlet negativ nettoverdi blir høyere i takt med gjeldsøkningen. 
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Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på 

driftsregnskapet på 14,7 millioner kroner i løpet av et år. Tapsrisikoen er redusert med 3,5 

millioner kroner i løpet av 2. tertial. Det skyldes et vesentlig høyere beløp på konsernkontoen, 

kombinert med høyere fastrenteandel. 

 

 

Likviditet 

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 2. tertial 2019. Saldo på 

konsernkonto er 591,5 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial 2019. 

  

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 333 millioner kroner, 150 millioner kroner lavere 

enn saldo ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer utgjør 

mye av årsaken til at prognosesaldo på konsernkontoen reduseres i løpet av året. En annen 

årsak er at prognosen for pensjonspremien er mer enn 20 millioner kroner høyere enn 

pensjonskostnaden. 

 

 

Fossefondet 

Ved utgangen av august 2019 var Fossefondets markedsverdi kr 151 524 683. Hittil i år er 

avkastningen kr 12 250 120, som tilsvarer 8,80 %. For sammenligning er avkastningen på 

referanseporteføljen 6,96 %. 

 

Pr 31.08.2019 består porteføljen av: 

• 19,4 % pengemarkedsfond 

• 38,7 % obligasjonsfond 

• 41,8 % aksjefond (hvor 33,2 % i internasjonale aksjer og 8,6 % i norske aksjer) 

 

Avkastningen har hittil i år vært vesentlig høyere enn tilsvarende periode i 2018. Fondet har 

vist en økning i alle perioder så langt i år.  

 

Den gode stemningen og den positive kursutviklingen i verdens aksjemarkeder fortsatte i 

august. Avkastningen i verdensindeksen for aksjer har vært sterk hittil i år, etter fallet i 2018. 

 

Når det gjelder vår portefølje, har internasjonale aksjer hittil i år hatt en avkastning på 22,73 %. 

Selv om det er noe tilbakegang i norske aksjer denne perioden, -1,15 %, er trenden totalt sett i 

år positiv med 6,70 %. 

 

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

tross for at fondet så langt i år har vist en vesentlig 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 finansrapporten per 1. tertial viste vi hvordan lån til gebyrfinansierte investeringer 

fremkommer. Det er gjort en del forutsetninger for alle låneopptak før 2015. Med tanke på at 
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vi er inne i en ny kommunestyreperiode, har vi valgt å gjengi forutsetningene i finansrapporten 

per 2. tertial. 

 

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

gebyrfinansierte investeringer. Investeringsprognosene i 2. tertial viser samlet sett at 

lånebehovet er innenfor den vedtatte rammen. I tillegg til årets låneopptak, skal investeringene 

finansieres med ubrukte lånemidler. 

 

Det ble foretatt et låneopptak til ikke-gebyrfinansierte investeringer i 2. tertial.  

Låneopptaket var på 360 millioner kroner og ble inngått som et fastrentelån i KLP 

Kommunekreditt med 10 års bindingstid til 2,299 prosent rente.  

 

Startlån fra Husbanken på 100 millioner kroner ble overført til kommunen i 2. tertial. Ved 

utgangen av 2. tertial er 65,2 millioner kroner videreformidlet. I 2. tertial betalte kommunen 

ekstraordinære avdrag på startlån på til sammen 19,9 millioner kroner. 

 

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

investeringer. Foreløpig beregnet minimumsavdrag er 104,3 millioner kroner. Det er en 

målsetting å betale høyere avdrag enn minimumsnivået. Det foreslås likevel en nedjustering av 

avdragsbudsjettet til 106,2 millioner kroner i 2. tertial.  

  

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer var ved utgangen av 1. tertial 

18,6 år. Ved utgangen av 2. tertial er gjenstående løpetid økt til 20,34 år. Dette skyldes 

låneopptak i juni med løpetid på 30 år. 

 

Ved inngangen til 2. tertial 2019 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte gjeld 

57,3 prosent og er ved utgangen av 2. tertial 66,5 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 %. Nøkkeltallet er 

100 % ved 2. tertial, og vil øke ytterligere noe til utgangen av 2019. 
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Vedlegg 

Finansrapport 2. tertial 2019 

Fossefondet – porteføljerapport fra Industrifinans 31.08.2019 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Helene Christoffersen 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 20. september 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

156/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll tas til orientering 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Møteprotokoll - Kontrollutvalget - 20.09.19 
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Arkivsaksnr.: 19/102-9   Arkiv: M80  

 

Utredning om framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

157/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret ønsker å gå videre med alternativ 3 med to brannstasjoner. 
2. Kommunestyret ber rådmannen starte forarbeidet og å utrede kostnadene for bygging av ny 

brannstasjon i Hønefoss sør, avviking og salg av nåværende brannstasjon og å forberede et 

eventuelt offentlig-privat samarbeid om brannstasjon på Eggemoen. 

3. Kommunestyret ønsker å videreføre samarbeidet med Hole kommune, og eventuelt utvide 

samarbeidet til å omfatte Jevnaker og Modum kommuner. Rådmannen bes om å avklare et 

mulig utvidet interkommunalt samarbeid.    

 

Sammendrag 

Rådmannen følger med denne saken opp vedtaket om å utrede framtiden brann- og 

redningstjeneste i tråd med vedtak i sak 9/19.  

 

Utredningen er gjennomført i tråd med vedtaket. To viktig formål med utredningen var å finne 

løsninger for å lukke avvik i Hole kommune og å ha lokaler som sikrer de ansattes helse, miljø 

og sikkerhet.  

 

Kommunen har engasjert KS-Konsulent as til å bistå i arbeidet. Styringsgruppen har ledet 

arbeidet, og det er gjennomført arbeidsmøter med ledelsen og KS-Konsulent as.  

KS-Konsulent as har skrevet rapport med vurderinger og anbefalinger. Rapporten ble lagt fram 

for styringsgruppen 8. august. Styringsgruppen anbefaler å gå videre med alternativ 3 om å 

avvikle og selge dagens brannstasjon og å bygge to nye brannstasjoner; en i Hønefoss sør og 

den andre på Eggemoen.  

 

Ny brannstasjon i Hønefoss sør må prioriteres for å tilfredsstille HMS-krav for de ansatte, 

redusere innsatstidene i denne delen av Ringerike kommune, forbedre øvingsanlegg for 

brannmannskapene og lukke avvik fra innsatstider i Hole kommune. Dette gir økt trygghet for 

innbyggerne ved hendelser. Samtidig forbedres trafikksituasjonen rundt dagens brannstasjon på 

Eikli. 

 

Brannstasjon på Eggemoen vil dekke behov knyttet til økt bosetting og næringsutvikling, økt 

behov for flyplassberedskap på Eggemoen flyplass og brannberedskap for Forsvaret på 
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Eggemoen. Denne brannstasjonen kan realiseres gjennom et offentlig-privat samarbeid. 

Beredskaps- og sikkerhetstjenester på flyplassen vil være betalte tjenester.   

Begge de to brannstasjonene vil dekke et stort behov for øvingsanlegg.  

 

Det anbefalte forslaget til plassering av brannstasjoner vil dekke behov knyttet til planlagt 

befolkningsvekst og økt næringsetablering. Lokaliseringene drar også nytte av det nye 

vegnettet som er under utbygging i regionen. Lokaliseringene av stasjonene vil styrke 

beredskapen og øke tryggheten for innbyggere og næringsdrivende gjennom å sikre kortere 

innsatstider for en større del av kommunen, et større brannvesen med mulighet til økt 

spesialisering og å følge utviklingen med stor variasjon i type hendelser og nye metoder for 

slukking og annet redningsarbeid.  

 

Kostnadene til å utbedre eksisterende stasjon vil være så høye at det ikke er lønnsomt 

sammenliknet med å bygge ny brannstasjon. I tillegg er lokaliseringen av dagens stasjon 

uheldig med tanke på trafikksituasjonen med blant annet barnehage, skoler og 

handelsvirksomhet.   

 

Utredningen bygger på en videreføring av nåværende vertskommunesamarbeid med Hole 

kommune.  

 

En utvidelse av den interkommunale brann- og redningstjenesten til også å omfatte Jevnaker og 

Modum vil styrke brannberedskapen i regionen.    

 

Tidligere behandling/vedtak 

Kommunestyret vedtok i sak 9/19 – Framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike 

kommune:   

 Utredningen, inkludert evaluering av dagens situasjon, gjennomføres etter hovedtrekkene i 

saksfremlegg nr. 9/19.  

 Utredning/sluttrapport skal legges frem for politisk behandling i formannskap og 

kommunestyre medio mai 2019. Kommunestyret orienteres løpende om framdrift i prosjektet.  

 Formannskapet ved Alf Meier (Ap) velges som medlem i prosjektets styringsgruppe. 

 

Organisering av utredningsarbeidet 

 

Arbeidet har vært organisert med en styringsgruppe med representanter fra Ringerike og Hole 

kommuner. Styringsgruppas sammensetning er i vedlegg 1. 

Det er gjennomført to arbeidsmøter med ledere og tillitsvalgt i brannvesenet. I disse møtene er 

beskrivelser av nåværende brannstasjon og framtidig behov presentert og drøftet. 

Arealberegninger er utført av brannsjefen og hans ledergruppe. Materialet er presentert og 

drøftet i møter med KS-Konsulent. Informasjon og dokumentasjon fra disse møtene er en del 

av grunnlaget for rapporten. 

Tillitsvalgt for Fagforbundet i Ringerike brann- og redningstjeneste har deltatt i arbeidsmøtene, 

og har blitt informert om arbeidet. 

 

Hva er utredet? 

I tråd med vedtaket i kommunestyret 9/19 er følgende alternativ utredet: 

 

0-alternativet – dagens situasjon videreføres.  

Alternativ 1 –  oppgradere dagens brannstasjon og lukke avvik hva gjelder innsatstider i Hole. 
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Alternativ 2 –  Bygge én ny brannstasjon med lokalisering i Hønefoss syd, og lukke avvik i 

Hole. Selge dagens brannstasjon i sentrum.  

Alternativ 3 -  Bygge to nye brannstasjoner – en sør og en nord i byen. Selge dagens 

brannstasjon i sentrum. Dette skal løse avviket i Hole, og gi mulighet for 

samarbeid med Jevnaker. Alternativet skal omfatte brannberedskap for 

Eggemoen flyplass. 

Alternativ 4 -  Sammenslåing av Ringerike Brann og redning (Ringerike og Hole), Jevnaker og 

Modum. Danne et felles selskap og bygge to nye stasjoner.  

 

Det er gjennomført en vurdering av styrker og svakheter, trusler og muligheter for hvert av 

alternativene i arbeidsmøter med ledelsen og tillitsvalgt i brann- og redningstjenesten og 

ekstern konsulent.  

 

KS-Konsulent as har benyttet dette materialet sammens med juridiske krav, utviklingstrekk i 

brann- og redningstjenesten og kommunestyrets oppdrag. Ekstern konsulent anbefaler 

alternativ 3 som ovenfor. Fra anbefalingen gjengis: 

 

«KS-Konsulent anbefaler alternativ 3. Dette sikrer at kommunene innfrir lov- og 

forskriftskrav og styrker grunnlaget for videre vekts- og utvikling i kommunene i et langsiktig 

perspektiv der næringslivet og Forsvarets interessers ivaretas, og samtidig tar hensyn til 

bygging av veg og jernbane i regionen.  

 

Alternativ 3 legger også et godt grunnlag for å videreføre dagens interkommunale samarbeid 

mellom Hole og Ringerike kommuner, og eventuelt med andre kommuner.  

 

Større brannvesen er en ønsket utvikling i Norge for å ivareta innbyggernes sikkerhet.»   

 

For mer informasjon om vurderingene vises det til rapportens kapittel 9.  

 

Juridiske forhold  

Brann- og redningstjenesten er et velregulert tjenesteområde. Den viktigste lov med forskrift er 

brukt i vurderingene: 

 lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 

 forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) 

av 26. juni 2002 

 Forskrift om brannforebygging; gjeldende fra 01.01.2016 

 

Dimensjoneringsforskriften regulerer kommunens ansvar, lokalisering, bemanning og 

kompetanse i brann- og redningstjenestene. 

 

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med Ringerike 

brann- og redningstjeneste 01.09.15. Det ble funnet avvik ved brann- og 

redningstjenestens innsatstid til risikoobjekter, blant annet pleieinstitusjoner, i Hole 

kommune. I henhold til krav i Forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen (dimensjoneringsforskriften) skal innsatstiden være 10 minutter. 

Innsatstiden overstiger til flere risikoobjekter 20 minutter. 
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Det anbefalte forslaget vil lukke dette avviket. Forslagene til lokalisering av de to nye 

brannstasjonene sikrer også lokaler i samsvar med krav til arbeidsmiljøet.   
 

Økonomi 

Utredningen har estimert kostnader for forslagene.  

 

Kostnadene ved bygging av nye brannstasjoner er ca. kr. 35 000,00 per kvadratmeter. Med 

arealbehovet for de to stasjonene (øvingsanlegg er ikke inkludert dimensjoneringen) blir 

kostnadene: 

 

Hovedbrannstasjon  – 3 703 kvm – sum     kr. 129 605 000 

Ny stasjon Eggemoen  - 2 132 kvm – sum     kr.   74 620 000 

Samlet kostnad for begge stasjonene     kr. 204 225 000 

 

 

Ombyggingskostnadene for dagens brannstasjon for å tilfredsstille HMS-krav og nødvendige 

tilpasninger til dagens utstyr og organisering er beregnet til kr. kr. 27,6 millioner inkl. mva. 

(Utført av Rambøll i august 2019). En ombygging av dagens brannstasjon gir ikke de gevinster 

for redusert innsatstid som en lokalisering lenger sør. En videreføring av dagens lokalisering vil 

derfor ikke lukke avvik i Hole kommune og vil kreve økte kostnader for Hole kommune.   

 

En taksering av nåværende brannstasjon er utført med tanke på salg. Taksten ble utført i august 

2018 og er satt til kr. 46 000 000. Verdien er basert på normal markedspris for eiendommen 

solgt i dagens eiendomsmarked. Normal markedspris er den pris flere sannsynlige investorer 

kan være villige til å betale for eiendommen.   

 

Kostnader til alternative tiltak i Hole kommune er estimert for økt bemanning og lokaler (se 

kapittel 9.2.2 og 9.2.3). Beløpene er: 

 

Økte årlige driftsutgifter for Hole kommune for å lukke avvikene er estimert til ca. kr. 6 

millioner for personell til en framskutt enhet; og ca. kr. 8 millioner for en deltidsstyrke. 

Behovet for lokaler for en framskutt enhet anslås til ca. 450 kvm til en pris på ca. kr. 15,7 

millioner. Bygging av ny brannstasjon på ca. 1 500 kvm vil koste ca. kr 52,5 millioner. Begge 

beregninger er ut fra en pris på kr 35 000 per kvm.  

 

Etter vedtak i kommunestyret om valg av løsning vil kostnadene bli beregnet som grunnlag for 

budsjettering og politisk behandling.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener utredningen gir et godt grunnlag for å ta stilling til det videre arbeidet med å 

lukke avvikene i Hole kommune og sikre lokaler som tar vare på de ansattes helse, miljø og 

sikkerhet.  

 

Forslaget om to brannstasjoner legger grunnlaget for vekst og utvikling i større deler av 

Ringerike kommuner, og i Ringeriksregionen. 

 

En ny brannstasjon i sør er beregnet til kr 129 605 000. Et salg av nåværende brannstasjon med 

tomt er taksert til kr 46 000 000. Det er grunn til å tro at salgssummen kan bli høyere.  
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Kostnadene til renovering er beregnet til kr. 27 600 000 uten å gi en optimal løsning for brann- 

og redningstjenesten og for innbyggerne når det gjelder innsatstider ved uttrykning til 

hendelser. Dette er heller ikke en langsiktig løsning med tanke på pågående og ønsket vekst i 

kommunen og regionen.  

 

Investeringene i nye brannstasjoner vil være den beste investeringen innenfor nåværende 

samarbeid med Hole kommune; og det legger et godt grunnlag for et utvidet samarbeid om 

brann- og redningstjenestene der flere kommuner deltar.  

 

Ny brannstasjon åpner også for at kriseledelsen i begge kommunene kan ha felles lokalisering 

med brann- og redningstjenesten og slik være en del av dette fagmiljøet. Det kan også gi 

muligheter for økt samhandling med andre samarbeidsparter ved en eventuell samlokalisering. 

Rådmannen vurderer dette som viktig for å styrke kommunens samlede beredskap i en tid der 

store og alvorlige hendelser kan oppstå.  

 

Rådmannen mener det er riktig snarest mulig å starte prosjektering av ny brannstasjon i sør, og 

å opprette samarbeidet med Eggemoen Utvikling AS om et eventuelt privat-offentlig 

samarbeid om bygging og drift av brannstasjon på Eggemoen. Et samarbeid med Forsvaret må 

også avklares.  

 

Ringerike brann- og redningstjeneste er en velfungerende tjeneste som bør videreutvikles. 

Rådmannen ser det som riktig å videreføre nåværende vertskommunesamarbeid med Hole 

kommune. Et utvidet interkommunalt samarbeid som også omfatter Jevnaker og Modum vil 

styrke brann- og redningstjenestene i regionen. Rådmannen vil fortsette arbeidet med å avklare 

dette. 
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Vedlegg 

Rapport – Framtiden brann- og redningstjeneste – KS-Konsulent as - rapport nr. 15 - 2019  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Terje Reginiussen 
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Arkivsaksnr.: 19/1056-3   Arkiv: 144  

 

FNs bærekraftsmål - prioritering av fokusområder  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/19 Strategi og plan 22.10.2019 

158/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-

2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:   

a. Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: 

god helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og 

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b. Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte 

fokusområdene eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele 

tiden arbeide med de andre bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte 

fokusområder. 

 

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune er i gang med arbeidet med kommunal planstrategi 2020-2023 og 

planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Kommunal planstrategi er et verktøy for å 

prioritere planbehov i planperioden (2020-2023) og planprogrammet er en plan for hvordan 

kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides. FNs bærekraftsmål skal være førende for den 

overordnede planleggingen i Ringerike kommune. Dette ble vedtatt i kommunestyret 

29.11.2018.  

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe klimaendringer innen 2030. Det er 17 mål og 169 delmål. Alle land og regioner har 

ulike utfordringer og forutsetninger for å nå målene. I rådmannens anbefaling til utvalgte 

fokusområder er det lagt vekt på om kommunen har virkemidler eller annen mulighet til å bidra 

til høyere måloppnåelse på området enn i dag og om Ringerike har kjente muligheter eller 

utfordringer på området. I tillegg er det vurdert om det er nasjonale forventninger eller statlige 

føringer som tilsier at området bør prioriteres. Rådmannen anbefaler at følgende seks av FNs 

bærekraftsmål velges ut som fokusområder for Ringerike kommune: god helse (mål 3), god 
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utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), bærekraftige byer og tettsteder (mål 

11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å nå målene (mål 17). Dette betyr ikke 

kommunen ikke skal arbeide med de øvrige målene. 

 

Rådmannen ber strategi og plan om å gjøre et prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens 

arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel. Strategi og plan inviteres til å enten gi sin tilslutning at de seks nevnte målene 

legges til grunn for det videre arbeidet, eller å løfte frem andre mål som de mener bør være 

fokusområder. Rådmannen anbefaler at det kun velges ut 6-8 fokusområder. Dette vil gjøre det 

lettere å senere lande lokale mål og styringsparametere i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Innledning  

Hvorfor arbeider vi med dette? 

Ringerike kommune er i gang med arbeidet med kommunal planstrategi 2020-2023 og 

planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Kommunal planstrategi er et verktøy for å 

prioritere planbehov i planperioden (2020-2023) og planprogrammet er en plan for hvordan 

kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides. FNs bærekraftsmål skal være førende for den 

overordnede planleggingen i Ringerike kommune. For å gi klar retning for arbeidet med 

planstrategien er det behov for å spisse prioriteringene og velge ut fokusområder innenfor 

bærekraftsmålene. Dette vil gjøre det lettere å senere lande lokale mål og styringsparametere i 

kommuneplanens samfunnsdel. Plan og strategi inviteres derfor i denne saken til å fatte 

prinsippvedtak for å gi politisk retning og føringer for det videre arbeidet. 

 
Statlige føringer 

Regjeringen utarbeider Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging hvert 

fjerde år før kommunevalget. Dette legger føringer for arbeidet med kommunal planstrategi. I 

denne kommer det frem at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for regional og kommunal 

planlegging. Dermed utarbeides dette grunnlagsdokumentet som viser hvordan Ringerike 

ønsker å implementere bærekraftsmålene i de overordnede planene.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

29.11.2018 Kommunestyret vedtok i sak 143/18 «Saksprotokoll – Budsjett 2019 –  

  Handlingsprogram 2019-2022» at FNs bærekraftsmål skal implementeres i 

  kommunens styringssystemer. Her kommer det frem; «Ringerike kommune 

  skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet». Dette legger  

  føringer for kommunal planstrategi.  

20.03.2019 I strategi og plan i sak 5/19 «Fremdrift for ny kommuneplan» fikk de  

  folkevalgte en gjennomgang av planlagt fremdrift for folkehelseoversikten, 

  kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens 

  arealdel.  
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27.08.2019 I strategi og plan fikk de folkevalgte en orientering om pågående arbeid med 

  planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, inkludert  

  integrering av FNs bærekraftsmål. 

 

Beskrivelse av saken 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe klimaendringer innen 2030. Det er 17 mål og 169 delmål. Kommunen skal arbeide for å 

få en felles oppfatning av hvilke bærekraftsmål som bør prioriteres slik at Ringerike kan legge 

til rette for en bærekraftig utvikling lokalt som også påvirker globalt. Det er viktig å påpeke at 

alle land og regioner har ulike utfordringer og forutsetninger for å nå målene, samt ulike 

virkemidler og muligheter til å påvirke målene. Ved dette er det enkelte bærekraftsmål som er 

mer relevante for kommunen enn andre (for eksempel er det mål kommunen allerede har nådd 

eller som må løses av andre aktører enn kommunen). Ved dette er det utarbeidet en metode for 

å utpeke prioriterte fokusområder.  

 

Metode 

Arbeidet med å utpeke forslag til fokusområder gjøres gjennom en metode i to nivåer. Nivå 1 

(vedlegg 2; FNs bærekraftsmål, delmål) tar for seg hvert av de 169 delmålene og vurderer 

muligheter og utfordringer i vår kommune innenfor hvert delmål. Deretter markeres de grønt, 

gult og rødt ut fra om de er relevante i Ringerike kommune eller ikke. Dette for å få et raskt 

overblikk over hvert bærekraftsmål. Nivå 2 (vedlegg 1, FNs bærekraftsmål, fokusområder) tar 

for seg hvert av de 17 hovedmålene, gjennomfører en systematisk metode og gjør en 

helhetsvurdering av hvorvidt bærekraftsmålet bør prioriteres som et fokusområde i Ringerike 

eller ikke. Metoden vises i figuren under. 
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Fokusområder for Ringerike kommune 

Ut fra helhetsvurderingen i metoden er målene delt inn i følgende kategorier: 

 Globale mål Ringerike ikke kan påvirke 

 Globale mål som overlapper med andre mål 

 Globale mål som muligens prioriteres som fokusområder 

 Rådmannens forslag til prioriterte fokusområder for Ringerike 

Ved dette er det vurdert at fire bærekraftsmål er globale mål Ringerike ikke kan påvirke, eller 

som overlapper med andre mål. Det er sju mål som er vurdert som mulige prioriterte 

fokusområder og seks mål som er pekt ut som prioriterte fokusområder. Disse kan en se i 

figurene under.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoden vurderer alle bærekraftsmålene på lik linje, og gir et klart bilde innen hvilke mål 

kommunen har størst påvirkningskraft og som er viktigst for å legge til rette for en bærekraftig 

utvikling av kommunen. Bærekraftsmålene henger tett sammen, og flere av de 169 delmålene 

er virkemidler for å nå fokusområdene.  

 

Det er viktig å understreke at disse prioriteringene ikke betyr at kommunen ikke skal arbeide 

med de øvrige mål. Mer informasjon om bærekraftsmålene finner en i vedleggene. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen har gjennomført en systematisk metode på to nivåer som har dannet et godt 

grunnlag for utvelgelse av fokusområder. Det fremmes forslag til seks fokusområder som 

rådmannen mener er avgjørende for å fremme en bærekraftig samfunnsutvikling: 

 God helse er sentralt i alt kommunen foretar seg. Kommunen skal arbeide for å 

forebygge levekårsutfordringer og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Gjennom 

arealplanlegging og annen myndighetsutøvelse kan kommunen tilrettelegge for at 

innbyggerne kan leve sunne og aktive liv. 

 God utdanning er en av de viktigste faktorene for å utjevne sosiale forskjeller i 

befolkningen. Ved å innarbeide gode vaner med regelmessig fysisk aktivitet, riktig 

kosthold og god utdanning vil en legge til rette for at alle får likere muligheter og 

utgangspunkt for fremtiden. 

 Innovasjon og infrastruktur er underliggende strukturer som må være på plass for at 

et samfunn skal fungere. Ringerike kommune må sikre at ny infrastruktur ikke har like 

stort vedlikeholdsbehov som dagens løsninger, og er tilpasset et våtere og villere klima.  

 Bærekraftige byer og samfunn er grunnleggende for å møte behov som trygg bolig, 

trygge møteplasser, trygg transport og grøntområder på en bærekraftig måte og til en 

overkommelig pris. 

 Stoppe klimaendringene er et globalt mål, men som krever handling både globalt, na-

sjonalt og lokalt.  For å forhindre de farligste, menneskeskapte påvirkningene av kli-

masystemet må også kommunen ta sin del av ansvaret og bruke sine virkemidler for å 

redusere klimagassutslipp både fra egen virksomhet og fra Ringerikssamfunnet for 

øvrig. 

 Samarbeid for å nå målene er viktig for å skape et godt og inkluderende samfunn og 

ha et godt samarbeid innad i organisasjonen, ut mot næringsaktører, mot overordnede 

myndigheter og innbyggerne forøvrig. Det viktigste partnerskapet er med innbyggerne. 

Ved å samarbeide for å nå de samme målene vil en styrke gjennomføringsmulighetene, 

og får også sett utfordringene i en større sammenheng. 

De seks områdene som er forslått som fokusområder skiller seg ut fra de andre målene da de er 

grunnsteinen i kommunens virkeområde, for å skape en god lokal samfunnsutvikling. Ved å 

forta en slik prioritering dannes det et godt grunnlag for det videre arbeidet med de 

overordnede planene. De prioriterte målene er områder Ringerike har både ansvar og mulighet 

til å gjøre en forskjell, lokalt og globalt.  

 

Tidlig politisk forankring er viktig for å få en god videre prosess. Rådmannen ber strategi og 

plan foreta et prinsippvedtak for det videre arbeidet med FNs bærekraftsmål, for å få en 

politisk retning på hva kommunen skal arbeide videre med.  Strategi og plan inviteres til å 

enten gi sin tilslutning at de seks ovennnevnte målene legges til grunn for det videre arbeidet, 

eller å løfte frem andre mål som de mener bør være fokusområder.  

 

Alternative løsninger 

Strategi og plan kan velge å løfte frem andre mål som de mener bør være fokusområder for det 

videre arbeidet, enten i tillegg til eller som erstatning for de seks foreslåtte fokusområdene. 

Rådmannen peker på at det eventuelt særlig er de sju målene som i figuren ovenfor og i 

vedlegg 1 er kategorisert som «Globale mål som muligens prioriteres som fokusområder» som 

er mest aktuelle å vurdere. For å gi retning for arbeidet anbefaler rådmannen imidlertid at det 

kun velges ut 6-8 fokusområder. 
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Vedlegg 

 

1. FNs bærekraftsmål, fokusområder 

2. FNs bærekraftsmål, delmål 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Prosjektansvarlig: Bente Elsrud Anfinnsen, klima- og miljøsjef 

 

saksbehandler: Katrine Kammerud 
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Arkivsaksnr.: 19/4477-6   Arkiv: U01  

 

Ny organisering av regional næringsutvikling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/19 Strategi og plan 22.10.2019 

159/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunens ressurser innen næringsutvikling samordnes så langt dette er mulig 

gjennom et nært samarbeid med næringslivet og nabokommunene. Kommunene i 

fellesskap oppfordres til å samles om: 

 All næringsrettet aktivitet og deltakelse samles under paraplyen «Innovasjonssenter 

Ringeriksregionen»  

 Videreutvikle etablert regionalt næringsteam  

 USN partnerskapsavtale  

- Ringerike kommune har inngått partnerskap med USN, Handelshøyskolen, 

Campus Ringerike. Hole og Jevnaker har mottatt invitasjon fra USN til å inngå 

partnerskap og oppfordres til å inngå tilsvarende avtale for å styrke 

samarbeidet og optimalisere kommunal innsats på regional næringsutvikling. 

2. Kommunene går i dialog med Pan Innovasjon AS for å se på muligheter for at dette 

selskapet kan ta en rolle i «Innovasjonssenter Ringeriksregionen».  

3. Ringerike kommune vil stemme for en avvikling av Ringerike utvikling AS i ekstraordinær 

generalforsamling, som avholdes umiddelbart etter kommunestyrenes vedtak. 

4. Assisterende rådmann i Ringerike kommune får i oppgave å legge til rette for prosessen i 

nær dialog med administrasjonen i de to andre kommunene. Vedtakspunkter 1-3 skal 

ligge til grunn for videre prosess.  

5. Assisterende rådmann i Ringerike kommune får i oppgave å starte arbeidet med forslag 

til organisering og deltakelse i paraplyen «Næringsutvikling i Ringeriksregionen» i 

samarbeid med nabokommuner, næringsliv, USN, Ringerike næringsforening og andre. 
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Sammendrag  

Gjennom de siste to årene har det vært en pågående prosess med vurdering av organiseringen av 

arbeidet med næringsutvikling i Ringeriksregionen.   

 

Det er bred enighet blant aktørene om at dagens organisering ikke er hensiktsmessig. 

 

Vi har ikke hatt den ønskede veksten i verdiskapende arbeidsplasser som regionen har behov for 

eller målsetting om. Det er en rekke aktører som opererer innenfor dette området på en fragmentert 

og overlappende måte.  

 

For utviklingen i Ringeriksregionen er ikke dette en holdbar situasjon.  

 

Vi ser derfor et sterkt behov for å organisere arbeidet med næringsutviklingen på en måte som gjør 

at vi får optimalt igjen for de ressursene som benyttes.  

 

Ringerike utvikling AS har gjennom denne perioden hatt en uavklart situasjon, med redusert 

finansiering og dermed reduserte muligheter for å utføre oppdragene regionen har behov for. 

 

I desember 2018 ble det fremlagt et forslag for Regionrådet til en ny satsing på utviklingsselskapet. 

Dette forslaget fikk ikke tilslutning fra regionen.  

 

Etter dette er det vurdert flere ulike alternativer, og det er ført dialog med sentrale 

næringslivsaktører for å se på muligheten for et økt samarbeid. Dette har ikke ført frem til noen 

løsning for selskapet. 

 

Situasjonen er dermed at det ikke er andre aktører som ønsker å være med på en finansiering av 

samarbeidet om næringsutvikling i den formen dette arbeidet nå har. 

 

Basert på dette vurderes det nå som helt nødvendig å gjøre noen tydelige valg for veien videre og å 

etablere en hensiktsmessig organisering av arbeidet.  

 

I et fellesmøte for ordførere og rådmenn i regionen 12. august 2019 ble utfordringene diskutert og 

administrasjonene i de tre kommunene fikk mandat til å iverksette en prosess basert på følgende 

prinsipper: 

- All næringsaktivitet med kommunal finansiering og deltakelse samles under paraplyen 

«Innovasjonssenter Ringeriksregionen» og gjennom partnerskapsavtalen med USN. 

- Det regionale næringssamarbeidet mellom kommunene videreutvikles gjennom allerede 

etablert næringsteam. Ringerike kommune har allerede påtatt seg ansvaret for å drive 

dette samarbeidet. 

- Ringerike utvikling AS avvikles. 

- Ringerike kommune styrker sin næringsavdeling fra samme dato med 1-2 stillinger (Kan 

bli en løsning som følge av prosess for å styrke kommunens rolle som tilrettelegger) 

- Jevnaker og Hole kommuner anmodes om å inngå partnerskapsavtaler med USN på 

samme måte som Ringerike kommune allerede har gjort. 

- Administrasjonen arbeider videre med overstående punkter som retningslinjer – og 

fremlegger forslag til beslutning i første ordinære kommunestyremøter etter 

konstituering.  

Assisterende rådmann i Ringerike kommune får i oppgave å legge til rette for prosessen i nær 

dialog med administrasjonen i de to andre kommunene.  
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I et fellesmøte for ordførere og rådmenn i Ringeriksregionen den 2. oktober 2019 ble det orientert 

om status for arbeidet. Det var enighet om å fortsette prosessen i tråd med prinsippene. 

  

Bakgrunn  

 

Følgende aktører er i dag knyttet til kommunalt eierskap og finansiering: 

- Ringerike utvikling AS - eierskap og finansiering 

- Ringerike EtablererSenter - finansiering 

- Pan Innovasjon AS - minoritetseierskap 

- Omstillingsprosjektet - Kommunal og fylkeskommunal finansiering 

I tillegg finansieres og delfinansieres enkeltprosjekter basert på søknader. 

 

Samtidig er rammebetingelser for Ringerike utvikling AS vesentlig endret siden etableringen. 

Eiersammensetningen er endret og det har skjedd en styrking av den kommunale organiseringen og 

innsatsen innen næringsarbeid.  

 

Fra starten av var formålet med selskapet og sikre samarbeid mellom kommuner og næringslivet. 

Målet var også å ha næringslivet selv med som aktive eiere i selskapet. Dette lyktes ikke. De siste 

årene har det vært et rent kommunalt eid selskap, med USN i tillegg som eier av en mindre eierpost. 

 

Ringerike kommune valgte videre i 2018 å etablere en ny strategi- og utviklingsavdeling, og ta et 

større ansvar for dette arbeidet i egen organisasjon. Dette grepet har hatt bred tilslutning også i 

næringslivet og har lenge vært etterspurt. 

 

Videre er samarbeidet med USN styrket. Både gjennom USN sin egen satsing på regional utvikling, 

og ved at Ringerike kommunen har inngått en partnerskapsavtale (sak 70/19 –formannskapsmøte 

18.06.2019). I denne avtalen er nettopp næringsutvikling og regional utvikling 

hovedsatsingsområder. USN oppleves som svært positive og en offensiv samarbeidspartner for 

kommunene. Hole og Jevnaker er invitert med inn i partnerskapsavtalen, men har ennå ikke 

behandlet henvendelsen politisk.  

 

-  

Rådmannens vurdering 

Rådmennene legger til grunn den tidligere regionale politiske behandlingen og prinsippvedtakene i 

fellesmøtene for ordførere og rådmenn, for sine vurderinger i saken.  

En samlet Ringeriksregion står foran store endringer som følge av de store 
infrastrukturprosjektene som nå kommer. Med begrensede ressurser til rådighet er det nødvendig å 

jobbe svært målrettet i årene fremover. Det er også avgjørende at det jobbes i tett samarbeid med de 

private aktører som skal stå for verdiskapningen.  

 

En forutsetning for å lykkes er at kommunenes rolle som tilrettelegger profesjonaliseres og styrkes, 

og at samhandlingen skjer på de områder det til enhver tid er behov.  

 

Rådmennene mener derfor at en organisering av arbeidet må skje gjennom samling av alle aktører 

og at arbeidsformen i stor grad prosjektorganiseres. En slik arbeidsform krever stor fleksibilitet i 

organiseringen.  
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Det anbefales derfor at kommunene aktivt søker å legge til rette for et samarbeid mellom offentlige 

og private aktører. Ringerike kommune har allerede inngått partnerskapsavtalen med USN. 

Vurderer Hole og Jevnaker å inngå partnerskapsavtale på lik linje med Ringerike, vil det styrke 

samarbeidet. USN ønsker kommunene med på laget og i tillegg ønsker sentrale næringsaktører å 

delta i dette partnerskapet. På denne måte vil dette være en vinn – vinn situasjon for hele regionen. 

 

Som nevnt innledningsvis anbefales det å avvikle Ringerike utvikling AS. 

Videre anbefales det å etablere paraplyorganisasjonen «Innovasjonssenter Ringeriksregionen». Pan 

Innovasjon AS er allerede et selskap Siva satser på, både som eier og med økonomisk bidrag og 

selskapet kan være aktuell inn i innovasjonssenteret. Pan Innovasjon AS har allerede private og 

kommunale eiere. Rådmennene anbefaler at det jobbes for at Pan Innovasjon AS tar en hovedrolle i 

innovasjonssenteret. Det oppfordres til at innovasjonssenteret jobber for en samlokalisering med 

USN.  

 

Aktører som Ringerike EtablererSenter, Pan innovasjon AS og Ringerike utvikling AS jobber i dag 

side om side. Kommunene betaler for etablerertjenester både hos Ringerike EtablererSenter (RES) 

og hos Pan Innovasjon AS. Det er ingen samhandling mellom Ringerike EtablererSenter og Pan 

Innovasjon AS. Rådmennene anbefaler derfor at kommunene samordner sine innkjøp av 
etablerertjenester.  
Pan Innovasjon AS og Ringerike EtablererSenter jobber overlappende. Det oppfattes ikke som nok 

framtidsrettet og at det ikke er optimaliserende bruk av kommunale ressurser. Kommuner og 

regionen oppnår ikke de resultater vi har behov for og mener det vil være fornuftig om Ringerike 

EtablererSenter og Pan Innovasjon AS samordnes. På den måten kan vi bedre få til et slagkraftig 

samarbeid.  

 

Rådmennene mener en slik kraftsamling vil styrke regionens omdømme, tiltrekke nye foretak, 
oppmuntre til nyetableringer og føre til vekst i eksisterende virksomheter. Regionen trenger 
virksomheter som vokser og utvikler seg og som generer økt overskudd og flere arbeidsplasser. I 
tillegg trenger regionen grundere som starter nye virksomheter.   
 
Avvikling av Ringerike utvikling AS.  
 
Vi er helt avhengige av å oppnå langt mere enn det vi til nå har gjort innen næringsetablering og 
økt verdiskaping. For å gjøre dette må vi jobbe smartere og mere samordnet for å effektivisere 
bruken av offentlige virkemidler for næringsutvikling. Dette må vi gjøre i ett bedre samarbeid 
med private næringsaktører.  
 

Rådmennene vil understreke at de ansatte i Ringerike utvikling har utført sine oppgaver på en god 

måte ut fra de forutsetninger selskapet har hatt.  

 

Bakgrunnen til at det nå tas kraftige grep er at ordførerne i regionen gjennom den siste 

toårsperioden har signalisert en sterkere og tydeligere satsing inn mot den regionale næringspolitiske 

strategien.  

 

Det er også på bakgrunn av erkjennelsen av at eierne ikke har lykkes i å samle kreftene til en 

målrettet og kraftig nok satsing.  

 
På bakgrunn av vurderingene anbefaler rådmennene i Ringeriksregionen å avvikle Ringerike 

utvikling i tråd med vedtaket i fellesmøte for ordførere og rådmenn 12. august 2019.                                                                                            
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Det er selskapet selv ved Generalforsamling som beslutter en eventuell avvikling. Samtidig er de 

økonomiske bidragene fra de tre kommunene en forutsetning for en forsvarlig drift. Skal Ringerike 

utvikling AS fortsette må forutsigbar grunnfinansiering på plass, og i en størrelsesorden som gir 

handlingsrom. Det har ikke vært politisk støtte for en slik satsing, Videre er det på oppdrag fra 

ordførerne arbeidet med sentrale næringsaktører for å få disse med på eiersiden og med en økt 

satsing. Her er tilbakemeldingene tydelige, man ønsker ikke å gå inn i et slikt selskap som eiere. 

 

Ved en avvikling av Ringerike utvikling AS, må selskapets innsatsområder ivaretas på andre måter 

fremover.  

 

Kunnskapen om de prioritere innsatsområder finner vi i figur 4 i regional næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen. (Vedlegg 1) 

 

 
Som vi ser av figuren, er det viktigste grepet kommunen kan ta for å påvirke muligheten for 

næringsutvikling en proaktiv arealforvaltning og aktiv bruk av tilgjengelige arealer. Denne oppgaven 

er det kommunene som har ansvar for.  

 

Videre er satsingsområdet «Trekke virksomheter til regionen» overlappende med arealforvaltning, 

klynger og nettverk, entreprenørskap og kunnskap. Dette understreker viktigheten av god 

samordning om samhandling mellom disse områdene. Ringerike kommune har inngått 

partnerskapsavtale med USN, og i denne partnerskapsavtalen har USN, Campus Ringerike tatt 

ansvaret for: 

 

 Kunnskap og kompetansebygging som har som målområde «økt skatteinngang» 

 Entreprenørskap og innovasjon som har som målområde «flere arbeidsplasser, flere i 

arbeid»     

«Klynger og nettverk» og «Næringsutvikling knyttet til regional vekst» må jobbes med gjennom 

satsing på ny organisering av næringsutvikling i Ringeriksregionen og er en egen sak.   
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I figuren blir fire premisser utenfor strategiplanen vist som å ha stor betydning for 

næringsutviklingen. Dette er områder hvor kommunene har store muligheter for påvirkning: 

- «Vei og bane»: Dette er en felles satsing som det jobbes sammen om, både fra 

folkevalgte, administrasjonene og utviklings- og næringsaktører.  

- «Omdømme»: Dette området har hver enkelt kommune et selvstendig ansvar for. 

Fremover samarbeider kommunene videre om regional omdømmebygging gjennom 

regionalt kommunikasjonsforum.   

- «Byutvikling»: Dette arbeidet har Ringerike kommune intensivert sin innsats i forhold til 

og Jevnaker og Hole kommune støtter denne innsatsen.  

- «Bo og besøksattraktivitet»: Dette området har hver enkelt kommune et selvstendig 

ansvar for og det regionale samarbeidet vil skje på samme måte som samarbeidet med 

omdømme.  

-  

Framdriftsplan 

 

Etter politisk behandling av denne saken i kommunestyrene i Hole, Jevnaker og Ringerike 

kommune ber eierne om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart etter 

kommunestyrevedtakene.  

 

Ringerike kommune vil stemme for en avvikling av Ringerike utvikling AS i denne ekstraordinære 

generalforsamlingen. 

  

 

Vedlegg 

Beskrivelse av aktørbildet i saksdokumentet 

Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen 

USN partnerskap - politisk vedtak 

  

 

 

 Ringerike kommune, 10.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Harriet Slaaen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4423-3   Arkiv: F03  

 

Byreglement 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/19 Strategi og plan 22.10.2019 

160/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Reglementet og veileder vedtas, med ikrafttredelse 01.01.2020 

 

 

  

Bakgrunn 

Det er gjennomført flere større arrangementer i senere tid som f.eks. Tour of Norway og 

Ringeriksdagen, samtidig planlegges det framtidige arrangement slik som julemarked. I tillegg 

leies de offentlige uterommene ut på generell basis til mindre arrangementer som f.eks. 

midlertidig salg o.l.  

 

Både søkere av arrangementene og administrasjonen opplever at gågatereglement for 2012 

burde forenkles og være mer retningsgivende. Det har altså oppstått et behov for å fornye og 

forenkle reglementet med mål om å gjøre gågate, torg og parker mer tilgjengelige og for å 

skape mer liv i sentrum.  

 

Byreglementet er resultatet av revideringen av Gågatereglementet fra 2012.  

 

Byreglement 

Byreglementet sier noe om vilkår og regler for bruk av uterom. Utleie av kommunale uterom 

til arrangementer må selvsagt sees i sammenheng med torghandel og annen aktivitet i gågate, 

torg og parker. 

 

Byreglementet består av to dokumenter, et reglement og en veileder. Reglementet har et 

juridisk oppsett og inneholder alle reglene som leietaker må forholde seg til. Veilederen ble 

laget for å gjøre det enklere å leie uterom i sentrum. Dokumentet har et enklere språk og skal 

veilede søkere gjennom søknadsprosessen.  

 

Byreglementet omfatter samme areal som områderegulering Hønefoss, og områdene Søndre og 

Nordre park, Søndre og Nordre torv, Petersøya og Sentrumstorget. Byreglementet tar dermed 
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for seg et større område enn det gågatereglementet fra 2012 da det kun omfattet Søndre torv 

og nærliggende gågater.   

 

Arbeidet med byreglementet 

Rådmannen etablerte et omfattende prosjekt for skape et mer levende sentrum ved å gjøre byen 

mer tilgjengelig og attraktiv for ulike arrangementer. Revidering av gågatereglement er en del 

av dette prosjektet. Det har vært fokus på å sikre bred medvirkning og involvering i hele 

prosessen.   

 

Prosjekteier har vært strategi og utviklingsavdeling v/ass rådmann. 

Assisterende rådmann har vært prosjektansvarlig, mens næringssjef har vært prosjektleder. 

Saksbehandler er arealplanlegger og har utformet dokumentene samt vært medlem i 

prosjektgruppen.    

 

Et byreglement er sektorovergripende, så en tverrfaglig/-etatlig administrativ prosjektgruppe 

var nødvendig for å lage et godt reglement. Prosjektgruppen bestod av: 

 Leder og konsulent Service – og dokumentsenter 

 Avdelingsleder for beredskap 

 Leder for teknisk drift 

 Kommunikasjonsrådgiver 

 Leder kulturadministrasjon 

 Prosjektleder teknisk forvaltning – vei, park og idrett 

 Avdelingsleder eiendomsforvaltning 

 Arealplanlegger 

 

Forslag til reglement og veileder har også blitt diskutert og kvalitetssikret i avdelingene; 

advokatkontoret, areal og byplan, byggesaksavdelingen, salg, servering og skjenkebevilling og 

skatteinnkreveren.  

 

For å lage et byreglement som er forståelig og som vil fungere i praksis ble det opprettet en 

referansegruppe bestående av: 

 Gårdeier Jan Solberg 

 Gårdeier Anders Bjerke 

 Hønefoss Lyd/Gledeshuset Trond Løland 

 Markedsrådet sentrum v/Thor Bård Gundersen 

 Politiet Sør-Øst 

 Ringerike Næringsforening v/Monica Odden 

 Ringerike Utvikling v/Tone Reneflot Thoresen  

 Ringeriksdagen v/Elsa Lill Piltingsrud Strande 

 Ringeriksmaraton v/Jannicke Bockmann 

 Senterleder Kuben, Markedsrådet Anne Trine Høibakk 

 

Referansegruppen har lest gjennom dokumentene og bidratt aktivt i møte.  

 

Byreglementets innhold 

Reglementet er delt opp i fire kapitler. Det første kapitlet inneholder definisjoner, 

områdeavgrensning, og hvem reglementet gjelder for. Kapittel inneholder 2 generelle regler, 

knyttet til både søknadsprosessen og bruken av arealene. Kapittel 3 inneholder regler for 

konkrete arealer. Det siste kapitlet inneholder ymse bestemmelser. 
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I veilederen er det blant annet spesifisert hva en søknad skal inneholde, krav til leietaker og 

hvilke andre tillatelser man kan trenge ved ulike arrangement. 

 

Blant annet vil det ferdigstilles oversiktskart over sentrum, og detaljerte kart over de ulike 

områdene (vedlagte kart er ikke helt ferdige da det må gjøres noen justeringer på detaljnivå). 

 

Vedlegg oppramset nederst i veilederen vil bli utarbeidet i høst, samtlige lages for å forenkle 

søkeprosessen. Det vil bli laget sjekkliste for søknadsprosessen, nærmere beskrivelse av hvert 

område man kan leie med forklarende bilder og eksempler på tverrsnitt av ulike med 

illustrasjoner som viser plassering av ulike installasjoner i gatebilde. 

 

Vedtatt byreglementet vil bli lagt på kommunens nettside i sin helhet. I tillegg vil dokumentene 

bli digitalisert på nettsiden slik at søkere lettere kan finne frem til informasjonen de trenger og 

ikke må lese hele dokumentet.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at reglementet og veileder vedtas med ikrafttredelse 01.01.2020. 

Dokumentene gjør nødvendig informasjon lettere tilgjengelig og vil forenkle søknadsprosessen 

for bruk av gågate, torv og parker med mål om å skape mer liv i sentrum. 

 

 

Vedlegg 

Byreglement 2020 - Reglement for bruk av kommunale uterom i Hønefoss sentrum 

Byreglement 2020 - Veileder for bruk av kommunale uterom i Hønefoss sentrum 

Byreglement 2020 - Oversiktskart 

Byreglement 2020 - Kart over Nordre torv og Nordre park 

Byreglement 2020 - Kart ovet Søndre torv og sentrumstorget 

Byreglement 2020 - Kart over Søndre park og Petersøya 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Karen Rygh 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4421-2   Arkiv: 000 &13  

 

Høring - Ny forvaltningslov - KS høringsuttalelse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

130/19 Formannskapet 22.10.2019 

161/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter KS i deres høringsuttalelse til ny forvaltningslov. 

 

 

  

 

Innledning  

 

Forvaltningslovutvalget ble oppnevnt 23. oktober 2015 for å foreta en samlet gjennomgang av 

gjeldende forvaltningslov og tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett. Utvalget ble bedt om å 

utarbeide en forståelig og praktikabel lov som skal ivareta rettsikkerheten og tilliten til 

forvaltningen, og samtidig legge til rette for en god og effektiv saksbehandling.  

 

Det ble i mandatet også lagt vekt på at en ny lov bør legge til rette for digitalisering av 

saksbehandlingen, og ta hensyn til at loven skal anvendes på en rekke ulike områder og 

tilpasses forskjellige former for organisering av offentlig virksomhet. Utvalgets lovutkast 

fremgår av utredningen side 17 – 46. Et sammendrag og oversikt over forslagene fremgår av 

utredningen side 46 – 54, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-5/id2632006/ 

  
Departementet har bedt om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er 2. 

desember 2019. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Nedenfor er inntatt et generelt sammendrag fra NOUen om utvalgets forslag, NOUen pkt. 

2.1.2 side 46 og 47. 

 

Generelt om utvalgets forslag 
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Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). 

Lovforslaget vil avløse den gjeldende forvaltningsloven fra 1967. Både mandatet for utvalget 

og de erfaringer utvalget har innhentet, gir inntrykk av at gjeldende lov etter alminnelig 

oppfatning er velfungerende. Samtidig er det behov for endringer på flere punkter. 

 

Lovforslaget har med regler om forskrifter, inhabilitet, veiledningsplikt, taushetsplikt, 

saksforberedelse, form og begrunnelse for vedtak, klage, omgjøring uten klage og andre 

spørsmål som er regulert i den gjeldende loven. Hovedtrekkene i forvaltningsloven blir 

videreført. Det er lagt vekt på å gi bestemmelser som videreføres, en klar utforming i moderne 

språkdrakt, slik at det blir enklere å bruke dem. Det vil fortsatt være slik at lovens regler kan 

bli supplert med særregler i lovgivningen på det enkelte forvaltningsområdet. 

 

Utvalget foreslår en klarere avgrensning av lovens virkeområde. Loven skal gjelde for 

offentlig forvaltning i staten, fylkeskommunene og kommunene. Den skal gjelde for andre når 

de utøver offentlig myndighet, enten det er private eller offentlige virksomheter som er 

organisert utenfor stat og kommune. For offentlig eide selskaper (statsforetak, 

særlovselskaper, offentlig eide aksjeselskaper, interkommunale selskaper eller stiftelser med 

offentlig tilknytning) må det bestemmes i den særlov som regulerer foretakstypen, eller for det 

enkelte foretak, om forvaltningsloven skal gjelde for annen virksomhet enn offentlig 

myndighetsutøving. 

 

Det er lagt vekt på at loven skal fungere like godt i kommunene som i staten. Utvalget har 

lagt kommuneloven av 2018 til grunn i sitt arbeid. 

 

Lovforslaget har nærmere saksbehandlingsregler for enkeltvedtak, i likhet med gjeldende lov. 

Utvalget anser det ikke hensiktsmessig å innføre flere sett saksbehandlingsregler for ulike 

typer avgjørelser. De nærmere saksbehandlingsreglene skal gjelde for offentlig 

myndighetsutøving i enkelttilfeller. Utvalget foreslår å klargjøre i loven hvilke avgjørelser 

som skal regnes som enkeltvedtak. Utvalget foreslår nærmere saksbehandlingsregler for 

enkeltvedtak som er fleksible nok til å sikre en hensiktsmessig og effektiv behandling av 

forskjellige typer saker, samtidig som de gir borgerne tillit til offentlig forvaltning. 

 

Lovforslaget legger til rette for videre digitalisering av forvaltningsvirksomheten. De enkelte 

reglene er som utgangspunkt ment å fungere teknologinøytralt. Det er lagt til rette for 

helautomatisert saksbehandling etter nærmere vurdering på det aktuelle området, med krav 

om offentlig tilgjengelig dokumentasjon av systemets rettslige innhold. Utvalget har også 

utredet særlige utfordringer digitalisering og automatisering medfører for personvernet, som 

reiser vanskelige nasjonale og folkerettslige problemstillinger, jf. særlig EUs 

personvernforordning. Utvalget foreslår en utvidet adgang til å dele taushetsbelagt 

informasjon mellom forvaltningsorganer i staten, fylkeskommunene og kommunene. For 

personopplysninger foreslås dette på vilkår som oppfyller kravene i personvernforordningen. 

 

Reglene om inhabilitet er gjennomgått. Utvalget går inn for å beholde terskelen for når 

inhabilitet inntrer, men foreslår at enkelte situasjoner som i dag gjerne fører til inhabilitet 

etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, skal lede til inhabilitet uten videre. Dette gjelder 

blant annet for den som har en vesentlig økonomisk interesse i utfallet av en sak. Utvalget 

foreslår også inhabilitet for den som det siste året før saken begynte, har hatt verv eller 

ledende stilling i et selskap som er part i saken. Den som har avgjort en forvaltningssak i 

første instans, blir etter forslaget inhabil til å behandle klagesaken. Når det gjelder inhabilitet 
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etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, foreslår utvalget å lovfeste flere elementer i 

vurderingstemaet. Utvalget foreslår at inhabilitetsreglene skal gjelde formelt også for 

medlemmer av regjeringen, unntatt for klagesaker til Kongen. 

 

Utvalget foreslår å opprettholde gjeldende ordning om forvaltningsklage og om hvilket organ 

som er klageinstans. Samtidig understreker utvalget at det må sikres at klageinstansen har en 

organisatorisk plassering som gir den tilstrekkelig distanse til underinstansen. I 

statsforvaltningen gjelder dette både når klageinstansen er «nærmest overordnet organ», og 

når den er en særskilt klagenemnd. Det er delte meninger i utvalget om hvor langt en statlig 

klageinstans skal kunne overprøve forvaltningsskjønnet i et vedtak truffet av en kommune 

eller fylkeskommune. Et flertall i utvalget foreslår å oppheve retten til sakskostnader i 

forvaltningssaker. 

 

KS har utarbeidet et høringssvar som ble behandlet i Hovedstyrets møte den 20. september 

2019. Hovedstyret vedtok enstemmig bl.a. følgende hovedpunkter:  

 

«KS støtter i det vesentlige forslag til ny forvaltningslov som fremmet i NOU 2019:5 (Ny 

forvaltningslov).  

 

KS foreslår følgende endringer i utvalgets forslag:  

 

1) Klagebehandling  

 

•  KS ber regjeringen utrede etablering av kommunale klageordninger fremfor statlige 

klageordninger over kommunale vedtak. En kommunal klageordningen skal ivareta 

innbyggernes rettssikkerhet.  

•  KS vil uansett begrense statlig klagebehandling til å prøve lovligheten av kommunens 

vedtak.  

•  KS støtter ikke en svekkelse av gjeldende retts formulering om å legge «stor vekt» på 

det kommunale selvstyret.  

 

2) Statlige klageinstansers adgang til å oppheve kommunale vedtak  

 

•  KS støtter ikke at statlige klageinstanser på eget initiativ, uavhengig av en klage fra 

innbyggerne, skal kunne oppheve og omgjøre enkeltvedtak fra kommunen.  

 

3) Helautomatisert saksbehandling  

 

•  KS støtter mindretallets forslag til hjemmel for helautomatisert saksbehandling i 

utkastets § 11, hvor det foreslås en generell hjemmel til slik saksbehandling, men hvor 

det er stilt nærmere vilkår. 

 

4) Saksomkostningsregel  

 

•  KS støtter mindretallets forslag til en klarere avgrensning i loven av retten til dekning 

av saksomkostninger fra det offentlige, herunder at saksomkostninger dekkes etter sats 

fastsatt i medhold av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp § 3.  

 

5) Enkeltvedtak-begrepet i personalsaker m.v.  
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•  KS støtter ikke en videreføring av dagens regel om at personalsaker skal defineres som 

enkeltvedtak. KS vil at ansattes arbeidsforhold skal reguleres av arbeidsmiljøloven. 

KS mener likevel at reglene om partsinnsyn etter forvaltningsloven fortsatt skal gjelde 

ved ansettelser.  

•  KS er enig med utvalget i at avtaler knyttet til fastleger og fysioterapeuter ikke skal 

regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Nærmere rettslig regulering kan skje i 

særlov og avtaleverk.  

 

6) Adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger  

 

•  KS foreslår at det tydeliggjøres i lovteksten hvilket organ som har 

beslutningskompetanse og hvilken opplysningsplikt som følger av regelen.  

 

7) Formålsbestemmelsen  

 

•  Uttrykket «forvaltningen» bør byttes ut med formuleringen «staten, fylkeskommuner 

og kommuner». Det bør fremgå at loven skal «fremme» god, tillitsskapende og effektiv 

saksbehandling, og ikke bare «legge til rette for det». Det bør også tilføyes at et 

formål med loven er å «legge til rette for digitalisering». 

 

8) Tilpasning til kommunale virksomheter  

 

•  KS ber departementet utforme lovtekst og motiver slik at ny lov i størst mulig grad 

også blir tilpasset kommuner og fylkeskommuners virksomhet og organisering. 

 

KS sitt høringssvar, hvor de overnevnte punkter er nærmere kommentert, er vedlagt 

saksfremlegget. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen, ved kommuneadvokaten, har gjennomgått NOUen og KS sin høringsuttalelse. 

Rådmannen støtter høringsuttalelsen og anbefaler kommunestyret og slutte seg til denne. 

Utvalgets forslag om at det fortsatt skal være statlig klagebehandling er en inngripen i det 

kommunale selvstyret og det vil være fornuftig at klagebehandlingen utredes nærmere.  

 

Slik rådmannen vurderer det, kan det imidlertid være et enda større inngripen i det kommunale 

selvstyret når utvalgets flertall foreslår at man i tillegg skal gå bort fra at det ved 

klageinstansens behandling av kommunens skjønn skal legges «stor vekt» på kommunens 

vurdering. Rådmannen stiller spørsmål ved om dette i realiteten er en innskrenkning av det 

kommunale selvstyret.   

 

Rådmannen er enig med KS i forslaget om at vedtak om oppsigelse, avskjed, suspensjon og 

ordenstraff i kommunal sektor ikke skal regnes som enkeltvedtak slik det er i dagens lov. 

Rådmannen mener at saksbehandlingskravene i arbeidsmiljøloven vil ivareta hensynet til 

arbeidstakerne. Det er videre krevende i praksis å forholde seg til to sett regler som heller ikke 

er samordnet. 
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Rådmannen slutter seg videre til forslaget om at avtaler knyttet til fastleger og fysioterapeuter 

ikke skal regnes som enkeltvedtak. 

 

Når det gjelder reglene om taushetsplikt støtter rådmannen forslaget om å gjøre det enklere for 

forvaltningen å kunne dele taushetsbelagte opplysninger for å sikre nødvendig samarbeid. 

Særlig der en bruker får tjenestetilbud fra flere enheter i kommunen. 

 

På denne bakgrunn anbefaler rådmannen kommunestyret om å slutte seg til KS sitt høringssvar.  

 

 

Vedlegg 

 

Høringssvar fra KS datert 30. september 2019 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 15/4556-106   Arkiv: PLN 405  

 

405 Detaljregulering Tanberghøgda - andregangsbehandling av 

planforslag  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/19 Strategi og plan 22.10.2019 

162/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til detaljregulering nr. 405 «Tanberghøgda» vedtas 

 

Ved vedtak erstatter detaljregulering 405 «Tanberghøgda» de deler av detaljregulering 356-01 

«Tanberglia» som overlappes. 

 

 

  

Sammendrag 

Forslagstiller ønsker å tilrettelegge for boligbebyggelse i søndre del av Krakstadmarka. 

Kommundelplanen ligger som grunnlag for detaljreguleringen. Planforslaget er i hovedsak i 

tråd med arealformål i kommundelplanen.   
 

Ny bebyggelse skal oppføres i form av eneboliger, rekkehus, flermannsbolig og blokker med 

tilhørende infrastruktur. Totalt tilrettelegger planen for inntil ca. 350 boenheter. Det er sammen 

med Tanberglia avsatt en tomt til barnehage. Det er planlagt gode uteoppholdsarealer, bilfrie 

gatetun, og parkering under bakken/i kulvert for deler av området. 

 

Boligområdet får ny adkomstvei fra Lisletta, for å avlaste trafikkbildet inn i byen på 

Hvervenkastet. Adkomstveien vil beslaglegge noe dyrka mark. Det er ikke gjort avtaler som 

sikrer gjennomføring av veien. 

 

Planen vedtas med rekkefølgebestemmelse om fordeling av planskapte verdier, jf. pbl. § 12-7, 

nr. 13, jf. jordskifteloven § 3-30. Dette for å sikre gjennomføring.  

 

Rekkefølgebestemmelsene stiller også krav om at bygging av ny E16 mellom Sundvollen og 

Styggedalen skal være igangsatt før det gis igangsettingstillatelse for byggeområdene i planen. 
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Innledning / bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et bynært variert boligtilbud.  

Planen bygger på kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt 20.11.2012.  

Denne planen er i tråd med overordnede føringer om økt befolkningsvekst i Ringerike 

kommune.  

Forslagstiller er Fossen Utvikling (tidligere Krakstadmarka AS) og har jobbet i samarbeid med 

kommunen med planlegging av kommunedelplanen for Krakstadmarka (oppstart 2009). 

Forslagstiller har tidligere fremmet detaljregulering for Tanberglia. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Planområdet ligger innenfor kommundelplan for Krakstadmarka med unntak av atkomstvei 

mot Lisletta. Vei mot Lisletta er tatt inn i nylig vedtatt kommuneplan som fremtidig vei. 

Området er i dag ubebygd og består i dag av skog, samt noe dykra mark.  

Intensjonene i kommunedelplanen er innfridd slik detaljreguleringen nå er utformet. 

 

Det foreligger en rekkefølgebestemmelse i kommundelplanen som tilsier at bygging ikke kan 

igangsettes før E16 trase mellom Sundvollen og Styggedalen er igangsatt. 

 

Denne planen omfatter områdene B_F2-6 i kommunedelplan, samt samlevegen frem til område 

B_F7 og ny atkomstveg til Lisletta/FV241. Trasen vil gå i skogkanten, langs jordene.  

 

Bebyggelsen skal gi et helhetlig uttrykk for hvert delområde, og det stilles krav til likhet i 

materialbruk og takform for å oppnå dette.  

Feltet blir lagt opp slik at det gir utsikt og gode solforhold for alle. Det planlegges å bygge 

småhusbebyggelse oppå nedsenkende garasjegater for å kunne oppnå bilfrie gatemiljøer der 

bilen ikke er i fokus.  

 

Det er avsatt rikelig plass til uteområder og turdrag som kan tilrettelegges for lek og 

rekreasjon. Lekeområdene utgjør totalt ca 13daa, i tillegg til sandkasser og små lekeplasser i 

byggeområdene.  

 

For full beskrivelse av planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med vedtatt kommunedelplan for Krakstadmarka og gjeldende 

kommuneplan. 

 

Juridiske forhold  

Det foreligger ikke innsigelse til planforslaget og kommunen kan dermed egengodkjenne 

detaljreguleringen.  

Det er flere grunneiere som berøres av planforslaget. Det er to grunneiere som har 

utbyggingsområder, men flere grunneiere berøres ved at planen forutsetter at de avgir grunn til 

veg for etablering av ny atkomst mot Lisletta. Grunneierne som kun får veg over sin eiendom 

har stilt seg negative til fremføring av veg og det foreligger ikke avtaler som sikrer 

gjennomføring av vegen. Spørsmålet om rett til fremføring av vei er prøvet i voldgiftsretten 

som har konkludert med at gjeldende avtaler mellom forslagstiller og grunneiere ikke gir slik 

rett. Voldgiftsretten peker på ekspropriasjon som eksempel på bestemmelser i lovverket som er 
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ment å skulle løse slike tvister. Vedtatt reguleringsplan er en forutsetning for gjennomføring av 

ekspropriasjon. 

  

Planforslaget har hensynssone for fordeling av planskapte verdier som er ment å sikre en 

rettferdig fordeling og gjennomføring av planen. Sak om fordeling må kreves av parter i saken 

og det er jordskifteretten som behandler slike saker. Prinsippet er da at veier og boligområder 

kan få en plassering som gir en bedre utnyttelse av arealet og der netto verdiskapning av planen 

fordeles mellom partene innenfor hensynssonen ut fra eiendommenes muligheter og dermed 

uavhengig av hvilket arealformål som blir liggende hvor i vedtatt plan. 

Kravet bortfaller dersom grunneierne med utbyggingsområder kommer til enighet men sikrer 

likevel gjennomføring dersom dette ikke lar seg gjøre. 

 

Atkomstveien mot Lisletta er regulert til offentlig vei. Vedtatt plan vil gi hjemmel for 

tvangsinnløsning (ekspropriasjon) av nødvendig grunn til fremføring av veg. Med kommunens 

samtykke kan grunneiere med krav om opparbeiding av veien, før utbygging av sine områder 

foreta ekspropriasjonen. En ekspropriasjon betinger at dette fremmes som egen sak der 

kommunen ved kommunestyret er myndighet. Ved en eventuell ekspropriasjonssak vil 

kommunestyret selv avgjøre om de vil tillate ekspropriasjon eller avvise saken. 

Eiere av arealer som reguleres til offentlig vei kan selv kreve å bli innløst som følge av 

reguleringen. 

Planforslaget som forelå til offentlig ettersyn hadde bestemmelser om fordeling av kostnader 

og rekkefølge som flere merknadsstillere har vært kritiske til. Dette er gjennomgått og har blitt 

endret slik at bestemmelsene ikke skal komme i konflikt med privatrettslige hensyn. 

Rekkefølgebestemmelsene er satt ut i fra hensynet om at det skal være økonomisk grunnlag for 

å gå i gang med utbygging av de ulike områdene. Alle områdene vil ha nytte av all offentlig 

infrastruktur. Ved full utbygging av reguleringsområdet og tilknytning til øvrige 

utbyggingsområder i nordre deler av kommunedelplanområdet vil dette sikre et helhetlig 

veisystem. Bruken av rekkefølgebestemmelser vil likevel kunne gi utfordringer ved at områder 

som har nytte av samleveien mellom Krakstadmarka nord og sør ikke har krav om 

gjennomføring av disse. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

20.11.2012 Kommundelplan for Krakdstadmarka vedtatt 

20.09.2016 Formannskapet anbefaler oppstart av planarbeid (sak 173/16) 

29.09.2016 Varsel om oppstart 

08.03.2017 Varsel om utvidet planområde 

11.12.2018 Førstegangs behandling Formannskapet (sak 35/18) 

18.12.2018 – 16.02.2019.Høring og offentlig ettersyn  

29.01.2019 Informasjonsmøte  

11.07.2019 Begrenset høring av revidert forslag til plan.  

 

 

Økonomiske forhold 

 Slik planforslaget ligger vil avstanden til Benterud skole ligge opp mot rundt 4km og enkelte 

barn vil kunne ha krav på skoleskyss. For førsteklassinger vil alle i området ha krav på 

skoleskyss. Flere av merknadene påpeker behovet for snarvei mot sentrum over universitetet 

der det også er undergang videre mot skolen. I kommunedelplanen er det stilt krav om å utrede 

mulighetene for snarveier, men dette er bare delvis fulgt opp. En snarvei over universitetet vil 

ikke fjerne behovet for skoleskyss helt, men ser ut til å kunne gi en reduksjon i avstand på opp 
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mot 1,5km for enkelte områder og vil dermed kunne redusere avstanden til skole og sentrum 

slik at omfanget av både skoleskyss og annen biltrafikk mot sentrum reduseres. Det er ikke 

gjort beregninger av kostnader ved skoleskyss eller ved etablering av snarvei og eventuelle 

reduksjoner i skyssutgifter som følge av dette. Grunnet terrenget er det usikkert om en snarvei 

kan etableres med en standard og stigningsforhold som tillater helårsdrift og dermed kan 

regnes som fullverdig skoleveg.  

 

Det er trolig ikke behov for større utbygging av offentlig teknisk infrastruktur som følge av 

utbyggingen. Utbygger etablerer infrastruktur etter nærmere avtale med kommunen som 

deretter overtar anleggene vederlagsfritt. Det anslås at det er tilstrekkelig kapasitet både på 

vann, brannvann og avløp i tilleggende v/a-system. Ved overtakelse av teknisk infrastruktur 

som vei, vann og avløpsanlegg overtar også kommunen driftsansvaret med de kostnadene det 

medfører. Ved utbygging av de nordlige delene av kommunedelplanområdet, mot Støalandet, 

må vann og avløp tas inn fra området rundt Schjongslunden. Dette vil gi mulighet for 

etablering av ringledning gjennom Krakstadmarka som gir økt forsyningssikkerhet og 

fleksibilitet. Tilpasninger for å tilrettelegge for fremtidig sammenkobling kan medføre 

kostnader. Eventuelle kostnader vil bli avklart nærmere gjennom senere utbyggingsavtaler der 

løsningene vurderes konkret og i forhold til mernytten dette gir for kommunen.  

Lekeplasser, turdrag, stier og interne gangveier vil være felles og eies og driftes av tilliggende 

eiendommer. Det er vanlig at det dannes et vel som tar ansvar for denne oppgaven.  

 

 
Medvirkning og resultat av høring/offentlig ettersyn 

 Det kom en rekke innspill i høringsfasen som er svart ut i vedlagt oppsummering. Som følge 

av innsigelse fra vegvesenet er det etter første gangsbehandling gjort endringer i forhold til 

atkomstveg mot Lisletta. Innsigelsen fra vegvesenet er nå trukket.  

 

Det er misnøye fra flere av berørte grunneiere over løsningen som fremmes til vedtak. Dette 

går i stor grad på misnøye over økonomiske og prosesuelle/kontraktsmessige forhold.  

 

Det har etter høring og offentlig ettersyn blitt gjort endringer ved atkomsten fra Lisletta. 

Høringen av planforslaget viste at det er ulike hensyn som berører veien og forslag til ny 

veiløsning ivaretar flere av disse på en fornuftig måte. Fylkesmannen har ønsket omlegging for 

å begrense omdisponeringen av dyrka mark. I nytt forslag er derfor atkomstvegen lagt lenger 

mot skogen slik at jordene berøres i mindre grad. Endringen medfører at eksisterende avkjørsel 

mot Lisletta saneres og at Tanbergmoveien ledes inn til ny veg langs pilegrimsleden. Endringen 

av Tanbergmoveien gir liten konsekvens for arealbeslaget da ny vei vil tilsvare arealet av vei 

som da kan dyrkes. Endringen vil gi en vesentlig konsekvens for grunneier ved at arealene blir 

mer lettdrevet og det unngås at landbrukseiendommen splittes ytterligere opp. 

For beboere langs Tanbergmoveien vil omleggingen medføre noe lenger vei i retning Lisletta. 

Det antas samtidig at løsningen som foreslås vil gjøre at gjennomgangstrafikken reduseres 

vesentlig over eksisterende Tanbergmoveien.   

 

Tidligere rekkefølgebestemmelser med krav om prosentvis utbygging før tillatelse til utbygging 

av området omfattet av hensynssonen for areal der planskapte verdier skal fordeles, er fjernet. 

Dette er erstattet med rekkefølgekrav som skal sikre etablering av nødvendig infrastruktur. 

 

Rekkefølgekravene er supplert med krav til etablering av lekeplasser og turdrag som leder 

mellom disse og boligområdene. 
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Miljørettet helsevern har forutsatt at snarvei mot universitetsområdet utredes før endelig 

vedtak. Det er vurdert som ønskelig å få til en slik snarvei, men av hensyn til grunnforholdene 

og stigning er det usikkert om det er realistisk å etablere en snarvei som tillater helårsdrift. 

 

Det er i tillegg gjort en rekke mindre justeringer for å tydeliggjøre bestemmelsene.  

 

 

Alternative løsninger 

 Forslagstiller fremmet tidligere forslag til kommunen om å ta ut arealene som ikke disponeres 

av forslagstiller alene. Dette ble ansett som en mindre heldig løsning da det ville ført til 

dårligere utnyttelse av arealene og kunne medført et lavere potensiale for utbygging av boliger 

for planområdet samlet sett. Forslagstiller har rettet seg etter dette.  

Arealene er avsatt til bolig og barnehage i kommunedelplan for Krakstadmarka. Det vil være 

utfordrende å foreslå en annen løsning da terrenget i området gjør utbygging utfordrende ift. 

plassering/stigning på veier. Det anses derfor ikke aktuelt med andre alternativer bortsett fra 0-

alternativet, dvs at planen forkastes og området forblir uregulert. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er sannsynlig at planen kan utløse ønske om å foreta ekspropriasjon for å etablere offentlig 

infrastruktur. (i hovedsak vei). Krakstadmarka har ligget inne som fremtidig utbyggingsområde 

i kommuneplanen i lang tid og er senere fulgt opp av kommunedelplan og reguleringsplaner. 

Dette er et tydelig signal på at kommunen ønsker utbygging av boliger i området og kan gi 

forventning om at det også er vilje til å tvangsgjennomføre planen ved ekspropriasjon av 

nødvendig areal til atkomstvei. Kommunen ønsker at området legges til rette for utbygging, og 

vil henstille til aktørene om å søke minnelige løsninger for å fremføre adkomstvei.  

 

 

I planen er det lagt inn hensynssone for fordeling av planskapt netto verdiøkning. Dette er i 

henhold til plan og bygningsloven, men vurdeing av saken og fordeling foretas av 

jordskifteretten. Det er en av partene i saken som må kreve jordskiftesak. Intensjonen er å sikre 

gjennomføring samtidig som partene i saken skal sikres en rettferdig fordeling av både utgifter 

til nødvendig infrastruktur og verdiene planen skaper. Ordningen med fordeling av planskapt 

verdiøkning er ny og det er lite erfaring med ordningen. Eventuell erfaring fra en slik sak kan 

være nyttig for kommunen da det gir et verktøy som kan gjøre det mulig å få bedre utnyttelse 

av arealer i planer der det er ulike grunneiere. 

 

Rådmannens vurdering 

Planforslaget: Rådmannen anser at planforslaget legger til rette for en fornuftig arealutnyttelse 

innen planområdet. Utnyttelsesgraden er i bestemmelsene høy (opptil 70%) men byggegrenser 

mot veier og skråningskant vil trolig gjøre at denne utnyttelsesgraden vil være vanskelig å 

oppnå. Utnyttelsesgraden må også sees opp mot at lekearealer og turveier er skilt ut som egne 

formål og derfor ikke inngår i beregningen av utnyttelsesgrad. Rådmannen anser at 

planforslaget har potensiale til å tilrettelegge for attraktive boligområder nær sentrum og store 

arbeidsplasser på Hvervenmoen samtidig som beliggenheten i forhold til pendling mot 

Osloområdet er gunstig.  

 

Prosessen:I vedtaket til første gangs behandling gav formannskapet føringer om å finne 

løsninger på atkomstproblematikken. Rådmannen har inntrykk av stor grad av konflikt mellom 
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forslagstiller og andre berørte i saken. Rådmannen har ikke inngående kjennskap til prosessene 

og dialogen som har vært mellom forslagstiller og andre berørte, men har inntrykk av at 

konfliktene går mer på fremgangsmåte og uenighet om kompensasjon og mulighet for egen 

verdiskapning, og ikke så mye på misnøye/uenighet om løsningene i selve planforslaget.  

Mangelen på avtaler har gjort det nødvendig å sikre gjennomføring av planen ved bruk av 

bestemmelser som kan fremtvinge løsninger gjennom jordskifteretten. Rådmannen anser det 

også sannsynlig at det kan bli behov for å ekspropriere arealer til atkomstveg for å sikre 

gjennomføring. Begge disse «verktøyene» skal i utgangspunktet sikre en rettferdig fordeling av 

verdier eller en rettferdig kompensasjon. For de berørte kan imidlertid en ekspropriasjonssak 

virke urettferdig da satsene som ofte legges til grunn oppfattes som lave. På den annen side 

kan manglende vilje til å gjennomføre en ekspropriasjonssak kunne stille utbygger i en svært 

vanskelig forhandlingssituasjon og i ytterste konsekvens stanse mulighetene for utbyggingen. 

 

Medvirkning og innspill: Vegvesenet fremmet innsigelse til planen men har på grunnlag av 

revidert forslag trukket denne. Planen har fulgt formelle regler for høring og medvirkning. I 

tillegg har forslagstiller avholdt informasjonsmøte både for allmenheten og senere med berørte 

beboere som følge av forslag til omlegging av adkomstveien mot Lisletta. Tanberghøgda 

tilrettelegger for utbygging av et tidligere ubebygd område. Det er ingen naboer som blir 

direkte berørt i den forstand at utbygginge påvirker deres solforhold, utsikt eller annet som ofte 

er tema i reguleringsplaner. Utbyggingen berører likevel flere både gjennom at det er behov for 

å ta av deres grunn til veiformål og det vil også være flere som får ulempe gjennom økt trafikk, 

både fra planområdet og muligens også som følge av gjennomkjøring. Dette fremgår også av 

uttalelsene fra private. Planbeskrivelsen tar ikke opp hensynet til gjennomkjøring eller sikkerhet 

for trafikanter langs eksisterende Tanbergmoveien/Arnegårdsveien. En vesentlig økning kan gi 

negative konsekvenser gjennom økt risiko i allerede dårlig utformede kryss. Avbøtende tiltak 

kan være restriksjoner på gjennomkjøring og fartsdempende tiltak og siktbedring, men dette er 

som nevnt ikke vurdert nærmere i plansaken. 

 

Andre prosjekter som har innvirkning på planen: Det er stilt rekkefølgekrav om at E16 fra 

Sundvollen til Styggedalen skal være påbegynt før det gis igangsettingstillatelse i 

byggeområdene innen planen. Rådmannen er også kjent med at Fylkeskommunen jobber med 

etablering av gang/sykkelveg langs Fv241. Denne vil passere utkjøringen mot Lisletta og det er 

sannsynlig at det vil bli gjort vurdering av kryssløsningen og eventuelt foretatt endringer for å 

ivareta sykkelvegen som del av dette prosjektet. 

Vegvesenet er i gang med planlegging av sykkelveg med fortau langs Osloveien på strekningen 

fra Hvervenkastet til Bredalskrysset. Prosjektet ventes å bli realisert ila. 2020-2021 og vil 

sammen med eventuell oppgradering av Bredalskrysset ifm. Planen for Kunnskapsparken 

Ringerike, bidra til å danne bedre forbindelser for gående og syklende mot sentrum og skole. 

 

 

Vedlegg 

 

Oversiktskart 

Plankart 

Bestemmelser 

Planbeskrivelse 

ROS-analyse 

Oppsummering av merknader ved høring og offentlig ettersyn 

Brev fra Statens vegvesen med bekreftelse på at innsigelse trekkes 
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Forslag til begrenset høring 

Referat fra møte med oppsittere langs Tanbergmoveien 

Saksprotokoll 1gangsbehandling Formannskapet 

Uttalelser fra høring og offentlig ettersyn 

Uttalelser fra begrenset høring av forslag til plan. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 15/7577-118   Arkiv: PLN 410  

 

410 Detaljregulering Hønengaten Panorama - sluttbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/19 Strategi og plan 22.10.2019 

163/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 410 Detaljreguelring for Hønengaten Panorama vedtas.  

2. Bestemmelse § 2.2.3, fjerde ledd vedrørende takterrasse tas ut.  

3. De deler av gjeldene reguleringsplan som overlappes av ny plan oppheves: 121 Kvartalet  

   Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985, samt  

   de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942.  
 

 

 
  

Sammendrag 

Det er fremmet forslag om detaljregulering for Hønengata 59 med fler. Planen har fått 

navnet «Hønengaten panomrama», planen het tidligere «Hønengata terrasse». Dette er 

endret på bakgrunn av at tilliggende prosjekt har benyttet navnet på sitt borettslag.  

Prosjektet fører til nye leiligheter med fine kvaliteter sentralt i Hønefoss. Detaljreguleringen 

er i tråd med overordnet mål i kommuneplanens samfunnsdel om økt fortetting langs 

kollektivakser.  

 

Statens vegvesen ga planen innsigelse under høring og offentlig ettersyn. Innsigelsen ble 

trukket to dager før kommunen skulle gå i mekling for å løse innsigelsen med 

Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

 

Forslagstiller ønsker å omregulere en tidligere industrieiendom (Shelltomta) til to 

boligblokker med til sammen max. 50 boenheter. Boligene fordeler seg på to blokker, blokk 

mot vest er på fem etasjer, mens blokk mot øst er på tre etasjer.  

Etter førstegangsbehandling, og høring og offentlig ettersyn, er det gjort mindre endringer i 

planen. Etasjeantall på østre blokk ble justert ned med to etasjer etter merknader fra naboer 

og politisk vedtak ved førstegangsbehandling.  

 

Prosjektet anses som en kvalitetsheving av et tidligere industriområde. 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

Innledning / bakgrunn 



  Sak 163/19 

 

 Side 58 av 127   

 

Hensikten med planen er transformasjon/omdisponering av et tidligere oljeforedleri.  

Lengst nord på området reguleres det til max. 50 nye boenheter, med gode kvaliteter og 

rikelig med uteoppholdsarealer. Resterende eiendommer innenfor planområdet reguleres 

med utgangspunkt i dagens bruk.  

 

Ny plan vil føre til en høy oppgradering av et dårlig utnyttet areal langs Hønengata. Planen 

utløser krav til nye fortau langs Asbjørnsen gate og Ullerålsgata, et viktig 

trafikksikkerhetstiltak for trygg skolevei i området.  

 

I vedtak ved førstegnagsbehanlding ble det gjort vedtak om tre etasjer på østre blokk, samt 

utredning av trafikksikker skolevei for barn mot nye Ullerål skole.  

Begge punkter er imøtekommet i planforslaget. Viser til «Skoleveistiltak Ullerål Skole» sak 

18/4719, og vedtatte tiltak vedrørende trafikksikker skolevei. Prosjektet Hønengaten 

Panorama skal bidra med fortau, samt økonomisk bidrag inn i tiltak langs Hønengata. 

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger 

Forslagstiller Hønengata 59 AS v/ Anders Morken   
      
Fagkyndig  Stark Rød-Knudsen arkitekter AS  

v/ Per Gunnar Rød-Knudsen  

  

    gnr./bnr. 

Eieropplysninger Hønengata 59 AS 

BaneNor   

Ringerike kommune 

Tom Banggren  

Roy Hansen  

Bråthen Eiendom AS  

 

317/200 

4000/11 

317/201,581 

317/198 

317/196 

317/67 

      
Arealstørrelse  Ca. 15 000 m²   
      
Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse  

Bolig/forretning/kontor 

Forretninger/kontor  

Lekeplass 

Renovasjonsanlegg  

Annet uteoppholdsareal 

Kjøreveg  

Fortau 

Annen vei-, og banegrunn 

Parkeringsplass 

Turvei  

  

      
Boligtyper og 

boenheter 

Leiligheter max. 50 stk, fordelt på to bygg 

Eksisterende bygningsmasse reguleres til samme bruk 

  

      
Parkering  Bolig  

Bil – 1,0 plass pr. boenhet  

Sykkel – 1-2 plasser pr. boenhet 

 

Kontor/forretning  

Bil – 1,0 plass pr. 100 m2  
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Sykkel – 2,0 plass pr. 100 m2 

 

Industri  

 Bil – 0,5 plass pr. 100 m2  

Sykkel – 1,0 plass pr. 100 m2 

 

      
Plantype  Detaljregulering    
      
Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er merket 1. 

gangsbehandling, og består av:  

  

   Plankart målestokk 1:100 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

  

      
Overordna plan  Kommuneplanens arealdel 2019-2030   
      
For øvrige detaljer og opplysninger om planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

15.02.2016 Politisk oppstart av planarbeidet 

24.02.2016 Oppstart kunngjort i RingBlad 

04.06.2018 Førstegangsbehandling i HMA 

19.06.2018 Førstegangsbehandling i Strategi og plan  

21.08.2018 Ny førstegangsbehandling i Strategi og plan  

  Rådmannen la opp til ny førstegangsbehandling, da vedtak i første ble  

  misvisende på bakgrunn av vedtak om omprosjektering. I   

   førstegangsbehandling ble det vedtatt at østre blokk skulle justeres 

ned til tre   etasjer. Dette på bakgrunn av innspill fra naboer.   

03.10.2018 Høring og offentlig ettersyn, med frist 19.11.2018. 

  Det kommer inn åtte innspill til høring og offentlig ettersyn. Statens vegvesen 

  kommer med innsigelse. Kommunen har i flere møter og i brev forsøkt å få 

  SVV til å trekke innsigelse, som ikke førte freml. Ringerike kommune valgte 

  derfor å rekvirere mekling for å løse saken.  

21.08.2019 Statens vegvesen trekker sin innsigelse før planlagt mekling den 23.08.2019.  

  Etter intern gjennomgang trekker SVV innsigelsen, kommunen kan  

  egengodkjenne planen.  

 

Endringer i planforslag etter høring og offentlig ettersyn  

Etter høring og offentlig ettersyn er det foretatt mindre endringer i planforslaget.  

Endringene anses å være mindre vesentlige, og utløser ikke behov for ny høring.  

 

Følgende endrigner er gjort etter høring og offentlig ettersyn:  

• Etasjehøyde på østre blokk er redusert fra 5 til 3 etasjer (redusert med en høyde på 

5,5 meter). Østre blokk er noe forlenget med en akse (7,5 meter).  

• Planlagt anlagt felles takterrasse på østre blokk for å gi bedre kvalitet på 

uteoppholdsareal, og god bokvalitet.  

• Blokkene er foreslått mulig hevet 0,5 meter pga. innmålinger av eksisterende 

terreng.  

• Bane NOR sin eiendom er lagt inn med formålet sideareal til jernbane, grøntareal, 

etter innspill. Turveitrase er justert og tilpasset slik at den ikke berører Bane Nor sin 

eiendom, samtidig som det sikres atkomst til trafo.  

• Sikttrekant (frisikt) i krysset Hønengata og Asbjørnsens gate er justert.  
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• Lagt inn mulighet for støyvoll mot jernbane og Hønengata.  

• Planen har endret navn fra Hønengata Terrasse til Hønengaten Panorama. 

• Lagt inn rekkefølgebestemmelse vedrørende trafikksikkerhetstiltak i Hønengata, jf. 

tiltak, skolevei ny Ullerål skole.  

 

 
Plankart ved førstegangsbehandling 

  

 
Plankart ved sluttbehanlding 
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Illustrasjon av østre blokk med takterrasse, en fin kvalitet for beboere.  
 

 
Prosjektet sett fra sør mot nord, Hønengata til venstre.  

 

Medvirkning 

Innspill innkommet under høring og offentlig ettersyn er kommentert i vedlegg. Innspill er 

innarbeidet i planforslag og videre kommentert under Rådmannens vurdering.  

 

Juridiske forhold  

Saken legges frem for Kommunestyret til vedtak, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-

12. Saken behandles først i Formannskapet (Strategi og plan). 

Øvrige juridiske forhold er kommentert ved førstegangsbehandling. 

 

Økonomiske forhold 

Utbygginga 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 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 
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Alternative løsninger 

Alternativt vedtak kan være at takterrassen tas ut, med Rådmannen anser takterassen som 

en god kvalitet for nye beboerne, og vil vektlegge dette fremfor naboers argumentasjon om 

tapt sol. Tap av sol vil være av markinal forskjell med eller uten takterrasse. Takterrassen 

bygges med skjermvegger for å hindre innsyn.  

Vedtak og innspill gikk på tre etasjer, og en takterrasse såfremt den er mindre enn 1/3 av 

underlliggende etasjes bruksareal, er å ikke å regne som en etasje i hehold til teknisk 

forskrift.  

 

Alternativt vedtak kan derfor være følgende:  

 

1. 410 Detaljreguelring for Hønengaten Panorama vedtas. 

2. Bestemmelse § 2.2.3, fjerde ledd vedrørende takterrasse tas ut.   

3. De deler av gjeldene reguleringsplan som overlappes av ny plan oppheves:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) 

fra 25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 

30.10.1942.  

 

Rådmannens vurdering 

Det skal fortettes i og rundt Hønefoss sentrum. Det vil derfor være påregnelig med flere og 

større boligprosjekter sentralt, og i nærheten av sentrumstilbud. Planforslaget ivaretar mål i 

kommuneplanen samt nasjonale og regionale målsetninger om sentrumsnær fortetting. Økt 

innsyn og sol-/skyggeproblematikk er ofte en konsekvens av en slik fortettingspolitikk. Den 

samfunnsmessige verdiskapingen som følger en slik fortettingspolitikk burde veie tyngre 

enn enkeltmenneskets ønske i aktuelt tilfelle. 

 

Naboer har kommet med merknader vedrørende bekymring om trafikksituasjon og 

anleggsperiode. Hønengata skal oppgraders med flere trafikksikkerhetstiltak de nærmeste 

årene, dette i sammenheng med ny Ullerål skole. Detaljregulering for Hønengaten 

Panorama skal bidra økonomisk for å realisere disse tiltakene. Det foreligger også 

rekkefølgebetsemmelser for nye fortau langs Asbjørnsens gate og Ullerålsgata, noe som vil 

gange naboer i veldig positiv retning, og være et stort løft for området. Vedrørende 

anleggsperiode er det lagt inn rekkefølgebestemmelse om rigg- og miljøoppfølgingsplan. 

Denne vil ivareta alle forhold i og rundt en anleggsfase.  

Det skal påpekes har utbygger omprosjekterte planen etter ønske av naboer etter 

førstegangsbehandling. Utbygger har i stor grad imøtekommet innspill som har kommet inn i 

planprosessen. 

 

For øvrige vurderinger se saksfremstilling; førstegangsbehandling.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønengaten Panorama, som vil kunne gi 

sentrumsnære boliger, med gode kvaliteter. Planen bidrar til trafikksikkerhetstiltak i og lang 

Hønengata, ved bidrag inn i tiltak i tråd med utbedring av skoleveg, samt nye fortau og ny 

turvei. 

  

Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av mangfold i 

boligtilbudet. Planen vil resultere i sentrale leiligheter med gode uteoppholdsarealer til alle 

livsfaser.  

I kommuneplanens samfunnsdel legges det opp til høye forventninger til befolkningsvekst, 

da med 70 % utvikling i Hønefoss. Denne planen er klart i tråd med overordnede føringer. 
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Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas. 

 

 

Vedlegg 

1. Plankart  

2. Bestemmelser  

3. Planbeskrivelse  

4. Merknadsbehandling 

a. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 

b. Lise Skjerdal  

c. BaneNor SF 

d. Gerd Ragnhild Larsen  

e. Øistein Røste 

f. Fylkesmannen i Buskerud  

g. Buskerud Fylkeskommune  

h. Statens Vegvesen (utsatt frist) 

5. Trekking av innsigelse SVV  

6. Saksfremlegg førstegangsbehandling  

7. Saksprotokoll HMA 

8. Saksprotokoll Strategi og plan  

9. Saksfremlegg ny førstegangsbehandling  

10. Saksprotokoll Strategi og plan  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

avdelingsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Åshild Lie 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 18/369-21   Arkiv: PLN 443  

 

443 Reguleringsplan Kleggerud 2.gangsbehandling Ringerike og 

Jevnaker kommune 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

128/19 Formannskapet 22.10.2019 

164/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Trafikksikkerhetstiltak på FV 241 Kleggerud, Reguleringsplan 0605_443 Kleggerud 

alternativ B vedtas 

2. Bestemmelsene og kart for alternativ B kan tilpasses Ringerikes maler.  

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

I reguleringsbestemmelsen for detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen – Olum (vedtatt 

mars 2015) står det i pkt. 6.5.1 at for «hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen 

reguleringsprosess for å avklare trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer». 

Hensynssone H410_2 utgjør én del av planområdet for Trafikksikkerhetstiltak ved fv.241 ved 

Kleggerud, på fylkesdelet Oppland / Buskerud. Planforslaget omtales i planbeskrivelsen som 

sammen med plankart og bestemmelser utgjør dokumentene i reguleringsplanen. I tillegg vil 

det ved behov bli utarbeidet enkelte illustrasjoner, samt at det utarbeides tekniske detaljplan. 

Planen omfatter tiltak i både Jevnaker og Ringerike kommuner og vil bli finansiert og bygget 

som en del av prosjektet E16 Eggemoen - Olum. 

 

De viktigste tiltakene i denne planen er oppsummert nedenfor: 

 

• Utbedringa av krysset Hadelandsveien  (fv. 241) og Gamleveien med tilhørende 

avkjørselssanering for å bedre siktforhold, herunder ny fellesadkomst il bl.a. Øvre 

Kleggerud. 

• Etablering av busslommer langs Hadelandsveien. 

• Justering av veglinje for fv. 241 for å oppn å tilfredsstillende sikt fra busslommer. 

• Trafikksikker fotgjengerkryssing av Hadelandsveieni tilknytning til busslommene 

 

Finansiering av gang og sykkelvei fra busslomme til vegen ned til Kistefoss finansieres ikke 

som en del av prosjektet til Statens vegvesen. Rådmann ser på ulike løsninger for 

finansiering etter vedtak av planen. 



  Sak 164/19 

 

 Side 65 av 127   

 

 

Planforslag lå ute til førstegangs høring i perioden 06.09 – 18.10.18, og andregangs 

høring og offentlig ettersyn i perioden 11.03 – 23.04.19. Som en følge av de uttalelsene som 

forelå etter høringene og offentlig ettersyn er planforslaget i mindre grad omarbeidet. Det er 

etter andre gangs høring utarbeidet av Statens vegvesen to ulike reguleringsplankart for 

detaljreguleringen, hvorav alternativ B innebefatter en gang - /sykkel veg fra opprinnelig 

plangrense i sør - vest ført bort til Kistefossvegen, denne er foreslått vedtatt. Bakgrunn og 

forklaring vedørende endringene framgår av plandokumentene og merknadsbehandlingen med 

vurdering av høringsuttalelsene. 

 

Justeringene som er foretatt imøtekommer i stor grad de uttalelsene som foreligger etter 

høringene, det vises til merknadsskjemaet for uttalelsene som kom inn og behandlingen av 

disse. Planen sikrer i tillegg at det etterleves krav i reguleringsbestemmelsene for «hensynssone 

H410_2 » (vedtatt detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen – Olum (mars 2015) pkt. 6.5.1), 

hvor det p r e s i s e r e s at det skal gjennomføres en egen reguleringsprosess for å avklare 

trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer langs fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet 

Oppland/ Buskerud . 

 

Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen i forbindelse med det større prosjektet E16 

Eggemoen-Olum. 

Planforslaget som foreligger til behandling følger som vedlegg og består i hovedsak av: 

 

 Plankart, 2 alternativer, datert 28.05.2019 og 14.06.2019 

 Reguleringsbestemmelser, datert 28.06.2019 

 Planbeskrivelse med vedlegg, datert 28.06.2019 

 

Planforslaget inneholder også følgende hensynssoner og bestemmelsesområder som skal sikre 

at følgende forhold ivaretas: 

 

 Frisiktsoner (H140_)  

 Høyspenningsanlegg (H370_) 
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Figur: Plankart 

 

Beskrivelse av saken 

Nåværende kryss mellom Hadelandsveien og Gamleveien har i dag en uheldig utforming med 

dårlige siktforhold. Krysset foreslås endret slik at veiene møtes tilnærmet vinkelrett på 

hverandre og iht kravene i vegnormalen. I tillegg foreslås flere avkjørsler samlet, slik at det blir 

færre direkte utkjørsler ut i Hadelandsveien. Nordre del av Gamleveien ender blindt på østsiden 

av eiendommene 148/1/82 og 148/1/87 og får funksjon 

som privat felles kjøreveg. Det etableres nye busslommer på begge sider av fv.241 i 

kryssområdet med Gamleveien.Veglinjen for Hadelandsveien rettes ut for å oppnå 

vegnormalens siktkrav ved utkjøring fra sørgående busslomme (retning Hønefoss). Det legges 

opp til trafikksikker kryssing av fv.241 med fartsgrense 40 km/t. Kryssingen er 

felles for busspassasjerer og brukere av gang- og sykkelvegløsningen som fortsetter videre 

sørover på Gamleveien. Det er etter andregangshøring regulert inn gang/- sykkelveg i 

reguleringsplanen (alternativet merket med B i reg.plan) for å oppnå en sammenhengende gang 

og sykkel forbindelse fra Jevnaker sentrum, via gjeldende planområdet, videre til 

Kistefossveien. Hensikten med dette er å etablere en sammenhengende gang-

/sykkelvegforbindelse som en rundløype Jevnaker – Kistefoss – Kleggerud - Jevnaker. En slik 

gang- / sykkelveg er ikke en del av planbestillingen for prosjektet E16 Eggemoen- Olum. 

Bygging og finansiering av denne G/S vegen inngår derfor ikke i Statens vegvesens sitt 

prosjekt E16 Eggemoen - Olum. SVV vil heller ikke forplikte seg til å bygge denne GS-vegen i 

senere tid, men regulerer området i samarbeid med Ringerike Kommune som en del av SVVs 

detaljreguleringsplan 0 605_443_Kleggerud. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I 2010 ble det igangsatt et planarbeid med sikte på å fastlegge trasé for ny E16 forbi Jevnaker 

sentrum. Det ble vedtatt to kommunedelplaner for ny E16 på strekningen Eggemoen – Olum. 

Kommunedelplan for strekningen fra Kleggerud til Olum ligger i sin helhet i Jevnaker 

kommune og ble vedtatt i mars 2011. Strekningen fra Eggemoen til Kleggerud ble vedtatt i 
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januar og februar 2013 i henholdsvis Jevnaker og Ringerike kommuner. Gjennom det 

påfølgende arbeidet med reguleringsplaneen ble det gjort noen mindre endringer i forhold til 

Kommunedelplanene, bl.a. ble linja forbi Søreng/Gullen trukket sørover for å redusere beslaget 

av dyrka marka. Reguleringsplanfor ny E16 Eggemoen - Olum ble vedtatt 05.03.2015 i 

Jevnaker kommune og 26.03.2015 i Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak i Kommunestyret i Jevnaker kommune - 05.09.2019 : 

Representanten Hans Gustav Borch ble erklært inhabil. 

1. Plan 78 Trafikksikkerhetstiltak FV. 241 Kleggerud vedtas 

2. Jevnaker kommunestyre stiller seg bak alternativ B i Ringerike som en ønsket løsning på 

den helhetlige planen på tvers av kommunegrensen. 

 

Sak ifb FRE 16 behandling i Kommunestyret i Ringerike 31.05.2018: 

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

kommune:  

Utdrag fra saken som omhandler dette: fv 241 mot Jevnaker. Det er regulert inn gang og 

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

museet. Dette er et viktig nettverk av sykkelveier for å skape et helhetlig sykkelveinett i en 

krevende periode med mye anleggsarbeid. Kommunen vil benytte sine ansvarsområder til å 

planlegge for helhetlig løsninger, som ikke faller inn under planlegging av de store 

samferdselsprosjektene. 

 

 
Figur: Trasé for vedtatt reguleringsplan E16 Eggemoen - Olum i vist med grønn strek. 

Kryssområdte ved Kleggerud i Åsbygda vist med blå ring.
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Økonomiske forhold 

Statens vegvesen opplyser at gang- / sykkelveg (o_ SGS)1 tiltakene vist i plankart R001-B og 

R003-B med tilhørende bestemmelser ikke en del av prosjektbestillingen- E16 Eggemoen 

Olum. Kostnadene forbundet med gang- / sykkelvegen inngår ikke som en del av prosjektet, 

dette gjelder både finansiering og fremdrift. Resterende tiltak for detaljreguleringen er tenkt 

gjennomført som en del av E16 E ggemoen-Olum. Tiltakene er tenkt gjennomført sammen med 

de planlagte tiltakene på fv. 241. Arbeidene vil starte etter at ny E16 er åpnet for trafikk.  

 

Endringer etter 2. gangs høring og offentlig ettersyn 

Under følger de viktigste endringene i planmaterialet som følge av høringsinnspill: 

 

Endringer i plan 

§ 1.3 Byggegrense  

Høringsmyndighet for tiltak som berører fylkesvegnettet er endret 

fra Statens vegvesen til den aktuelle fylkeskommunen, Viken fra 

01.01.2020. 

 

§ 1.6 Støy 

 Bestemmelsen fastslår nå at aktuelle tiltak for å sikre boliger mot det 

nye støybildet skal være gjennomført før vegen åpnes for trafikk. 

 

§ 3.1.1 Fellesbestemmelser, samferdselsanlegg 

Statens vegvesens normaler for veg gjelder ikke lenger for 

landbruksveier, her skal Landbruksdirektoratets vegnormaler gjelde. 

 

§ 4.4 GS-veg  

Ny bestemmelse som omhandler forlengelsen av gang- og 

sykkelvegen fra bussholdeplassen ved det omlagte krysset til 

Kistefossveien. 

Det spesifiseres her at denne forlengelsen ikke er en del av 

planbestillingen for prosjektet E16 Eggemoen-Olum og at 

finansiering og etablering av denne ikke inngår i vegvesenets 

prosjekt. Videre heter det: 

«SVV er heller ikke pliktig å bygge denne GS- vegen i senere tid, men 

regulerer området i samarbeid med Ringerike Kommune» 

Hele denne strekningen ligger i Ringerike kommune. 

 

§ 7.2 Rigg- ogmarksikringsplan 

Per §7.2 skal det ikke lenger utarbeides en egen ytre miljøplan for 

denne planen. I stedet skal ytre miljøplan for E16 Eggemoen-Olum 

også gjøres gjeldende for denne planen (Plan 78 

Trafikksikkerhetstiltak FV.241) 

Plankart 

Enkelte eiendommer i Ringerike kommune har nå arealbruk LNF 

istedenfor bolig. 

 

Plankart  

Det foreligger nå 2 alternativer for planens arealer langs FV. 241 i 
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Ringerike kommune, kart av begge alternativene ligger vedlagt. 

Alternativ-A: stopper i bussholdeplass ca. 100m inn i Ringerike 

kommune. Det vil være sammenhengende gang- og sykkelveg fra 

Jevnaker sentrum frem til dette punktet. 

Alternativ-B: Innebærer en forlengelse av alternativ-A hvor gang- og 

sykkelvegen forlenges fra bussholdeplassen og bort til 

Kistefossveien. Planforslaget alternativ-B ble utarbeidet av vegvesenet etter innspill 

fra Jevnaker- og Ringerike kommune samt Kistefos museet. 

Plankart Som følge av de endringer som ble gjort i plankartet (endringene 

listet ovenfor, samt andre mindre endringer) ble det også gjort en 

endring av midlertidige anleggsområder. 

 

Andre 

Det ble mottatt et innspill angående plassering av viltgjerde. Her 

mente grunneier at viltgjerde burde slutte ved hans eiendom da det 

her er vegetasjon på begge sider av veien og derfor et naturlig 

krysningspunkt for vilt. 

Det er ikke gjort endringer i planmaterialet som følge av dette, men 

det skal tas med i videre vurderinger/detaljeringer. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann anbefaler at trafikksikkerhetstiltak på FV 241 Kleggerud, Reguleringsplan 0605_443 

Kleggerud alternativ B vedtas. Dette er en plan som utføres for hovedsakelig lage trafikksikre 

adkomster, utbedre krysset og busslommer. Det anbefales alternativ B fordi dette planforslaget 

lager en trafikksikker G/S - forbindelse fra Jevnaker helt frem til Kistefossveien i Åsbygda. 

Rådmann ser på ulike løsninger ift finansiering av denne gang og sykkelstrekningen.  

 

Vedlegg 

 

 Oversendelsesnotat for sluttbehandling, datert 28.06.2019 

 Merknadsbehandling for oppstartvarsel, datert 24.05.2018 

 Merknadsbehandling 1.gangs høring, datert 08.03.2019 

 Merknadsbehandling 2.gangs høring, datert 28.06.2019 

 Tegning til merknad 6, datert 27.05.2019 

 Reguleringsbestemmelser, datert 28.06.2019 

 Plankart Ringerike del, alternativ A, datert 28.05.2019 

 Plankart Ringerike del, alternativ B, datert 28.05.2019 

 Plankart Jevnaker del, datert 28.06.2019 

 Fullstendig plankart, alternativ A, datert 28.05.2019 

 Fullstendig plankart, alternativ B, datert 14.06.2019 

 Planbeskrivelse, datert 28.06.2019 

 Protokoll og sakframlegg fra kommunestyret, innspill til FRE 16, Behandling i 

Kommunestyret 31.05.2018:   (15/1534-173 og 15/1534-176)  Sak: 61/18 
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 Ringerike kommune, 27.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

Fagansvarlig samferdsel: Ole Einar Gulbrandsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4578-1   Arkiv: 033  

 

Orienteringssak om Vestregionen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/19 Valgutvalg 29.10.2019 

54/19 Valgutvalg 31.10.2019 

165/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering  

 

  

 

Den 14. juni 2018 besluttet generalforsamlingen enstemmig å avvikle samarbeidsalliansen fra 

og med 1. januar 2019, jf protokoll fra generalforsamling 2018. I vedtaket av 14.06.2018 

fremkommer likevel at det politiske samarbeidet videreføres i 2019 og 2020 med årlig to 

fellesmøter og et todagers seminar. I løpet av denne perioden utformes en videre 

samarbeidsform for kommunene vest i Viken. 

 

I henhold til de vedlagte vedtektene for Vestregionens styringsgruppe og kommunens 

delegeringsreglement er det ordføreren som representerer kommunen i styringsgruppen.  

 

 

 

Vedlegg 

 -  protokoll fra generalforsamling 2018 

-       Vedtekter for samarbeidsalliansen Vestregionen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/1920-17   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av eldreråd perioden 2019-2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Valgutvalg 29.10.2019 

28/19 Valgutvalg 31.10.2019 

166/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende velges til Eldrerådet for perioden 2019 – 2023: 

Faste medlemmer:  

Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen Brørby og Gerd 

Toterud  

 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden og 5. Eva M. Gallhager 

 

Ved valg av politiske medlemmer 

 

Politiske medlemmer: 

1.______________ 

2.______________ 

 

Politiske varamedlemmer: 

1.______________ 

2.______________ 
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Beskrivelse av saken  

 Eldreråd er et lovpålagt råd. Kommunestyret velger rådets sammensetning og bestemmer hvor 

mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha. Ringerike eldreråd har bestått av syv 

medlemmer. 5 medlemmer som representerer pensjonistforeningene og 2 politikere. 

 

Litt om eldrerådets oppgaver 

 Gjennom eldrerådet skal eldre sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning. Forskrift om 

kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom 

sier følgende om rådets oppgaver: 

 Eldrerådet er rådgivende organ for kommunen.  

 Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre. Kommunestyret eller andre 

folkevalgte organer skal forelegge slike saker for rådet. Kommunestyret skal etablere 

rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, 

slik at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken.  

 Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger. 

  Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

 

Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariats hjelp.  

 

Valg av medlemmer 

 Kommunestyret velger rådets medlemmer, og rådet velger selv sin leder og nestleder blant 

medlemmene. 

 

 Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Organisasjoner 

som representerer eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet.  

 

Ringerike Kommune sendte i mai ut brev til alle pensjonistforeninger i Ringerike der det ble 

bedt om forslag til valgkomitemedlemmer til valg av nytt eldreråd høsten 2019. 

 Medlemmene som ble foreslått konstituerte seg i juni med Tore Martinsen som leder. Det ble 

videre sendt ut brev til pensjonistforeningene og annonsert i Ringerikes blad, der det ble bedt 

om forslag til kandidater til nytt eldreråd. 

 

I august vedtok valgkomiteen sin innstilling som oversendes valgutvalg og kommunestyret. 

Valgkomiteen innstilling til nytt eldreråd i perioden 2019 -2023 som oversendes til 

kommunestyret er: 

 

Faste medlemmer: Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen 

Brørby, Gerd Toterud  
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Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden, 5. Eva M. Gallhager 

 

I tillegg kan det utnevnes faste politiske medlemmer og varamedlemmer.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Juridiske forhold  

Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 som trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19. 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 

og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Valgkomiteen for nytt eldreråd sitt møte 12.08.19, der innstillingen med pensjonistmedlemmer 

til nytt Eldreråd ble vedtatt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådet skal kunne utale seg i alle saker som angår eldre, og sikre at eldre i Ringerike 

kommune opplever brukermedvirkning.  

Det må legges til rette for at rådet får uttale seg i aktuelle saker for eldre og at deres uttalelser 

følger sakene til videre politisk behandling.  

 

 

Vedlegg 

Brev til pensjonistforeninger i Ringerike om forslag til valg komitémedlemmer. 

Saksprotokoll konstituerende møte den 03.06.19 for valgkomitéen for nytt eldreråd.  

Brev til pensjonistforeninger i Ringerike om forslag til kandidater til eldrerådet 

Saksprotokoll møte 12.08.19 i valgkomiteen(nemnda) for nytt eldreråd. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråten 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/1987-6   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av råd for funksjonshemmede 2019 - 2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Valgutvalg 29.10.2019 

29/19 Valgutvalg 31.10.2019 

167/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Til Råd for funksjonshemmede for perioden 2019-2023 velges: 

Som faste medlemmer velges: 

John Åge Corneliussen, Lena Lybæk, Kari Torgersen og Bjørn Karlengen 

 

Varamedlemmer: 

Kirstin Oddfrid Stokkedal, Inger Solveig Søreng og Anni M. Granum 

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1.______________  

2.______________  

 

Politiske varamedlemmer:  

1.______________  

2.______________ 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Alle kommuner skal ha et råd eller annen likeverdig representasjonsordning for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. Rådet er lovpålagt og skal arbeide med saker som er viktige for personer 

med nedsatt funksjonsevne. Viktige arbeidsområder er universell utforming, tilgang til tjenester og 

arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

 

Kommunestyret velger rådets sammensetning og bestemmer hvor mange medlemmer og 

varamedlemmer rådet skal ha. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har i foregående 

periode bestått av 5 medlemmer. 3 fra organisasjoner som taler på vegne av funksjonshemmede 

og 2 politikere.  
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Litt om rådets oppgaver 

Gjennom Råd for funksjonshemmede skal personer med funksjonsnedsettelse sikres en bred, 

åpen og tilgjengelig medvirkning. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom sier følgende om rådets oppgaver: 

 

 Rådet er rådgivende organer for kommunen. 

  Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med 

funksjonsnedsettelser. Kommunestyret eller andre folkevalgte organer skal forelegge 

slike saker for rådet. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet 

til å påvirke utfallet av saken 

  Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.  

 Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.  

 Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

 Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariats hjelp 

 

Valg av medlemmer 

Kommunestyret velger rådets medlemmer, og rådet velger selv sin leder og 

nestleder blant medlemmene i sitt første møte. 

 

Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal organisasjonene 

ha forslagsrett og representantene skal ha legitimitet i egen organisasjon. Det finnes mer enn hundre 

organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelse. Disse organisasjonene har to 

paraplyorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av 

funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).  

 

Ringerike kommune har i forbindelse med kommunevalget 2019 bedt FFO og SAFO om en 

prioritert liste over ønskede kandidater til rådet for funksjonshemmede i perioden 2019 – 2023. 
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Her er innspillene fra FFO og SAFO: 

 

Navn Født Adresse Representerer   

John Åge 
Corneliussen 

02.05.69 Owrensgate 11, 
3510 Hønefoss 

Norges 
handikappforbund(NHF) 

SAFO 

Lena Lybæk 06.05.19 Oppenåsen 79, 
3518 Hønefoss 

Norsk forbund for 
utviklingshemmede 
(NFU) 

SAFO 

Kari Torgersen 08.05.55 Svingveien 1C,  
3515 Hønefoss 

Landsforeningen for 
hjerte-og lungesyke 
Ringerike 

FFO 

Bjørn Karlengen 23.03.55 Fjøsvikveien 14, 
3525 Hallingby 

Psoriasis og 
Eksemforbundet 
Ringerike 

FFO 

Kirstin Oddfrid 
Stokkedal 

19.03.63 Nansenveien 
50, 3513 
Hønefoss 

Foreslås som vara 
Mental Helse 
Ringerike/Hole 

FFO 

Inger Solveig 
Søreng 

06.05.44 Folefossveien 9, 
3511 Hønefoss 

Foreslås som vara 
(sitter som vara i 
dagens råd) 
Ringerike og omegn 
Afasiforening 

FFO 

Anni M. 
Granum 

27.10.46 Færdenbakken 
7,  
3514 Hønefoss 

NHF- foreslås som vara SAFO 

 

I perioden 2015-2019 besto rådet av 3 faste medlemmer fra organisasjonene (1 fra SAFO og 2 

fra FFO) og 2 faste politiske medlemmer. Det er uvisst hva som er grunnen til at plassene var 

tildelt slik etter denne fordelingen i perioden 2015-2019, men de to foreningene har denne 

gangen begge foreslått 2 faste medlemmer hver og 1 og 2 varaer hver. 

 

Forslaget på innstilling til råd 2019 -2023 som oversendes til valgutvalget består derfor på 6 

medlemmer i stedet for 5 medlemmer som i foregående periode. Det blir da det opp til 

valgutvalget, om de vil videresende et forslag på 5 faste eller 6 faste medlemmer til 

kommunestyret. 

 

 

Juridiske forhold  

Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19. 

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 

og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 
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Rådet er et kommunalt utvalg og rådsmedlemmene skal regnes som folkevalgte på lik linje med 

andre som sitter i kommunale råd og utvalg. Rådet er et forvaltningsorgan etter § 1 i 

forvaltningsloven.  

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådet for funksjonshemmede skal kunne uttale seg i alle saker som angår mennesker med 

funksjonsnedsettelser. Rådet har en viktig funksjon for å realisere Regjeringens «strategi om et 

samfunn for alle». Det er viktig at medlemmene representer sin målgruppe, og skaffer seg 

lokalkunnskap om situasjonen for kommunenes innbyggere med funksjonsnedsettelse, og tar 

det med seg i rådets arbeid. 

 

 

Vedlegg 

Oppnevning av råd for funksjonshemmede høsten 2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4408-2   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av integreringsråd perioden 2019-2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/19 Valgutvalg 29.10.2019 

30/19 Valgutvalg 31.10.2019 

168/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Integreringsrådet sin innstilling til nye medlemmer og varamedlemmer for 

Integreringsrådet 2019-2023:  

Ettersendes til valgutvalget etter Integreringsrådets møte 21.10.19 

 

Valgutvalget sin innstilling til politiske medlemmer i Integeringsrådet: 

1.__________  

2__________ 

3.__________ 

 

Valgutvalget sin innstilling til politiske varamedlemmer: 

1._________ 

2._________ 

3._________ 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

 Inkluderings- og integreringsrådet ble først gang opprettet i 2013 i Ringerike Kommune. 

Nåværende råd ble oppnevnt etter kommunestyrevalget høsten 2015. Rådets reglement ble 

revidert i 2017. Rådet skiftet navn til Integreringsrådet.  

 

I reglementet for Integreringsrådet §2 om nominering og valg står det at det er sittende 

integreringsråd som innstiller de ikke-politiske medlemmene til kommunenes valgutvalg.  

De politiske medlemmene skal oppnevnes blant kommunestyrets medlemmer.  
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Beskrivelse av saken  

Integreringsrådets viktigste oppgaver er å være et rådgivende organ og uttalepart, og ha 

anledning til selv å ta opp saker innenfor rådets arbeidsområde.  

 

Integreringsrådet skal bestå av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer.  

 6 medlemmer (3 kvinner og 3 menn) med 6 personlige varamedlemmer oppnevnes av 

nåværende råd etter innkomne forslag fra innvandrerorganisasjonene, innvandrere org 

øvrige innbyggere i kommunen.  

 3 politiske medlemmer med 3 personlige varamedlemmer oppnevnes blant 

kommunestyrets medlemmer av valgutvalget.  

 

Erfaringen siden opprettelse i 2013, er at det har vært utfordrende å få de valgte medlemmene 

til å møte. Enkelte har møtt i alle møter, mens andre ikke gir tilbakemelding om de kommer 

eller ikke. Det har derfor vært utfordrende at det i Integreringrådets reglement står at det skal 

velges personlige varamedlemmer. Integreringsrådet bør ta opp til vurdering om det i 

reglementet bør endres til vararepresentantsliste i stedet. 

 

Siden våren 2019 har kommunen annonsert i flere omganger etter kandidater på kommunens 

nettside og facebook og hengt opp plakater på aktuelle arenaer og invitert til informasjonsmøte 

på biblioteket. Ut fra vedlagte liste med innkomne forslag på kandidater til Integreringsrådet 

2019-2023 har det nåværende integreringsrådet satt opp sin innstilling som oversendes til 

valgutvalget. 

 

Det skal utnevnes 3 faste politiske medlemmer til Integeringsrådet og minimum 3 politiske 

varamedlemmer. 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen legger fram saken uten innstilling, men vil oppfordre til å innstille på en bredest 

mulig sammensetning av rådet, og med en balanse mellom kvinner og menn. Det anbefales ut 

fra erfaringene å lage en felles vararepresentantliste som benyttes ved forfall. 
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Vedlegg 

Nåværende Integreringsråd sin innstilling til nye medlemmer i Integreringsrådet 2019-2023 

Reglement for integreringsrådet 

Kandidatliste 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4559-1   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av medlemmer til Ungdomsråd  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/19 Ungdomsrådet 29.10.2019 

3/19 Valgutvalg 29.10.2019 

47/19 Valgutvalg 31.10.2019 

169/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlemmer velges: 

Helga Mjøs, ungdomsskole 

Marcus Andre Nysveen, videregående 

Heidi Krokvik Rotfoss, ungdomsskole 

Oscar Eriksen Saastad, ungdomsskole 

Elisabeth Håkenstad, klubb 

Eilert Sundt, ungdomsskole 

 

 

Vara: 

Anna Caridad Bakke, ungdomsskole 

Ida Håkonsen, ungdomsskole     

Aram Azari, videregående 

  

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1.______________  

2.______________  

 

Politiske varamedlemmer:  

1.______________  

2.______________ 
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Beskrivelse 

 

  

Kommunestyret skal selv velge representanter til et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan 

for ungdom jf kommuneloven 2018 § 5-12 jf forskrift om medvirkningsordning § 3. 

Kommunestyret vedtar sammensetningene av rådet og bestemmer hvor mange medlemmer og 

varamedlemmer rådet skal ha. Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal 

ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan 

for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. Rådet skal ha tilstrekkelig 

sekretariathjelp. 

Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å sette frem forslag om medlemmer til 

rådet, jf forskrift om medvirkningsordninger. Ungdomstinget kan derfor innstille kandidater til 

ungdomsrådet. Tidligere har Ungdomstinget valgt medlemmer til rådet i februar/mars. De har 

da valgt fra alle elevrådene i ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Deres valg 

fra forrige ungdomsting våren 2019 ansees som deres innstilling til kandidater til 

ungdomsrådet. 

Tidligere har det vært to politiske medlemmer i ungdomsrådet. Dette er det ikke noe krav om 

og det er opp til kommunestyret å avgjøre sammensetningen, med det forbehold at kandidatene 

på valgtidspunktet ikke kan være eldre enn 19 år.   

Det nye kommunestyret må velge nytt ungdomsråd innen årskiftet 2019/2020. 

Ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er etter kommuneloven 2018 § 5-2 et 

kommunalt organ. Det fremkommer av kommuneloven 2018 § 5-1 at de som er valgt av 

personer i et folkevalgt organ, til å sitte i et annet kommunalt organ, er å regne som 

folkevalgte. Reglene som gjelder for folkevalgte organ og reglene som gjelder for folkevalgte 

personer gjelder derfor for medlemmer av rådet. 

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom sier følgende om rådets oppgaver:  

 Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommunen.  

 Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Kommunestyret eller 

andre folkevalgte organer skal forelegge slike saker for rådet. Kommunestyret skal 

etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i 

saksbehandlingen, slik at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av 

saken.  

 Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.  

 Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

 

Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariats hjelp. 

 

 

 

Juridiske forhold  
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Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19.  

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 

og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ungdomsrådet skal kunne utale seg i alle saker som angår ungdom, og sikre at ungdom i Ringerike 

kommune opplever brukermedvirkning.  

Det må legges til rette for at rådet får uttale seg i aktuelle saker for ungdom og at deres uttalelser 

følger sakene til videre politisk behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Kristiansen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  170/19 

Side 85 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4485-1   Arkiv: 033  

 

Valg til administrasjonsutvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/19 Valgutvalg 29.10.2019 

31/19 Valgutvalg 31.10.2019 

170/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av administrasjonsutvalget velges: 

 

Leder ………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av administrasjonsutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 
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Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til administrasjonsutvalget.  

 

Det følger av ny kommunelov § 5-11 at det i alle kommuner skal oprettes ett eller flere 

partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet 

mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. 

 

Utvalget skal være et drøftings- og konsultasjonsorgan, hvor det foregår gjensidig informasjon 

og drøftinger mellom kommunen sentralt og representanter fra de tillitsvalgte, for å sikre at 

beslutninger fattes på et så bredt grunnlag som mulig. Utvalget skal behandle og drøfte saker, 

jf. ny kommuneloven § 5-11 og Hovedavtalen § 3. 

 

Ihht Ringerike kommunes retningslinjer for administrasjonsutvalget, som ligger vedlagt, skal 

utvalget består av fem politiske valgte medlemmer valgt av kommunestyret og 3 medlemmer 

utpekt etter forholdstallsprinsippet av og blant arbeidstakerorganisasjonene.  Kommunestyret 

velger leder, før øvrig konstituerer utvalget seg selv.  

 

Funksjonstiden for arbeidsgiverrepresentantene følger den kommunale valgperioden for fire år. 

De ansattes representanter utpekes for to år av gangen.  Kommunale arbeidstakere kan ikke 

velges som arbeidsgiverrepresentanter. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Selv om medlemmer av kontrollutvalget ikke er utelukket fra å 

velges inn i administrasjonsutvalget etter ny kommunelov § 23-1, er det rådmannens vurdering 

at dette ikke bør gjøres. Bakgrunnen for dette er at kontrollutvalget kan få arbeidsmiljømessige 

spørsmål til behandling. 

 
 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Vedlegg: Retningslinjer for administrasjonsutvalget  

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  171/19 

Side 87 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4486-1   Arkiv: 033  

 

Valg til arbeidsmiljøutvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/19 Valgutvalg 29.10.2019 

32/19 Valgutvalg 31.10.2019 

171/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av arbeidsmiljøutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

Som varamedlem av arbeidsmiljøutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til arbeidsmiljøutvalget 

(«AMU»).  

 

Kommunen plikter å ha et arbeidsmiljøutvalg der arbeidsgiver, arbeidstakeren og 

bedriftshelsetjenesten er representert, jf. arbeidsmiljøloven § 7-1. Bedriftshelsetjenesten skal 
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være et rådgivende og uavhengig organ, og representere både arbeidsgiver og 

arbeidstakersiden. Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i AMU.  

 

Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for 

utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Ved 

stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Medlemmene velges for to år av gangen.  

 

Arbeidsmiljøutvalget består per i dag av 10 representanter, med vararepresentanter – tre 

representanter valgt av kommunestyret, to representanter fra administrasjonen, ett 

hovedverneombud, fire hovedtillitsvalgte og en representant fra bedriftshelsetjenesten, som 

deltar uten stemmerett. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  Selv om medlemmer av kontrollutvalget ikke er utelukket fra å 

velges som medlemmer i AMU etter ny kommunelov § 23-1, er det rådmannens vurdering at 

medlemmer av kontrollutvalget ikke bør velges inn i AMU. Bakgrunnen for dette er at 

kontrollutvalget kan få arbeidsmiljømessige spørsmål til behandling. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4492-1   Arkiv: 033  

 

Valg til representant i styret til Solborg Landsbystiftelse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/19 Valgutvalg 29.10.2019 

33/19 Valgutvalg 31.10.2019 

172/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

 

………………….. 

 

 

Som vararepresentant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

 

………………….. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til styret til Solborg 

Landsbystiftelse.  

 

Solborg Landsbystiftelse er en landsby/avdeling av Camphill Landsbystiftelse i Norge. Formålet 

til Camphill Landsbystiftelse i Norge er å opprette og drive virksomheter (landsbyer) som yter 

sosiale tjenestesr, samt å tilby ulike verkstedstilbud eller dagaktiviteter i samsvar med gjeldende 

lovgivning for mennesker som trenger sosial omsorg, eller som har spesielle sosiale behov.  

 

Den enkelte landsby skal ha et lokalstyre, hvor 50 % velges av faste medarbeiderfe/ansatte på 

det enkelte sted, og de øvrige medlemmene utpekes av lokalstyret selv. Ihht vedtekene bør det 

tilstrebes at et av styremedlemmene er representant for landsbyens vertskommune. Det er 

denne representanten, med vararepresentant, kommunestyret nå skal velge.  

Lokalstyrets medlemmer blir valgt for en periode på fire år.  

 

Rådmannens vurdering 
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Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 Vedlegg:   Lokale vedtekter for landsbyer/avdelinger av Camphill 

  Vedtekter for Camphill Landsbystiftelse i Norge 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  173/19 

Side 91 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4499-1   Arkiv: 033  

 

Valg til Sakkyndig takstnemnd, eiendomsskatt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/19 Valgutvalg 29.10.2019 

34/19 Valgutvalg 31.10.2019 

173/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det følger av Eienomdsskattevedtektene for Ringerike kommune at kommunestyret i samvar 

med eiendomsskatteloven § 8A-3 fjerde ledd skal velge en sakkyndig nemnd til å verdsette 

eiendommene i Ringerike kommune på bakgrunn av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. 

Medlem av formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige nemnd, jf. 

eiendomsskatteloven § 21. Varamedlemmer til formannskapet kan være med i den sakkyndige 

nemnd. Medlemmer av kontrollutvalget kan heller ikke være medlem av sakkyndig ankenemnd, 

jf. ny kommunelov § 23-1 tredje ledd bokstav c. 
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Den sakkyndige nemdna skal ihht vedtektene bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett 

medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.  

 

Kommunestyret velger leder og nestleder for sakkyndig nemnd.  

 

Valgperioden følger kommunevalgperioden.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velge 

medlemmer som har relevant kompetanse for arbeidet nemnda skal gjøre, eksempelvis personer 

med bakgrunn fra økonomi, bygg, jus, eiendomdomsmegling mv. Nemnda vil treffe 

enkeltvedtak og det er viktig at enkeltvedtakene treffes i samsvar med aktuelt regelverk og 

forvaltningsloven. 

 

Det vil etter rådmannens vurdering være fornuftig om det sikres en balanse mellom 

fagbakgrunnen i nemnda, slik at nemda får flest mulig perspektiver, samt for å hindre at en 

faglig innfallsvinkel blir dominerende.  

 

Kommuestyret har vedtatt at alle eiendommer i Ringerike kommune skal takseres på nytt og at 

takstene skal være klare for utskrivning av eiendomsskatt til 2023. Takstene vil være gjeldende 

i minst 10 år fra vedtakelsen. Nemnden vil ha en sentral rolle i dette arbeidet, og det må 

påregnes en del arbeid for nemnda i perioden 2021 til 2023.  

  

Vedtak fattet av den sakkyndige takstnemda vil kunne bringes inn for den sakkyndige 

ankenemnda for overprøving.  

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  174/19 

Side 93 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4503-1   Arkiv: 033  

 

Valg til kirkelig fellesråd  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/19 Valgutvalg 29.10.2019 

36/19 Valgutvalg 31.10.2019 

174/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til Kirkelig fellesråd velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Kirkelig fellesråd velges  

 

…………………… 

 

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge en representant og ett varamedlem til kirkelig fellesråd.  

 

De fremkommer av Lov om Den norske kirke (Kirkeloven) § 12 at:  

 

«Kirkelig fellesråd består av: 

  
a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte 

menighetsråd, 

 

b) en representant valgt av kommunen, og 

 

c)en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning 

dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a. 
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Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert 

menighetsråd. 

Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år. 

Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd gis av Kirkemøtet. 

Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Fellesrådet kan innkalle 

andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett.» 

  

Det presiseres også for ordens skyld at det er redegjort nærmere for hvordan det kan legges til 

rette for en tjenlig og forsvarlig økonomiforvaltning i fellesråd og menighetsråd, i Forskrift om 

økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke.  

 

Kommunestyret skal velge en representant, og ett varamedlem. Regelen om at kommunestyret 

velger en representant til kirkelig fellesråd er begrunnet i behovet for godt samvirke mellom 

kommunen og fellesrådet.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  175/19 

Side 95 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4504-1   Arkiv: 033  

 

Valg til klagenemnd  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/19 Valgutvalg 29.10.2019 

37/19 Valgutvalg 31.10.2019 

175/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 
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Innledning / bakgrunn 

 

Ihht Ringerike kommunes delegerinsreglement skal kommunestyre oppnevne 5 medlemmer til 

klagenemnd for behandling av særskilte klagesaker («klagenemnda»). Kommunestyret skal 

også oppnevne 5 varamedlemmer til klagenemnda. Medlemmer av kontrollutvalget kan ikke 

være medlem av klagenemnda, jf. ny kommunelov § 23-1 tredje ledd bokstav c. 

 

Klagenemnda behandler klagesaker innenfor følgende områder: 

 

1. for parkeringsavgift for bevegelseshemmede personers kjøretøy  

2. klagesaker som gjelder kommunens utleie- og trygdeboliger  

3. personalsaker som lovlig kan bringes inn for klagebehandling  

4. klager på vedtak fattet i medhold av helse- og omsorgtjenesteloven så langt kommunen er 

klageinstans  

5. saker iht. barnehageloven  

6. saker iht. lov om vann- og kloakkavgift m/forskrifter  

7. enkeltvedtak fattet i medhold av lov om brann- og eksplosjonsvern eller forskrifter gitt i 

loven når vedtaket kan påklages og kommunen er klageinstans  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velge 

medlemmer som har relevant kompetanse for arbeidet nemnda skal gjøre, eksempelvis personer 

med bakgrunn fra helse- og omsorg, jus, barnehagedrift mv. Klagenemnda treffer enkeltvedtak. 

Det er viktig at enkeltvedtakene treffes i samsvar med aktuelt regelverk og forvaltningsloven. 

 

Vedtak fattet av klagenemda vil kunne bringes inn for Sivilombudsmannen eller domstolen for 

overprøving.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4506-1   Arkiv: 033  

 

Valg til viltnemnd  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/19 Valgutvalg 29.10.2019 

38/19 Valgutvalg 31.10.2019 

176/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representanter til Viltnemnda velges 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

 

Som vararepresentanter til Viltnemnda velges  

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 
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Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal foreta valg av medlemmer til viltnemnda. Viltnemnda en kommunal 

nemnd som ivaretar oppgaver innen viltforvaltning. Oppgavene følger av Lov om jakt og 

fangst av vilt (Viltloven), som i § 4 (1) fastslår at viltforvaltning ligger til kommunen. 

Viltforvaltningsoppgavene er nedfelt i lovens § 6.  

I Ringerike kommune er det en valgt viltnemnd. Dette under henvisning til at viltforvaltning er 

et spesielt felt hvor man er avhengig av særskilt faginnsikt eller interesse.  

Viltnemndens oppgaver er blant annet å fremme viltstellet og mulighetene for jakt, drive 

viltforskning og organisere viltstellområder, det vil si samle de mange små eiendommer i 

kommunen til felles områder store nok til å drive rasjonelt viltstell og jakt.  

Representanter som velges til viltnemnda bør ha en særskilt faginnsikt eller interesse for 

viltstell og jakt.  

 

Nemnda har i dag 7 representanter fra kommunen, med 5 varamedlemmer. Det foreslås at dette 

antallet opprettholdes.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4511-1   Arkiv: 033  

 

Valg til Steinsfjordenutvalget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/19 Valgutvalg 29.10.2019 

39/19 Valgutvalg 31.10.2019 

177/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representanter til Steinsfjordenutvalget velges:  

 

Kirsten Orebråten  

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som vararepresentanter til Steinsfjordenutvalget velges:  

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg av medlemmer til Steinsfjordenutvalget. Steinsfjordutvalget 

ble opprettet i 1997 gjennom vedtak i kommunestyremøter i Hole og Ringerike kommuner 

under navnet Aksjon Steinsfjorden. Gruppens oppgave var blant annet oppfølging av en 

handlingsplan for Steinsfjorden. Mandatet til Aksjon Steinsfjorden ble utdatert og det ble 
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bestemt å gi gruppa navnet «Steinsfjordutvalget» for å vise at det er en mer permanent gruppe 

med et utvidet mandat. 

Steinsfjordutvalget er et politisk utvalg, som består av folkevalgte fra Ringerike og Hole 

kommuner. Utvalget består av 4 folkevalgte fra hver kommune herunder begge ordførerne og 

én representant fra henholdsvis humanitære styre/hovedkomité for helse, omsorg og velferd. 

Politiske medlemmer oppnevnes av kommunestyrene. Medlemmer fra kommunenes 

administrasjon innehar en sekretariatrolle og oppnevnes av rådmannen i kommunen. 

Steinsfjordutvalget skal være en permanent gruppe som skal bidra til langsiktig forvaltning av 

Steinsfjorden som resipient og rekreasjonsområde. Dette innebærer blant annet vurdering av 

 Tiltak for å bedre vannkvaliteten i fjorden 

 Tiltak for å ta hensyn til fjorden som naturreservat, rekreasjonsområde og pressområde 

i en voksende befolkning. 

Utvalget skal spille en aktiv og sentral rolle i arbeid med implementering av tiltak som kan 

bidra til å nå mål på bakgrunn av vannforskriften. I tillegg til vannområdets styrende 

dokumenter skal også Aksjon Steinsfjorden - Handlingsplanen Ringerike kommune og Hole 

kommune fortsatt være et essensielt dokument for arbeidet. 

Utvalget skal være styringsgruppe for kommunedelplanen for Steinsfjorden og Kroksund. 

Utvalgets funksjonstid følger kommunestyreperioden. 

Utvalget skal bestå av 4 folkevalgte fra Ringerike kommune, herunder ordfører og én 

representant fra henholdsvis humanitære styre/hovedkomité for helse, omsorg og velferd. Det 

skal i tillegg velges 3 varamedlemmer fra Ringerike kommune.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  178/19 

Side 101 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4512-1   Arkiv: 033  

 

Valg til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/19 Valgutvalg 29.10.2019 

40/19 Valgutvalg 31.10.2019 

178/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS velges:  

 

Anne-Marit Lillestø (Kontrollutvalgets leder)  

 

Som vararepresentanter til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS velges:  

 

……………………. 

 

……………………. 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg av ett medlem og to varamedlemmer til Representantskapet i 

Buskerud Kommunerevisjon IKS.  

Buskerud Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt selskap etablert i 2003. Selskapet eies 

av Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, 

Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande i Vestfold, Sigdal, Svelvik og 

Øvre Eiker. 

 

Selskapet ble opprettet for primært å dekke eiernes behov for revisjonstjenester, men påtar seg 

også andre oppgaver, herunder undersøkelser og selskapskontroll, for både for eierne og 

eventuelt andre oppdragsgivere. 

 

Som interkommunalt selskap er Buskerud Kommunerevisjon IKS underlagt lov om 

interkommunale selskaper. 
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Representantskapet med én representant fra hver eier, til sammen 14 representanter, er 

selskapets øverste organ.  

Det skal velges ett medlem. Dette medlemmet skal være kontrollutvalgets leder. I tillegg skal 

det velges to varamedlemmer.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  179/19 

Side 103 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4513-1   Arkiv: 033  

 

Valg til Representantskapet i IKA Kongsberg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/19 Valgutvalg 29.10.2019 

41/19 Valgutvalg 31.10.2019 

179/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

 

…………………… 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg av ett medlem og ett varamedlem til Representantskapet i IKA 

Kongsberg. IKA Kongsberg er et interkommunalt selskap, organisert etter Lov om 

interkommunale selskap. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold 

og Telemark IKS. 

 

Nåværende og potensielle eiere er kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og 

Telemark. IKA Kongsberg ble stiftet i 1992, etter et initiativ fra Statsarkivet i Kongsberg. Den 

13. november 2002 ble det nye interkommunale selskapet stiftet med hjemmel i lov om 

interkommunale selskaper. 

 

Selskapet er regulert gjennom en selskapsavtale, som er godkjent av IKA Kongsbergs eiere.  

Arbeidsoppgaver er definert via en strategiplan, samt en handlings- og økonomiplan.  
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IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, 

funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt 

å bevare og formidle deponerte arkiver som har rettslig, forvaltningsmessig og kulturell verdi. 

 

Representantskapet består av en representant fra hver eier. Det skal velges ett medlem og ett 

varamedlem. Utelukket fra valg er medlemmer av kontrollutvalget.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  180/19 

Side 105 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4515-1   Arkiv: 033  

 

Valg til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/19 Valgutvalg 29.10.2019 

42/19 Valgutvalg 31.10.2019 

180/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

 

………………….. 

 

 

Som vararepresentant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

 

 

………………….. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge en representant og en vararepresentant til Stiftelsen Ringerikes 

Museum. 

 

Stiftelsen Ringerikes Museum er eier av eiendommer, fondsmidler, festerett og samlinger. 

Stiftelsen skal sørge for at disse er forsvarlig sikret og vedlikeholdt. Driften av av den museale 

virksomheten ved Rignerikes Museum ivaretas av Stiftelsen Buskerudmuseet.  

 

Av vedtektene til stiftelsen fremkommer det at styret består av seks medlemmer med 

vararepresentanter, hvorav kommunestyret velger en representant og en vararepresentant.  

 

Representanten velges for fire år av gangen, med en funksjonstid som følger valgperioden.  
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Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  181/19 

Side 107 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4525-1   Arkiv: 033  

 

Valg til skolenes Samarbeidsutvalg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/19 Valgutvalg 29.10.2019 

45/19 Valgutvalg 31.10.2019 

181/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

 

………………….. 
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Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

 

…………………. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

   

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

 

………………….. 

   

Som medlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

 

………………….. 
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Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

 

………………….. 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Steinerskole har: 

 

………………….. 

 

Som vara for …………………  velges ………………..  

 

 

Rett til å møte i styret til Steinsfjorden Montessoriskolen har: 

 

 

Som vara for …………………  velges ………………..  

 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Montessoriskolen har: 

 

 

Som vara for …………………  velges ……………….. 

 

  

 



  Sak 181/19 

 

 Side 110 av 127   

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Offentlige skoler 

Det følger av opplæringsloven § 11-1 at det ved hver grunnskole skal være et samarbeidsutvalg 

med to representanter for undervisningspersonalet, en representant for andre tilsette, to 

representanter for foreldrerådet, to representanter for elevene og to representanter for 

kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. 

Kommunestyret skal velge den andre representanten for kommunen, samt et varamedlem. 

 

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.  

 

Kommunen kan velge et felles samarbeidsutvalg for grunnskole og kommunal barnehage. Etter 

avtale kan en tilsvarende ordning etableres mellom privat barnehage og kommunal skole. 

Representanter fra barnehagen skal da også velges inn i samarbeidsutvalget, jf. 

opplæringsloven § 11-1 fjerde ledd.  

 

Etter opplæringsloven § 11-1a skal skolene også ha et skolemiljøutvalg, hvor kommunen skal 

være representert. Samarbeidsutvalget kan selv være skolemiljøutvalg. Det må da oppnevnes 

tilleggsrepresentanter for elevene og foreldrene, slik at de sammen får flertall. Ringerike 

kommune har praksis for denne løsningen.   

 

Private skoler 

Det følger av friskoleloven § 5-1 at hver skole skal ha et styre. Styret har den øverste ledelsen 

av skolen og skal se til at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  

 

Etter friskoleloven § 5-1 andre ledd er nærmere angitte personer gitt rett til å være til stede i 

styremøtene som representant for ulike grupper. De som har rett til å være til stede i 

styremøtet, samsvarer i hovedsak med de som vil være medlemmer av samarbeidsutvalget i 

grunnskolen. Representantene har i møtet rett til å si sin mening, og til å få denne tilført 

protokollen. En av de som har rett til å være til stede på møtet er representant oppnevnt av 

vertskommunen til grunnskolen. Kommunestyret skal velge denne representanten, samt en 

vararepresentant, for de tre private skolene i Ringerike kommune.  
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Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  182/19 

Side 112 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4537-1   Arkiv: 033  

 

Valg til Barnehagenes samarbeidsutvalg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/19 Valgutvalg 29.10.2019 

46/19 Valgutvalg 31.10.2019 

182/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 

…………………… 
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Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 

…………………… 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

…………………… 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

…………………… 
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Som representant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

…………………… 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg til barnehagenes samarbeidsutvalg. Det følger av vedtekter for 

kommunale barnehager i Ringerike § 2-2 at barnehagenes samarbeidsutvlag skal bestå av 5 

medlemmer. 2 representanter valgt av foreldrerådet, 2 representanter valgt av de ansatte, 1 

representant valgt av kommunen.  

 

Kommunestyret skal velge ett medlem samt ett varamedlem til samtlige kommunale barnehager 

i Ringerike. Dette gjelder følgende barnehager i Ringerike kommune:  

 

 Eikli barnehage 

 Hallingby barnehage 

 Haug barnehage 

 Heggen barnehage 

 Heradsbygda barnehage 

 Hvervenmoen barnehage 

 Hønefoss barnehage 

 Nes barnehage 

 Tyristrand barnehage 

 Ullerål barnehage 

 Veien barnehage 
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Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  183/19 

Side 116 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4567-1   Arkiv: 033  

 

Valg av medlemmer til vannområdene Tyrifjorden, Valdres og Indre 

Oslofjorden Vest  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/19 Valgutvalg 29.10.2019 

48/19 Valgutvalg 31.10.2019 

183/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem til vannområde Tyrifjorden velges  ………………………………... 

 

Som varamedlem til vannområde Tyrifjorden velges ……………………………. 

 

 

Som medlem til vannområde Valdres velges …………………..………………… 

 

Som varamedlemmer til vannområde Valdres velges ……………….…………… 

 

Rådmannen velger ut representant til aktuelle faggrupper når det gjelder vannområde Indre 

Oslofjord vest. 

 

I Norge har vi 18 vannregioner og 11 vannregionmyndigheter. En vannregion er så delt inn i 

mindre vannområder, som består av et enkeltvassdrag eller deler av et større vassdrag. De 

fleste vannområdene er interkommunale og alle relevante myndigheter og interessenter kan 

delta i vannområdeutvalg. Disse lokale utvalgene har som hovedoppgave å sikre lokal 

forankring, blant annet ved å bidra til å fremskaffe lokal kunnskap og lokalt generete forslag til 

miljøtiltak.  

 

I enkelte vannområder har de involverte partene gått sammen om å ansette en prosjektleder. 

Arbeidet i vannområdene vil danne grunnlag for vannregionutvalgenes arbeid med regionale, 

sektorovergripende vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram. 

 

Det fremkommer av Forskrift om rammer for vannforvaltningen kap.4. § 22 at 

vannregionutvalg skal være sammensatt av representanter for vannregionmyndigheten og 
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øvrige fylkeskommuner, fylkesmannsembeter samt andre berørte sektormyndigheter og 

kommuner.  

 

Etter forskriftens § 23 kan vannregionmyndigheten i samarbeid med vannregionutvalget der det 

er hensiktsmessig, dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. 

Vannregionmyndigheten gir i nødvendig utstrekning rammer og veiledning for organisering og 

gjennomføring av arbeidet i vannområdet, og legger til rette for at dette skjer på en faglig 

forsvarlig måte og innenfor fastsatte frister. Etter forskriftens § 24 skal vannregionmyndigheten 

i samarbeid med vannregionutvalget revurdere og om nødvendig oppdatere miljømålene for 

den enkelte vannforekomst. 

 

Ringerike kommune tilhører Vestviken vannregion. Dette er delt opp i flere vannområder. 

Ringerike kommune skal ha et medlem og et varamedlem i vannområde Tyrifjorden og et 

medlem og varamedlem i vannområde Valdres. 

 

I tillegg har rådmannen valgt ut representanter til aktuell faggruppe for vannområde Indre 

Oslofjord vest. 

  
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  184/19 

Side 118 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4584-1   Arkiv: 033  

 

Valg av medlemmer til valgstyret  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/19 Valgutvalg 29.10.2019 

49/19 Valgutvalg 31.10.2019 

184/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som leder av valgstyret velges ………….. 

 

Som nestleder av valgstyret velges ……… 

 

Som øvrige medlemmer av valgstyret velges  

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

  

Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre valget på kommunalt nivå. Etter 

valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. 

Myndigheten til å velge valgstyre kan ikke delegeres.  

 

Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, jf Kommuneloven 2018 § 5-7. 

Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til 

valgstyrett. Valgstyret har frem til i dag bestått av fem medlemmer.  

 

Kommuneloven 2018 §7-2 om valgbarhet og plikt til å ta imot valg kommer til anvendelse. 

Personer som har roller som fremkommer av Kommuneloven § 7-3 er utelukket fra valg. 

 

Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det. Og ellers som avtalevalg jf. 

koml. § 5-6 andre ledd. Krav til kjønnsbalanse skal oppfylles. 
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 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  185/19 

Side 120 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4587-1   Arkiv: 033  

 

Valg til representantskapet til Ringeriksbadet IKS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/19 Valgutvalg 29.10.2019 

50/19 Valgutvalg 31.10.2019 

185/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

 

Som varamedlem for …………………….. ………………….velges …………………………. 

 

Som varamedlem for………………………………………… velges …………………………. 

 

Som varamedlem for …………………………………………velges …………………………. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Etter lov om interkommunale selskaper § 6 skal selskapet ha et representantskap hvor samtlige 

deltakere er representert med minst en representant. Representantskapet er selskapets øverste 

myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som 

etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. Det er gjennom 

representantskapet kommunen utøver sin eiermyndighet i selskapet. 

 

Det nærmere antall representantskapsmedlemmer skal fremgå av selskapsavtalen jf Lov om 

interkommunale selskaper § 4. pkt.8. Ringerike kommune har tre medlemmer av 

representanstkapet og tre varamedlemmer for hvert enkelt medlem.  

 

Kommunestyret oppnevner selv sine representanter og dette er en myndighet som ikke kan 

delegeres. Daglig leder og medlem av styret kan ikke velges til medlem av representantskapet. 

Medlemmer av kontrollutvalget kan ikke velges som medlem.  



  Sak 185/19 

 

 Side 121 av 127   

 

 

Kommunestyret bestemmer selv om dets representantskap skal velges ved forholdsvalg eller 

flertallsvalg. Det skal oppnevnes minst like mange varamedlemmer som faste medlemmer. 

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.  

 

Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den 

enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg 

skjer da for den gjenværende del av valgperioden. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  186/19 

Side 122 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4600-1   Arkiv: 033 &15  

 

17 mai utvalg for 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/19 Valgutvalg 29.10.2019 

51/19 Valgutvalg 31.10.2019 

186/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlemmer til 17.mai utvalget velges: 

 

1. John A Bakken  2020  Har igjen ett år 

2. Parviz Salami   2020  Har igjen ett år 

3. Jorun Askilsrud  2020  Har igjen ett år 

4. _____________  2020 + 2021 

5. _____________  2020 + 2021 

6. _____________  2020 + 2021 

 

Som varamedlem til 17 mai utvalget velges: 

1. Cecilie Myklebust Helle 2020  Har igjen ett år 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Komiteen besto i 2019 av 6 medlemmer og ett varamedlem. Erfaringen er at dette har vært 

tilstrekkelig antall personer siste 2 år. 17.mai nemnda forholder seg til vedtatte budsjett. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken fremmes uten innstilling. 

Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velger medlemmer som har kapasitet og 

mulighet til å delta på 6-10 møter og kommuniserer både via mail og telefoni. 17.mai nemnda 

velger selv sin leder på oppstartsmøte. 
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 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  187/19 

Side 124 av 127   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4602-1   Arkiv: 033  

 

Valg til representanter i styret til Tyristrand Vannverk SA  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/19 Valgutvalg 29.10.2019 

52/19 Valgutvalg 31.10.2019 

187/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representanter til styret i Tyristrand Vannverk SA velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges ………………… 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges ………………… 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Tyristrand Vannverk SA har til formål å fremme medlemmenes interesser i forhold til 

vannforsyning. Andelslaget skal drives etter selvkostprinsippet. Vannverket har ikke 

økonomisk erverv som formål. 

 

Tyristrand Vannverk SA ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige vararepresentanter. 

Kommunestyret velger 2 styremedlemmer med vararepresentanter. De øvrige 3 medlemmer 

med vararepresentanter velges på årsmøtet. Tidligere styremedlemmer kan unnslå seg for 

gjenvalg i 2 år. Styremedlemmene velges for en periode av 2 år.  
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Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 19/4603-1   Arkiv: 033  

 

Valg til representant for skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/19 Valgutvalg 29.10.2019 

53/19 Valgutvalg 31.10.2019 

188/19 Kommunestyret 07.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant i skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn velges: 

 

………………….. 

 

 

…………………. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Skjønnsordningen som Ringerikskraft Nett benytter er en frivillig ordning mellom grunneiere 

og Ringerikskraft Nett, hvor Ringerike og Hole kommune heholdsvis velger to og en 

representant til skjønnsutvalget. 
 

Ordningen har lang tradisjon og er ment for å opprettholde høy tillit hos grunneiere. Dette ved 

at grunneierne opplever å bli rimelig tilgodesett med erstatning, etter bygging av 

strømforsyningsanlegg på deres eiendommer, fastsatt av en uhildet tredjepart – skjønnsutvalget 

for Kraftverksskjønn. 

 

Ringerikskraft Nett er helt avhengig av å få enkel tilgang på bruk av eiendommer for å bygge 

anlegg innenfor sin områdekonsesjon. Prosessen med skjønnsordningen foregår på følgende 

måte: 

 

1. Før arbeider starter opp på en eiendom skal det signeres en foreløpig avtale. Her avtales 

omfang og traseer. Videre avtales hvordan erstatning skal utarbeides. Herunder at 

forslag til erstatning skal utarbeides av en kommunal oppnevnt skjønnsnemd. 

2. Når arbeidene er ferdig, gjennomføres skjønnet på eiendommen og erstatningssum 

foreslås. Hvis grunneier godtar erstatningsforslaget fra skjønnsnemda blir dette tatt inn i 

en endelig avtale som tinglyses.  

3. Hvis grunneier ikke godtar skjønnet står han fritt til å bringe saken inn for behandling i 

rettsvesenet.  
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Kommunens deltagelse i skjønnsordningen bidrar til minnelige løsninger. Skjønnsutvalget har 

frem til i dag bestått av to representanter fra Ringerike kommune og en representant fra Hole 

kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4810-2   Arkiv: X42 &29  

 

 

Interpellasjon fra Stian Bakken (Sp) - Nedleggelse av Ringerike Tingrett  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Stian Bakkene (Sp) mottatt 27.10.19 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 



Ringerike kommune 

v/ordfører 

 

 

 

27.10.19 

 

Interpellasjon - Domstolkommisjonen forslag om å legge ned Ringerike tingrett – 

tverrpolitisk arbeid for å stoppe nedlegging 

 

Ringerike tingrett er en svært godt drevet domstol. Tingretten har effektiv saksbehandling, 

nyter stor tillit i lokalsamfunnet og har et svært godt fagmiljø. Tingretten har mange 

tilleggsfunksjoner enn den rent dømmende virksomheten, - tjenester som berører mennesker i 

krevende livssituasjoner.   

 

Tingretten er også navet i et sterkt lokalt juridisk miljø. Den lokale tingretten bidrar til at 

innbyggerne i Ringerike har god tilgang på advokatkontorer og derigjennom sørger for lokal 

verdiskapning.  

 

I NOU 2019:17 foreslår domstolkommisjonen å legge ned Ringerike tingrett, - ved å slå den 

sammen med Asker og Bærum tingrett. En slik strukturendring vil åpenbart medføre at flere 

av de juridiske miljøene i Ringerike vil flyttes ut av regionen, noe som er uheldig både for 

innbyggere, næringsliv, andre offentlige etater og vil medføre bortfall av statlige 

arbeidsplasser i regionen.  

 

Det kan virke som om man her legger opp til nok en reform, - hvor man også endrer på det 

som fungerer svært godt.  

 

Ringerike kommune har de siste årene gjennom politireformen opplevd omfattende 

sentralisering i politiet. Svært mange stillinger er flyttet fra Hønefoss til Tønsberg eller 

Drammen. Dette har skjedd gjennom at man har mistet operasjonssentral, arrest og flere andre 

funksjoner. Dersom tingretten legges ned, - vil det bidra til at miljøet ved Hønefoss 

politistasjon svekkes ytterligere, - for eksempel ved at jurister flyttes.  

 

Som lokalpolitikere må vi jobbe for å stoppe denne nedleggingen. Vi i Senterpartiet forventer 

at ordfører gjennom sin løpende dialog med Buskerudbenken på Stortinget og andre offentlige 

etater raskt får stoppet nedleggingspøkelset som henger over Ringerike tingrett. 

 

Jeg tillater meg således å stille ordfører følgende spørsmål: 

 

1) Hva mener ordfører om forslagene i som fremkommer i NOU 2019:17? 

2) Hvordan vil ordfører jobbe for å få stoppet forslaget? 

3) Har ordfører i lys av forslaget sendt brev til Statsråden, stortingsbenken og 

fylkesordfører hvor det bes om at Ringerike tingrett består? 

4) Vil ordfører ta initiativ til kommunestyret enstemmig kan slutte seg til at man vil 

jobbe tverrpolitisk for å opprettholde Ringerike tingrett? 

 

Stian Bakken 

Kommunestyrerepresentant 

Senterpartiet  



 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4793-2   Arkiv: F22 &29  

 

 

Interpellasjon fra Ole J.Andersen (Frp) - BPA (Brukerstyrt personlig assistent)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon PBA mottatt 28. okt. 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Til ordfører.       Sokna 28.okt. 2019 

 

Interpellasjon BPA ( Brukerstyrt personlig assistent) 

For en stund siden fikk jeg på grunn av mine helse- og omsorgspolitiske valgkampinnlegg i 

lokalavisa kontakt med en BPA-bruker på Ringerike. Her er utdrag av noe av det hun har 

skrevet til meg: 

«Jeg er 34 år og har diagnoser som alvorlig skiveutglidning i 3 virvler i ryggen som gir store 

smerter, nedsatt styrke i kropp og ben, noe lammelser, nerver i klem, har også en stor skoliose 

som gjør at ryggraden ser ut som en S, har parese i ene hånden/arm, store balanseproblemer, 

sitter i rullestol. Har støvallergi og må spise etter low foodmap som legen har sagt.  

 Jeg ble invitert ned til Arendalsuka i forrige uke for å snakke om mitt liv med BPA og kontra 

mitt liv med hjemmesykepleie. Fikk stående applaus. Flere kom bort til meg etterpå for å si at 

et slik liv skal man ikke ha. Jeg har 14 timer BPA og innvilget ca 4,5 time med 

hjemmesykepleie i uka. Det er ikke det at jeg ikke er takknemlig for den hjelpen jeg får, men 

det er så få timer i uka at hverdagen ikke strekker til. Jeg har behov for en god del timer for å 

kunne levet et verdig liv med jobb, frivillighet, sosial deltakelse, praktisk bistand og personlig 

bistand. Jeg har noen ressurser som jeg ikke får lov å bidra med.   

Kommunen mener jeg skal velge i mellom trening og fritidsaktiviteter evt. sosiale ting. Pga. 

min helse så er det viktig at jeg får trent 3 ganger i uka, og at jeg minimum kan ha en 

fritidsaktivitet i uka. Og det sosiale med venner, besøke venner, familie osv. må jeg kutte ut 

da jeg må assistent som kjører min bil, bidrar med praktiske ting der vi er, skjærer opp maten 

min, gir meg drikke, følger meg på toalettet og av og påkledning for å nevne noe.  

 Hjemmesykepleien er innom hver morgen og kveld for av og påkledning. Det har vært veldig 

variert når de har kommet, alt mellom 08.10-11.30 og 1950-2210. Og så er det veldig mange 

forskjellig personer innom. Dette systemet gjør meg dårligere enn jeg er da jeg blir utmattet 

og jeg kan ikke ha avtaler før 12 på dagtid når jeg aldri vet når de kommer og jeg må hjem til 

21 for da blir jeg snart kledd av for natta. Jeg var et barn når jeg måtte være hjemme til 21.  

 Nå er jeg tross alt voksen og jeg kan ikke dra på kino, teater osv som varer til sent på kvelden 

for da må jeg sove fult påkledd med jakker og det som er.  

 Det er en god del som jeg ikke får bistand med, spise frokost, lunsj, middag og kveldsmat de 

dagene jeg ikke har noe form for assistanse. Uttøyninger. Jeg drømmer å kunne ha et aktivt liv 

med jobb, politikk, fritidsaktiviteter, trening som er nødvendig, sosial deltakelse. Ja et liv som 

de fleste har.  

 Dette systemet gjør meg veldig bundet opp til å være hjemme hver dag. Jeg kan ikke reise på 

helgeturer, dagsturer, jobbreise eller ferier uten å ha med mamma eller assistent. Og da 

trenger jeg flere timer med BPA for å faktisk kunne leve av å være foredragsholder noe jeg 

jobber for blant annet. Jeg mener at det er på tide at vi unge faktisk kan ha et liv før vi blir 

gamle og syke. For ja, jeg er ikke syk selv om jeg trenger noen flere armer og bein som 

fungerer.  



 Jeg brenner for at alle i Ringerike kommune skal føle at de har et godt liv! Og slik det er nå, 

så kan mange med meg si at det livet jeg lever ikke er verdig da jeg lever et veldig isolert liv.  

 Hvorfor skal ikke alle ha rett til et likestilt liv?  

Hvorfor skal personer bli nektet å kunne ha et aktivt liv? Å være aktiv vil vel bidra til bedre 

helse? 

BPA er med på å hindre isolasjon for personene det gjelder  

BPA gir personer et meningsfylt liv Selve ordningen BPA er god men for meg veldig mange 

timer under enn det jeg faktisk trenger i uka,    

 I går ville hjemmesykepleien legge meg før halv ni på kvelden. Og jeg som er aktiv med 

venner, snart enda mer engasjert osv synes selv 2130 er tidlig nok å legge seg. Ønsker en bpa 

på dagtid og en på kveldstid slik at jeg blant annet kan ha det livet jeg trenger å ha før jeg er 

67.  

Håper dere politikere en dag kan innvilge litt mer til BPA for å gi oss et liv det er verdt å leve 

og ikke eksistere.  

 Håper dere forstår alvoret i hvordan liv vi får når vi får alt for lite assistanse til å leve et ok 

liv. Skal man virkelig kutte ut nødvendig treninger for å kunne være sosial, få handlet som en 

vanlig person ville ha gjort osv.? Ja, jeg har fått beskjed om at 1 uke kan jeg trene (nødvendig 

3 ganger i uka), uke 2 kan jeg være på 1 fritidsaktivitet, den 3 uken kan jeg handle mat, gaver, 

klær osv og den 4 uken kan jeg besøke familie som ikke bor i kommunen. Greit at vi ikke kan 

gjøre alt absolutt hele tiden men trener dere kun 1 gang i måneden? Skal jeg bare få lov til å 

være på 1 fritidsaktivitet hver 4 uke? Nå går vi mot vinteren og det betyr at jeg blir isolert 

hjemme utenom når assistent er på jobb (de få timene jeg kan bruke utendørs). Ja, for det er 

det helt umulig å komme ut med rullestoler i snøen.  

 Ja, det er det livet jeg har når jeg dessverre trenger assistanse til en rekke gjøremål i 

hverdagen. Jeg skulle gjerne ha byttet ut min misdannelse i ryggen eller bli kvitt min parese, 

men jeg gjør heller det beste ut av slik situasjonen er. Jeg blir i hvert fall ikke bedre når jeg 

kun får lov til å ha assistanse 2 timer pr dag. For ja, jeg trenger mer bistand enn kun på og 

avkledning  i løpet av 1 dag.  

 Jeg er regelmessig sammen med foreldre over flere døgn i måneden pga. timeantallet i 

kommunen. Jeg spurte mamma rett ut forrige helg hvordan det var å hjelpe meg med ting. Og 

ja, hun kunne fortelle at hun er sliten og lei av å måtte hjelpe meg med diverse. Hun gjør det 

med glede fordi hun er moren min, men hun mener at nå er det på tide at jeg får riktig antall 

timer i min BPA ordning.  

Pappa begynner å nærme seg 70 og mamma med sine egne helseutfordringer er 62. Så det sier 

seg selv at mamma må la slippe snart å måtte hjelpe meg og pappa fortjener å kunne gjøre det 

han ønsker å gjøre på fritiden. Jobber fremdeles flere ganger i uka.  

 Jeg greier snart ikke lenger å ha hjemmesykepleie, så innen kort tid så er det nødt til å skje 

noe positivt. For å ha hjemmesykepleie i Ringerike vil «ta livet» av meg en dag. Jeg har 0 

behov for å ha hjemmesykepleie, men trenger å ha en del flere BPA timer for å få livet mitt 

tilbake. 



 Forutsigbarhet og trygghet er to viktige punkt som jeg setter høyt. Forutsigbart vil jeg si det 

mangler med hjemmesykepleie da de kommer til ulike tider selv om jeg har sakt jeg skal ha 

hjelp senest 08 om morgenen og ikke hjelp før etter 2130 på kvelden. Selv klokken 8 om 

morgenen er sent da jeg flere ganger må ut av døra tidlig fordi jeg skal jobbe. Og 21.30 er i 

hvert fall en time for tidlig å få på pysj. Det er ofte at jeg ikke er hjemme før tidligst 2130. 

Enda et eksempel fra fredag kveld den 27.09.19. Da hadde hjemmesykepleien vært hos meg 

før jeg kom hjem kl.21.10. Skal jeg virkelig ha på pysj så tidlig på en fredag? Jeg sier NEI! 

Jeg skal ha et liv og det får jeg ikke med dette tilbudet. De hadde til og med ringt å forstyrra 

mamma bare fordi jeg ikke var hjemme innenfor tiden jeg har sagt at jeg er ute. Ja, har jeg 

ikke lov å leve? Hadde jeg måtte hatt opplivning en gang, så hadde jeg sagt at dette livet ikke 

er verdt å komme tilbake til. Til tross for at selv jeg har fantastiske foreldre og venner, men 

det hjelper så utrolig lite når hjelpetilbudet begrenser meg stort.  

 Hvorfor skal Ringerike behandle oss unge som langt eldre enn det vi er? Jeg blir behandlet 

som eldre enn mine foreldre kun fordi jeg har nedsatt funksjonshemning. Har ingen sykdom 

som tilsier at hjemmesykepleie er det rette tilbudet. Jeg trenger å være aktiv hver dag som 

betyr, jobbe, trene, normal hygiene som ikke tilsier kun 2 dusj i uka da jeg trenger å trene ofte 

og blir svett også har jeg inkontinens som betyr at jeg har behov for en dusj hver eneste dag 

for jeg blir fort sår.»  

 

 Dette var et utdrag av alle de mailene som hun har sendt meg. Hun er fortvilt og mener at hun 

bør få flere timer med BPA i uken og ikke hjemmesykepleie. 

Sist BPA-ordningen ble behandlet i kommunestyret var i 2018 i form av en interpellasjon fra 

Anne Marit Lillestø, Venstre. Da var det 13 aktive brukere, tre saker ble påklaget og to av 

dem fikk medhold av Fylkesmannen. Det viste at Ringerike ikke tok klagene alvorlig. 

 

Jeg mener at alle må få muligheten til å leve et fullverdig liv. BPA-ordningen skal sørge for at 

de som har nedsatt funksjonsevne og behov for bistand, skal kunne leve et normalt liv. Det 

bør bety hjelp til å jobbe, delta på fritidsaktiviteter, trening, ta utdanning og leve et så aktivt 

og sosialt liv som mulig. Denne henvendelsen viser etter min mening at det ikke er tilfelle. 

Kommunen er pliktig til å tilby BPA til brukere som har behov for det. Regjeringen har 

registrert at det er flere kommuner som forsømmer sitt ansvar gjennom manglende vilje, 

manglende kunnskaper eller økonomiske grunner. Ordningen må bli brukerstyrt. 

 I denne saken er det viktig å forstå forskjellen mellom hjemmesykepleie og BPA. Mennesker 

som har kommet i en forferdelig situasjon, skal ikke måtte kjempe en lang kamp mot 

kommunen for å få den hjelpen de trenger sårt og som de har krav på. De må få muligheten til 

å leve et verdig liv. 

 

Spørsmål til ordføreren: 

1. Synes ordføreren at det er riktig at en 34-åring må legge seg ved 2030/2100-tiden en 

fredagskveld fordi det passer hjemmesykepleien? 



2. Vil ordføreren bidra til at denne brukeren og andre aktuelle brukere får det antall BPA-

timer de har behov for istedenfor hjemmesykepleie? 

 

3. Synes ordføreren at det er rimelig at brukeren kun får en fritidsaktivitet i uken? 

 

 

4. Vil ordføreren sette BPA-ordningen på sakskartet og sørge for at denne brukeren og 

andre BPA-brukere i lignende situasjon får den bistanden de har krav på for å leve et 

verdig liv? 

 

Ole J. Andersen 

FrP 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4825-2   Arkiv: C53 &29  

 

 

Interpellasjon fra Runar Johansen (H) - Norsk Samferdselshistorisk Senter - Ny 

lokalisering i Asbjørnsensgate  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Runar Johansen (H) mottatt 28.10.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interpellasjon til kommunestyremøte 7.november 2019. 
 
NORSK SAMFERDSELSHISTORISK SENTER – NY LOKALISERING I ASBJØRNSENSGATE 
  
Norsk Samferdselshistorisk Senter lever en usikker tilværelse. Når bygging av Ringeriksbanen 
og ny stasjon i Hønefoss starter, må senteret enten flytte eller legge ned. Senterets styre har 
i to år vurdert ulike alternativer. Forslaget som innebærer mulig flytting til Ringerike 
kommunes eiendom i Asbjørnsens gate, helst supplert med hele eller deler av eiendommen 
til Ringerikskraft, framstår som det eneste realistiske for å sikre videre drift av senteret i 
Hønefoss. Dette vil også gi mulighet for å lokalisere andre opplevelsesaktiviteter hit. 
 
Videre behandling av saken 
Det er viktig at det avklares om det er politisk ønskelig å gå videre med dette initiativet og at 
administrasjonen utreder mulighetene for en realisering. 
 
Spørsmål: 
Vil ordføreren følge opp dette initiativet og sørge for at administrasjonen utreder og 
legger frem en sak til politisk behandling så raskt som mulig? 
 
Norsk Samferdselshistorisk Senter 
Senteret har eksistert siden 1968, først som Ringerike Samferdselsmuseum, og fra 2008 som 
Norsk Samferdselshistorisk Senter. NSHS har vært en stor suksess, og trekker hvert år mange 
tusen mennesker gjennom portene. Nær 10 000 besøkende fant veien i 2018. 
Her skjer det spennende aktiviteter hele sommeren. Av faste arrangementer nevnes 
Sommerutstillingen som forøvrig varieres hvert år, og innebærer museale utstillinger om 
regionens samferdselshistorie. Flere store veteranvognløp, ulike markeder, osv. Sommeren 
2019 ble det eksempelvis gjennomført nasjonalt busshistorisk treff hvor over 100 busser og 
deltagerne la beslag på alle rommene på Klækken Hotell, Grand, osv. Foruten dette finnes 
omfattende arkiver, hvor to personer har ansvaret med å arkivere og digitalisere alt 
materiell som finnes, og som hele tiden kommer inn. 
Også regionens industrihistorie er representert, blant annet med lokomotiv, vogner og 
busser fra Høka i Hønengata. 
  
Senterets aktiviteter genererer i en rekke tilfeller et godt supplement for næringslivet, da 
besøkende til senteret for en stor del også besøker byen for å handle osv. I 2014 arrangerte 
senteret for øvrig markeringen av Ringerike kommunes 50-års jubileum på Søndre torv.  
  
I forbindelse med Ringeriksbanen, vil senterets kontrakt på det nåværende senterområdet 
ved Hønefoss Jernbanestasjon bli terminert. Et område som har vært svært passende for 
senterets aktiviteter. Styret i senteret har derfor de siste to årene utredet flere muligheter, 
men uten å komme i mål med noen løsning. Senteret ble etablert med det for øye at det 
skulle ligge forholdsvis nært byen, og at det gjennom sine ulike aktiviteter skal samspille med 
regionens næringsliv og handelsstand. En lokalisering for langt unna, vil gjøre at 
publikumstilstrømningen vil bli redusert, og at senteret derfor vil miste mye av sin 
attraktivitet. 
  
 



Vi har derfor vurdert og forkastet følgende alternativer: 
1: Fortsatt tilstedeværelse på Hønefoss stasjon. Ikke aktuelt med tanke på de planene som 
foreligger for stasjonen. 
2: Lager Nord (tidl. Dina Follum): Denne løsningen innehadde både spor og øvrige fasiliteter 
som gjorde at løsningen ville fungert svært bra. Uheldige omstendigheter gjorde at 
Jernbanedirektoratet trakk seg fra avtalen samt at eierne av eiendommen trakk 
eiendommen fra salg. 
  
3: Viul: Eiendommen ble vurdert som for langt fra Hønefoss sentrum, med tanke på at 
senterets intensjon er å virke sammen med byen og handelsstanden. I tillegg ville mye 
bygningsmasse måtte bygges opp fra grunnen av. 
4: Hensmoen/Helge R. Olsen ble vurdert, men for langt fra Hønefoss, og uten de fasiliteter 
og areal som behøves. 
5: Området Begna: Ikke tilfredsstillende veitilgang. Dessuten er dette et omfattende område 
som det ikke vil være mulig for NSHS å bygge opp fra grunnen av, da det innebærer både 
planering og bygging. 
6: Hval stasjon. Ikke tilstrekkelig areal. 
 7: Kistefos, øst for elva. Benyttes p.t. av Vegvesenet. Må bygges opp helt fra grunnen. For 
langt unna byen. 
8: Jevnaker stasjon. Ikke nok areal. For langt unna Hønefoss. 
 Sånn sett føler styret at man gjennom dette har vært gjennom de relevante alternativene 
som finnes for lokalisering av senteret. 
  
Nytt opplevelsessenter i Asbjørnsens gate 
Etter sommerferien lanserte Høyre de kommunale eiendommene i Asbjørnsens gate som et 
mulig alternativ inklusive Ringerikskraft sine arealer. Sett i lys av at Teknisk sektor i Ringerike 
kommune samt Ringerikskraft flytter/har flyttet til andre steder står området snart tomt. 
  
Etter befaringer og nøye vurderinger fra styret i NSHS, ser man at dette er et svært bra 
alternativ. Det er bynært, og vil kunne tilføre byen svært mye som en attraksjon. Om man 
tenker seg en akse fra Petersøya via Glatved, Nordsiden, Asbjørnsens gate og videre 
gjennom Elvestien til Hovenga, og retur ned Hønengata, så har man knyttet byen tettere 
sammen. Vi nevner også at det er muligheter til adkomst med båt via Hønsand, noe som er 
viktig mht vitalisering av Randselva. 
  
Arealene er perfekte, slik vi vurderer dem. Uteområdene gir muligheter til oppstilling av 
kjøretøyer slik man gjør i dag. I tillegg er det tilstrekkelig plass for besøkende, noe som er 
svært viktig. På noe sikt antar vi det er gode muligheter for å anlegge et sidespor fra 
jernbanen inn på eiendommen. 
  
Innvendig vil kontorlokalene kunne gi plass til kafeteria i tillegg til møterom, kontorer, og alle 
typer aktivitetsrom for store deler av det øvrige kultur- og foreningslivet i kommunen. 
  
Lokasjonen og hallene byr på store muligheter for utstillinger og aktiviteter innen begrepet 
næringsbasert kulturliv. Med andre ord at man tilrettelegger utstillingene som en kreativ mix 
av næringsaktiviteter kombinert med rene kulturaktiviteter - alt innenfor 
samferdselsbegrepet. En modell som har slått svært godt an på kontinentet. 



  
Denne lokasjonen byr også på løsninger i forhold til etablering av et garnisonsmuseum i 
tilknytning til det samferdselshistoriske senteret. Hønefoss har vært et garnisonssted siden 
1600-tallet, og har derfor en rik, variert og spennende historie å fortelle gjennom en slik 
etablering.  
  
Man har også utviklet et tankesett i forhold til et energisenter basert på kretsløpet 
og vassdragene i distriktet. Hønefoss var faktisk den første byen i Norge med elektrisk 
gatelys i 1893. Og vi har et kraftselskap som mer enn noen gang ligger i front både 
teknologisk og strategisk. 
  
Gjennom å sørge for at Norsk Samferdselshistorisk Senter kan gå inn som langsiktig leietager 
her, vil man kunne kapitalisere på eiendommen på en helt annen måte enn gjennom et 
vanlig salg. Sett i lys av ønsket om å utvikle byen for økt tilflytning samt økt dagsturisme, vil 
senteret gjennom en slik lokalisering kunne bidra til nettopp dette. 
  
Stiftelse 
Senteret er kommet til at passende framtidig organisasjonsform vil være som en stiftelse i 
hht. Stiftelsesloven. Dette har mange fordeler, for senteret og våre samarbeidspartnere, 
sponsorer m.m. Vi har derfor allerede startet arbeidet med å omdanne NSHS til en stiftelse 
hvor Alf E. Erevik bistår med å få dette på plass. Dette arbeidet sluttføres så snart vi vet litt 
mer om realismen i lokaliseringsalternativet. 
  
 
Hønefoss 28.10.19 
Runar Johansen 
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Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Ledningsnett på Nes .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) mottatt 30.10.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Interpellasjon 

Jeg viser til artikkel i Ringerikes blad den 7. oktober med tittelen "Beboere på Nes fortviler: 

Kommunen vil tvinge oss inn i en dyr og dårlig løsning." 

Av artikkelen fremgår det at noen husstander på Nes kan nøye seg med kr 10.800,- + graving for å bli 

koblet på kommunal ledning, mens hele 54 husstander må påregne en engangskostnad på mellom 

150.000,- og 200.000,- samt årlige driftsutgifter til villapunpe.  

Kommunestyret behandlet denne saken i møte den 6. juni i år. 

I Kommunestyrets møte den 5. september i år ble det fattet slikt vedtak: 

 

(Vedtaket er hentet fra referat fra møte i HMA 3. juni 2019. Kommunestyrets vedtak den 27. 

september ble i samsvar med vedtaket i HMA, med èn endring: Maksimal kostnad ble fastsatt til 3 G) 

Jeg har i denne forbindelse følgende spørsmål til ordfører: 

1. Hvorfor er ikke det kommunale ledningsnettet på Nes planlagt på en slik måte at alle aktuelle 

husstander gis anledning til å koble seg på ledning med selvfall? 

2. Synes ordfører det er rimelig at enkelthusstander skal belastes med så vidt forskjellig kostnad 

fordi kommunen velger en rimeligere løsning for fremføring av kommunal ledning? 

3. Vil ordfører, bla. i lys av vedtaket som ble fattet av kommunestyret den 5. september i år, 

fremme egen sak med forslag til tiltak for å unngå denne type uheldige effekter for 

innbyggerne? 

 

Anders Braaten 

Senterpartiet 
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Interpellasjon fra Erlend Kåsereff (SV) - Barn som lever i fattigdom  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Erlend Kåsereff (SV) mottatt 30.10.19 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Interpellasjon 7.11.2019 

Til Ordfører 
 
Etter 6 år med blåblå regjering I Norge har antall barn som lever i fattigdom oversteget 100 000, her 
på Ringerike er antallet 646 barn (SSB, 2017). I siste formannskapsmøte bekreftet kommunalsjef 
Mortensen at vi på Ringerike nå har passert 700 barn. Vi er under landsgjennomsnittet hva gjelder 
inntekt for våre innbyggere, og over landsgjennomsnittet når det kommer til andelen barn som lever 
i fattigdom.  
 
I sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte nevnte ordføreren viktigheten av universelle ordninger som 
alle kan nyte godt av som et viktig verktøy for å sikre at alle barn for en god oppvekst. Barnetrygda er 
en av disse. Den sørger for at alle barn uavhengig foreldrenes inntekter, rik eller fattig får en viss sum 
av det offentlige for å sikre barnet en trygg og god oppvekst. 
 
I Ringerike i dag regnes barnetrygda som inntekt for foreldre som mottar sosialhjelp og dermed 
trekkes fra beløpet som utbetales. Ifølge SSB var det i fjor 418 barn i Ringerike som lever i familier 
som mottar sosialhjelp. Barnetrygda utgjør i dag 970 kr i måneden. 970 kr virker kanskje ikke så mye 
for oss som mottar over 1900 kr kun for å delta på et kommunestyremøte, men det tilsvarer altså 
11.640 i året for disse familiene. 11 640 kr ekstra betydelige penger for folk som sliter med å få 
endene til å møtes. Det kan bety at de får råd til en bedre ferie, deltakelse på aktiviteter og 
bursdagsselskaper som bidrar til en trygg og god oppvekst med sosialisering og deltakelse.  

 
Vi veit at lav inntekt og lav utdanning går i arv og fører til utenforskap. Utenforskap er dyrt for 
samfunnet og vi må derfor ta tak i problemet så tidlig som mulig.  
 
SV ønsker at Ringerike skal være en kommune som ser verdien og samfunnsnytten av å sikre alle 
barn en trygg og god oppvekst, et ønske vi regner med at alle i denne salen deler. SV ønsker at 
Ringerike kommune ikke skal regne barnetrygda som inntekt for sosialhjelpsmottakere. Dette har 
man allerede gjort i flere sammenlignbare kommuner. 
 
Vi ber derfor ordføreren om følgende: 
 

1. Vil Ordføreren ta denne oppfordringen med inn i det kommende budsjettet, slik at Ringerike 
kommune kommer et steg nærmere visjonen om å utjevne forskjeller  
 

2. Hvis ordfører ikke finner dette mulig for neste års budsjett - når mener ordfører at dette kan 
gjennomføres?  

 

Erlend Kåsereff 

Ringerike Sosialistisk Venstreparti 
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Leder tok opp innkalling og saksliste som ble enstemmig godkjent og møtet satt. 
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Kjell B. Hansen 
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Trude S. Bjerkås 
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Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 - evaluering  

 

Vedtak: 

 

Valgstyret tar valgstyresekretariatets evaluering til orientering, med følgende innspill: 

 Valgstyret ber rådmannen om en gjennomgang av evalueringen og legge frem egen sak 

til kommunestyret før neste valg. 

 

 Valgstyresekretariatet tar med seg innspill fra valgstyret i sin evaluering som legges 

frem for valgstyret i god tid før neste valg. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Orientering fra valgsekretariatets leder, Kari Véien Denné om følgende punkter: 

 

 Tid og sted for forhåndsstemmegivningen  

 Bemanning av forhåndsstemmesteder.  

 Bemanning ved foreløpig telling av forhåndsstemmer  

 Tid og sted for valgting  

 Bemanning ved valgting  

 Bruk av konsulenter til innstallering av programvare for scanning  

 Plassering av scanningsenter/tellesentral  

 

Følgende forslag ble fremmet av et samlet valgstyre: 

 «Valgstyret ber rådmannen om en gjennomgang av evalueringen og legge frem egen 

sak til kommunestyret før neste valg. 

 Valgstyresekretariatet tar med seg innspill fra valgstyret i sin evaluering som legges 

frem for valgstyret i god tid før neste valg.» 

 

 

 

Avstemming: 

Valgstyresekretariatets evaluering, samt innspill tas enstemmig til orientering. 
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Fylkesmannens vedtak i klagesak - Ringerike kommune - 
Områdereguleringsplan for Ringerike vannverk - Kilemoen 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 09.07.2019. 
 
Etter en gjennomgang av sakens dokumenter har Fylkesmannen fattet følgende vedtak: 

 
Sakens bakgrunn  
Hensikten med planen er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. Det er 
utarbeidet forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden og kommunen ønsker å hjemle 
dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Planforslaget innebærer restriksjoner for 
aktiviteter og arealbruk i planområdet. 
 
Forslagstiller er Ringerike kommune og planforslaget er utarbeidet av Asplan viak AS.  
 
Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn i perioden 30.01.2018 til 19.03.2018. Det innkom 14 
bemerkninger. Som følge av offentlig ettersyn er det gjort enkelte endringer og suppleringer i 
planen.  
 
Planen ble deretter vedtatt av Kommunestyret i Ringerike kommune i møte den 30.11.2018. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot fem stemmer. 
 
Vedtaket ble påklaget av følgende parter: 
 

1. Bjarne og Lisa Olsen Høyås i brev datert 28.01.2019 
2. Hans Anton Støen i brev datert 27.01.2019 
3. Jørgen Bergsund og Marthe Kihle i brev datert 28.01.2019 og 
4. Svelviksand AS i brev datert 22.01.2019. 

 

Kommunens vedtak av 30.11.2018 i sak 154/18 stadfestes. Klagene har ikke ført frem. 



  Side: 2/10 

Kommunestyret tok ikke klagene til følge i møte den 27.06.2019. Formannskapets innstilling ble 
enstemmig vedtatt. Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen i brev datert 09.07.2019.  
 
I brev datert 07.09.2019 innkom ytterligere bemerkninger til klagesaken fra Hans Anton Støen.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Innledning 
 
En områdereguleringsplan er en plantype som brukes av kommunen der det er krav om slik plan i 
kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte 
områdevise avklaringer av arealbruken, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2 første ledd.  
  
Hensikten med områdereguleringsplanen for Ringerike vannverk på Kilemoen er som nevnt over å 
sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk som er en vannkilde for ca. 24 000 mennesker i 
Hønefossområdet. For å hindre risiko for forurensning av drikkevannskilden er det nødvendig med 
visse restriksjoner på aktiviteter og arealbruk i området. Planen inneholder hensynssoner med ulike 
bestemmelser om dette.  
 
Grunneiere i planområdet er Ringerike kommune (gnr. 52 bnr. 17 og 19), Hans Anton Støen (gnr. 52 
bnr. 1), Bjarne Olsen Høyås og Lisa Katrin Olsen Høyås (gnr. 52 bnr. 2 og 3) og Marthe Kristine Kihle 
(gnr. 51 bnr. 1). 
 
Planen grenser mot gjeldende områderegulering 344 Kilemoen sanduttak og 226 Nedre Kilemoen. 
På vestsiden av fv. 172 ligger reguleringsplan 308 Vestsiden Pukkverk. Alle tilgrensende planer legger 
til rette for masseuttak. 
 
I kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007 er områdene avsatt til LNF-område med 
båndlegging Område for grunnvann.  
 
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 utarbeidet en ny klausuleringsplan for området. Områdereguleringsplanen er basert på 
denne nye klausuleringsplanen. 
 
Kommunens hensikt med planen er som nevnt over å ivareta vannkilden og drikkevannssikkerhet. 
Dette innebærer at det legges begrensninger på ulike driftsformer og terrenginngrep i planområdet. 
Begrensningene er i hovedsak gjeldende gjennom eksisterende klausuleringsavtale for området, 
men nye brønner og nye krav fra NGI medfører en noe endret soneinndeling rundt brønnene. 
 
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker 
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Kommunestyret er øverste planleggings- og reguleringsmyndighet og har ansvaret for å utøve det 
planfaglige skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet, jf. plan- og bygningsloven § 3-3.  
 
Etter en samfunnsmessig vurdering, i samråd med berørte statlige fagmyndigheter, 
fylkeskommunen og andre som måtte ha interesser i planområdet, er det derfor kommunestyret 
som avgjør hvilke områder som skal med i reguleringsplanen.  
 
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra  
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar  
2004 fra Miljøverndepartementet. 
 
Fylkesmannen kan ikke endre planen uten at kommunen er enig i endringen. Dette gjelder 
endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i reguleringsbestemmelser. Dersom 
Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer, og kommunen ikke er enig, må klagesaken 
oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.  
 
Det presiseres samtidig at det i forbindelse med klagebehandling av planen ikke kan gjøres 
endringer som innebærer at planen endres i hovedtrekkene, selv om kommunen er enig i 
endringene. 
 
Det følger videre av forvaltningsloven § 34 andre ledd at Fylkesmannen skal legge stor vekt på det 
kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. Ettersom kommunens vurderinger og vekting 
av ulike planinteresser og -hensyn vil være utøvelse av kommunens frie skjønn, skal det i 
utgangspunktet mye til for å sette kommunens vedtak om reguleringsplaner til side.  
 
Vurdering av klagernes anførsler 
 
Klagene er omfattende, og sammenfattes derfor i anførslene under. Fylkesmannen viser for øvrig til 
klagene i sin helhet. 
 
I klagen fra Bjarne og Lisa Olsen Høyås vises det til at gnr. 52 bnr. 2 og 3 ligger innenfor det som i 
vedtatt reguleringsplan er sone 1, 2a og 2b. På eiendommen drives både jord- og skogbruk. 
Endringene 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 innenfor 
sone 1 etter vedtatt reguleringsplan. Klagerne påpeker at dette vil kunne få store konsekvenser for 
næringsgrunnlaget for gården i fremtiden. Klagerne 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. Klagerne påpeker videre at et forbud mot beitedyr vil påvirke fremtidig næringsgrunnlag for 
gården, og det fremstår uklart for klagerne hvordan dette kravet har oppstått da de ikke ser at 
Mattilsynet har stilt krav om dette eksplisitt. Når det gjelder planens forbud mot lagring/opplasting 
av tømmer, skriver klagerne 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. 
 
Til slutt i klagen vises det til at det innenfor sone 2b er ilagt et forbud mot ny bebyggelse, med 
unntak av enkelte bygninger tilknyttet landbruk. Større bygninger krever godkjenning fra Mattilsynet. 
Klagerne 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- og skogbruk, noe som vil være uheldig for gårdsdriften.  
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Klagen fra Hans Anton Støen knytter seg til områdereguleringsplanens krav om at grunneier skal 
gjennomføre konsekvensutredning og detaljregulering for å kunne ta ut grus på eiendommen. Det 
er videre vist til at kommunen har foretatt en mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag 
for soneinndelingen i områdereguleringen.  
 
I klagen fra Jørgen Bergsund og Marthe Kihle klages det på manglende informasjon og dialog 
underveis i planprosessen fra Ringerike kommunes side. Det anføres at det foreligger 
saksbehandlingsfeil når kommunen ikke har involvert grunneierne underveis i planprosessen, 
spesielt i forbindelse med endring fra LNF til LNA.  
 
Videre påpeker klagerne at gnr. 51 bnr. 1 ligger innenfor det som i vedtatt plan er sone 2a, 2b og 3. 
Endringer i sonene har medført at eiendommen får en større del innenfor sone 2a enn det som var 
tilfellet ved den tidligere behandlingen. I tillegg er ca. 500 daa av eiendommen omgjort fra LNF til 
LNA i 2.gangsbehandlingen av planen etter uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud. Dette mener 
klagerne vil innebære en langt større restriksjon på eiendommen enn hva som var tilfellet tidligere. 
Det stilles også spørsmål til hvorfor områder klausuleres for å sikre sandfuruskog i en 
reguleringsplan med formål å sikre drikkevann.  
 
Klagerne hevder at LNA-formålet i stor grad vil vanskeliggjøre drift av de aktuelle arealene på 
eiendommen. Det vises til at skogen på Kilemoen gjennom generasjoner har blitt drevet på en 
forsvarlig og fremtidsrettet måte etter gjeldende skogbrukplan. Ved å skulle forelegge planer om 
hogst for landbrukskontoret og avklare om det skal gjennomføres kartlegging for evt. hogst, vil det 
vanskeliggjøre og kanskje også umuliggjøre hogst i det aktuelle området. Klagerne påpeker at 
eiendommen ikke ligger inne med naturtypen sandfuruskog i Naturbasen, og 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. 
 
Klagerne reagerer videre på planens restriksjoner knyttet til uttak av grus. Det vises til at 
sandforekomsten er registrert som sandforekomst av nasjonal kvalitet og interesse. Det har vært 
grustak på eiendommen siden 1966. 
 
I klagen fra Svelviksand AS uttrykkes det bekymring for at området nord for deres reguleringsplan på 
gnr. 51 bnr. 1 er endret fra LNF til LNA. Det vises til at NGU har rangert hele grusforekomsten på 
Kilemoen som nasjonalt viktig. Klager er bekymret for at grunnressursen 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 drikkevannsikkerhet ved å legge en tilleggsbegrensning på 
området. 
 
Ringerike kommune fant ikke grunnlag for å ta klagene til følge i sin forberedende klagebehandling. 
Fra kommunens vurderinger siteres følgende: 
 

«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.: 
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KU-forskriften etter plan- og bygningsloven § 4-2 har krav om innhenting av kunnskap og 
innleggelse av KUdata 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. 

 
 --- 
 

Rådmannen vil til dette [forbud mot uttak av grus, Fylkesmannens bemerkning] 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 
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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. 

 
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. 

 
 --- 
 

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. 



  Side: 7/10 

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. 

 
 --- 
 

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.  
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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.» 

 
Når det gjelder anførslene fra Hans Anton Støen, har kommunen valgt å kommentere disse i eget 
skriv utarbeidet av Rådmannen.  
 
Kommunen uttaler her at kravet til konsekvensutredning og detaljregulering er stilt til Støen som 
eier av grusuttaket på samme måte som andre grunneiere som er eiere av grus i kommunen har fått 
tilsvarende krav før det har blitt tillatt videre masseuttak på deres eiendom. Det bemerkes at dette 
er i samsvar med forskrift om konsekvensutredning som oppstiller en slik plikt for grusuttak av 
denne størrelsesorden. Selve vannverksuttaket medfører ifølge kommunen ikke en slik plikt etter 
gjeldende konsekvensutredningsforskrift.  
 
Fylkesmannen viser for øvrig til Rådmannens vurderinger. 
 
Fylkesmannens vurdering 
 
Utgangspunktet for Fylkesmannens vurdering er at kommunens valg av ulike arealbruksformål etter  
plan- og bygningsloven § 12-5, hensynssoner etter § 12-6 og reguleringsbestemmelser etter § 12-7, 
er en fri skjønnsmessig vurdering. Det er kommunestyret som er tillagt oppgaven som øverste 
reguleringsmyndighet, og må derfor foreta nødvendige avveininger av ulike hensyn og behov. Etter 
en samfunnsmessig vurdering, i samråd med berørte statlige fagmyndigheter, fylkeskommunen og 
andre som måtte ha interesser i planområdet, er det kommunestyret som avgjør hvilke områder 
som skal med i reguleringsplanen, og hvilke reguleringsbestemmelser som skal gjelde for disse 
områdene.  
 
Dersom kommunen velger å vedta planforslaget, må vedtaket være planfaglig forsvarlig begrunnet, 
dvs. det må oppfylle de alminnelige forvaltningsrettslige krav til saklighet mv. Det relevante 
spørsmålet er dermed om kommunens vedtak om å godkjenne planforslaget for 
områdereguleringsplanen er planfaglig forsvarlig begrunnet, og da særlig med tanke vern av 
drikkevannskilden, restriksjoner knyttet til aktiviteter i området, samt vern av naturtype 
sandfuruskog. 
 
I likhet med kommunen kan ikke Fylkesmannen se at tidligere vurderinger av hva som anses som 
søknadspliktige terrenginngrep har betydning for kommunens adgang til å vedta reguleringsplan 
knyttet til beskyttelse av grunnvannsbrønner.  
 
Fylkesmannen vil bemerke at det i plan- og bygningsloven kap. 12 ikke foreligger begrensninger for 
hvilke områder kommunen kan vedta omregulert, selv om det foreligger en privatrettslig avtale eller 
en eksisterende reguleringsplan om bruk av eiendom. Et annet spørsmål er om den nye planen 
griper inn i eksisterende virksomhet på eiendommen. Dette blir et konkret spørsmål som faller 
utenfor Fylkesmannens overprøving i herværende sak.  
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Når det gjelder anførselen om forholdsmessighet, har kommunen uttalt at det ikke har vært ønskelig 
at bestemmelsene skal være strengere enn nødvendig. Kommunen har imidlertid kommet til at 
drikkevannssikkerhet som et klart overordnet samfunnsmessig hensyn veier tyngst i denne saken. 
Kommunen mener behovet for restriksjoner er grundig utredet og vurdert, og at planforslaget 
inneholder nødvendige restriksjoner for å ivareta drikkevannet. Dette har i noen tilfeller måttet gå 
foran private hensyn. 
 
Slik Fylkesmannen ser det, ligger det innenfor kommunens kompetanse i plansaker å vedta 
restriksjoner med hensikt å beskytte drikkvannskilden. 
 
I klagen fra Hans Anton Støen er det særlig anført at planens krav om konsekvensutredning og 
detaljregulering ikke skyldes grusdriften som sådan, men de nye reservebrønnene som er etablert 
av kommunen. Kommunen er på sin side uenig i dette, da den mener at forskrift om 
konsekvensutredning oppstiller et krav om konsekvensutredning for grustak av denne 
størrelsesorden. Selve vannverksuttaket medfører ingen slik plikt ifølge kommunen. 
 
Fylkesmannen bemerker at kravet om konsekvensutredning av planer følger av pbl. § 4-2 andre 
ledd. For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal planbeskrivelsen gi en 
særlig beskrivelse og vurdering – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.  
 
I forskrift om konsekvensutredninger angis hvilke planer som alltid skal ha konsekvensutredning og 
planprogram og for hvilke planer konsekvensutredning må vurderes nærmere. Fylkesmannen kan 
ikke se at gjeldende plan, hverken i medhold av pbl. § 4-2 andre ledd eller 
konsekvensutredningsforskriften har et slikt innhold eller har vesentlige virkning for miljø eller 
samfunn at det i medhold av plan- og bygningsloven eller forskriften kan stilles krav om 
konsekvensutredning. 
 
Det følger av forskriften § 8 jf. vedlegg II nr. 2a at reguleringsplaner for mineraluttak skal ha 
konsekvensutredning hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 
 
Fylkesmannen viser til kommunens vurdering av behovet for konsekvensutredning for 
masseuttaket, og finner ikke grunnlag for å tilsidesette denne. 
 
Når det gjelder vannverksuttaket, følger det av forskriftens vedlegg I nr. 11 at anlegg for grunnvann 
skal konsekvensutredes der mengden vann som tas ut eller infiltreres utgjør minst 10 millioner 
kubikkmeter per år. Kommunen har opplyst at om at Ringerike vannverk kun vil ta ut noe i overkant 
av 5 millioner kubikkmeter per år, slik at kravet om konsevensutredning ikke kommer til anvendelse. 
Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å overprøve kommunens vurdering på dette punkt.  
 
Når det gjelder klagernes anførsler om medvirkning, bemerker Fylkesmannen at krav til medvirkning 
i planprosessen ikke er ensbetydende med at de som uttaler seg til planprosessen skal bli hørt. 
Medvirkningsprosessen sikrer at berørte skal få mulighet til å uttale seg, og uttalelsene blir en del av 
kommunens beslutningsgrunnlag. Som det fremgår ovenfor er det kommunestyret som til slutt har 
ansvaret for å utøve det planfaglige skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet. 
 
Oppsummering 
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Fylkesmannen har kommet til at planforslaget er tilfredsstillende opplyst og at sakens dokumenter 
gir et tilstrekkelig grunnlag til å fatte en avgjørelse i saken.  
 
Fylkesmannen kan etter en gjennomgang av saken ikke se at det foreligger grunnlag for å foreta 
endringer i den vedtatte områdereguleringsplan basert på klagernes anførsler.  
 
Etter Fylkesmannens oppfatning har kommunen foretatt en bred planmessig vurdering av ulike 
hensyn som er fremkommet gjennom utarbeidelsen av områdeplanen. Fylkesmannen vil i denne 
sammenheng også vise til plan- og bygningslovens formålsparagraf, § 1-1, hvor det følger at 
planlegging skal legge til rette for vedtak om bruk og vern av ressurser og utbygging.  
 
Ved avgjørelsen har Fylkesmannen vektlagt hensynet til det kommunale selvstyret. 
 
Fylkesmannen kan heller ikke se, etter gjennomgangen av sakens dokumenter, at det foreligger 
saksbehandlingsfeil som skulle tilsi at planvedtaket er ugyldig.  
 
Klagene har dermed ikke ført frem. Kommunestyrets vedtak blir stående uendret. 
 
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 30.11.2018 i sak 154/18 stadfestes. Klagene har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Odd Meldal 
seksjonssjef 

  
 
Karin Sand Oftedal 
seniorrådgiver 

 
Saksbehandlers telefontid: mandag kl. 12.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Ringerike kommune - lovlighetskontroll av kommunestyrets beslutning 
om å lukke deler av møtet den 2.5.2019 

 
Vi viser til Ringerike kommunes brev av 7.6.2019 i forbindelse med oversendelse av klage fra 
Marianne Enderud og Lars Lindstøl på avslag om innsyn etter offentleglova. Flere av anførslene i 
klagen knytter seg til kommunestyrets avgjørelse om delvis lukking av møtet i forbindelse med 
behandling av sak 54/19 2.5.2019, klage på reguleringsplan Ullerål skole. Det fremgår at kommunen i 
vedtak av 24.5.2019 har avvist klage på lukking av kommunestyremøtet.  
 
Fylkesmannens vedtak 
 
Ringerike kommunestyres avgjørelse om delvis lukking av møtet den 2.5.2019 i forbindelse 
med behandling av sak 54/19 er ugyldig og oppheves, jf. kommuneloven § 59 nr. 5.  

 
Fylkesmannens avgjørelse i saken er endelig og kan ikke påklages. 
 
Bakgrunnen for saken  
Marianne Enderud og Lars Lindstøl har, i brev av 31.5.2019, klaget på Ringerike kommunes avslag på 
krav om innsyn i opplysninger som ble meddelt muntlig til kommunestyret den 2.5.2019 i sak 54/19, 
«Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - Klage på vedtatt plan». I klagen er det flere anførsler som 
knytter seg til at kommunen ikke fulgte prosedyren for lukking av møter da deler av 
kommunestyremøtet ble lukket. Kommunen avviste klagen i brev av 24.5.2019, og viste til at: 
 

«Vi har gjennomgått protokollen fra møtet. Der fremkommer ingen innsigelser til at møtet ble 
lukket. 
 
Det er riktig som det fremkommer av kommuneloven § 31 a at avstemming skal skje i åpent 
møte. I åpent møte anmodet arbeiderpartiet ordfører om at møtet skulle lukkes. Det kom ingen 
protester fra øvrige representanter til dette og ordfører meddelte hjemmelen for at møtet kunne 
lukkes. Dette skjedde som sagt i åpent møte og det var ingen som tok ordet for debatt rundt 
spørsmålet om lukking av møtet. Kommunen kan derfor ikke se at det foreligger brudd på 
kommunelovens bestemmelser. 
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Videre følger det av kommunelovens § 59, første ledd at tre eller flere medlemmer av 
kommunestyret sammen kan bringe avgjørelser truffet av folkevalgte organ til kontroll av 
avgjørelsens lovlighet. 

 
Det er med andre ord tre eller flere kommunestyrerepresentanter som kan begjære 
lovlighetskontroll. 

 
Klagens tas ikke til følge da det kun er tre eller flere kommunestyrerepresentanter som kan 
begjære lovlighetskontroll.» 

 
Generelt om lovlighetskontroll 
Etter kommuneloven § 59 er departementet gitt myndighet til å kontrollere avgjørelser fattet av 
folkevalgt organ og kommunal eller fylkeskommunal administrasjon. Myndigheten til å foreta 
lovlighetskontroll av kommunale avgjørelser er delegert til Fylkesmannen.1  
 
Krav om lovlighetskontroll etter § 59 nr. 1 må fremmes av minst tre medlemmer av kommunestyret. 
I denne saken er det ikke fremmet et slikt krav om lovlighetskontroll fra folkevalgte.  
 
Fylkesmannen kan også ta kommunale avgjørelser opp til lovlighetskontroll på eget initiativ, jf. 
kommuneloven § 59 nr. 5.2 Bestemmelsen angir ikke nærmere når slik kontroll skal skje. Av 
forarbeidene fremgår det at ordningen med lovlighetskontroll på eget initiativ etter nr. 5 ikke skal 
benyttes til å gjeninnføre en automatisk legalitetskontroll.3 Det bør hefte usikkerhet ved en 
avgjørelses gyldighet før kompetansen til lovlighetskontroll av eget tiltak brukes. Det fremgår av 
Kommunal- og regionaldepartementets veileder om lovlighetskontroll,4 at det i stor utstrekning vil 
være opp til Fylkesmannens skjønn når adgangen skal benyttes, men at myndigheten bør brukes 
med varsomhet. Veilederen lister opp forhold av betydning for spørsmålet om en sak skal tas opp til 
kontroll av eget tiltak.5 Det klare utgangspunktet er at det skal hefte usikkerhet ved avgjørelsens 
lovlighet før lovlighetskontroll foretas. 
 
Kontrollen skal ifølge kommuneloven § 59 nr. 4 omfatte en undersøkelse av om avgjørelsen 
 

a. er innholdsmessig lovlig (materiell kompetanse) 
b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse (personell 

kompetanse) 
c. er blitt til på lovlig måte (prosessuell kompetanse) 

 
Lovlighetskontroll innebærer ikke myndighet til å treffe en ny avgjørelse i saken, men bare til å 
oppheve kommunens avgjørelse dersom den er ugyldig, jf. § 59 nr. 4 andre ledd. Ugyldighet er 
betinget av at det foreligger feil ved den materielle, personelle eller prosessuelle kompetansen. Feil 
ved den personelle eller prosessuelle kompetansen fører imidlertid ikke automatisk til ugyldighet. 
Her følges prinsippet i forvaltningsloven § 41, om at vedtaket likevel er gyldig dersom det er grunn til 
å tro at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. 

 
1 Jf. rundskriv H-25/92 og H-6/95. 
2 Myndigheten er delegert fra departementet til Fylkesmannen når det gjelder kommunale avgjørelser, jf. rundskriv H-25/92 
og H-6/95.   
3 Ot.prp. nr. 42 (1991-1992) s. 202   
4 Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59» (H-2299) pkt. 5.2.   
5 Punkt 6.3.3 i veilederen   
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I dette tilfellet har vi funnet grunnlag for å vurdere nærmere hvorvidt Ringerike kommunestyres 
avgjørelse av 2.5.2019 om lukking av deler av møtet i forbindelse med behandling av sak 54/19, er 
gyldig. Når det gjelder klage på vedtaket om reguleringsplanen, viser vi til at den er behandlet i egen 
sak 2019/23318, jf. vårt vedtak av 1.10.2019. Vi finner ikke grunnlag for å vurdere gyldigheten av 
selve vedtakelsen av reguleringsplanen, men avgrenser kontrollen til kun å gjelde avgjørelsen om 
møteoffentlighet. 
 
Fylkesmannens vurdering 
1.Er de formelle vilkårene for lovlighetskontroll oppfylt? 
Det følger uttrykkelig av kommuneloven § 59 nr. 1 andre setning at avgjørelser om møter skal holdes 
for åpne eller lukkede dører kan kontrolleres. 
 
Som nevnt er det opp til Fylkesmannens skjønn når det skal foretas lovlighetskontroll på eget 
initiativ, men myndigheten bør brukes med varsomhet. Når det gjelder avgjørelser om at møter i 
folkevalgte organer skal holdes for lukkede dører, jf. kommuneloven § 31, fremgår det av 
departementets veileder (H-2299) at tillit til forvaltningen vil være et hensyn som tilsier at terskelen 
for kontroll av eget tiltak ikke bør legges høyt.  
 
Kommuneloven § 30 nr. 1 sier at folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i 
møter, og hovedregelen er at møtene holdes for åpne dører, jf. § 31.nr. 1. Reglene i kommuneloven 
§ 31 nr. 1 om møteoffentlighet kommer til anvendelse for møter i «folkevalgte organer». Med 
folkevalgt organ menes kommunestyret og kollegiale organer som helt eller delvis er valgt av 
kommunestyret i medhold av kommuneloven eller særlov. Det er ikke tvilsomt at møtet som ble 
avholdt 2.5.2019 må anses som et møte i et folkevalgt organ, og at reglene om møteoffentlighet 
kommer til anvendelse.  
 
Vi anser dermed at de formelle vilkårene for å foreta lovlighetskontroll av eget tiltak av 
kommunestyrets avgjørelse om å lukke deler av møtet i forbindelse med behandling av sak 54/19, er 
oppfylt. 
 
2. Er avgjørelsen om lukking truffet av rett organ?  
I kommuneloven § 31 og § 31 a. nr. 1 om møteoffentlighet fremgår det at et folkevalgt organ kan 
vedta å lukke et møte, det vil si at alle medlemmene skal stemme over spørsmålet. 
 
Det følger av kommunens redegjørelse i brev av 24.5.2019 at ordføreren anmodet i åpent møte om 
at møtet skulle lukkes. Det kom ingen protester fra øvrige representanter, og ordføreren meddelte 
hjemmelen for at møtet kunne lukkes. Dette skjedde i åpent møte og ingen tok til orde for debatt 
rundt spørsmålet om lukking av møtet.  
 
Det er imidlertid organet selv som skal vurdere om vilkårene for lukking av møtet er oppfylt og 
eventuelt vedta lukking, jf. kommuneloven § 31. Det fremgår ikke av opplysningene i saken at det ble 
foretatt noen formell avstemming om lukking av møtet, jf. § 31 a. Etter vår oppfatning innebærer 
prosessen i realiteten at avgjørelsen om lukking av møtet ble truffet av ordføreren, og ikke vedtatt av 
kommunestyret. 
 
Vi legger til grunn at ordføreren ikke hadde kompetanse til å lukke møtet. 
 
3. Er avgjørelsen om lukking truffet på riktig måte?  
Kontroll av den prosessuelle kompetansen innebærer en vurdering av om avgjørelsen er blitt 



  Side: 4/5 

til på lovlig måte, dvs. om saksbehandlingsreglene i kommuneloven, forvaltningsloven og 
særlovgivningen, er fulgt. 
 
Dersom det blir bestemt at møtet skal være lukket, skal avgjørelsen og hjemmelen for å lukke 
møtet fremgå av møteboka, jf. kommuneloven § 30 nr. 4. Avstemningen om å lukke et møte 
skal skje i åpent møte, jf. kommuneloven § 31a. nr. 1. 
 
Det fremgår av møteprotokollen at møtet ble vedtatt lukket for deler av behandlingen av sak 54/19, 
jf. kommuneloven § 31 nr. 5 og offl. § 23. 
 
Ut fra kommunens redegjørelse av saksgangen i brev av 24.5.2019, ble det ikke stemt over 
avgjørelsen om å lukke møtet, og vi er derfor av den oppfatning at gjeldende saksbehandlingsregler 
ikke ble fulgt. 
 
4. Var det riktig å lukke møtet? 
Kontroll av den materielle kompetanse retter seg mot vedtakets innhold. Vedtaket må ikke 
stride mot gjeldende rett. 
 
I kommuneloven § 31 nr. 1 står det at: «Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer.» 
 
Utgangspunktet er altså at alle møter i folkevalgte organer skal være åpne for allmennheten. 
 
Unntak fra denne hovedregelen krever som nevnt ovenfor et vedtak om lukking av møtet og 
det må foreligge en særlig hjemmel, jf. § 31 nr. 2-5. 
 
I dette tilfellet ble møtet lukket med hjemmel i kommuneloven § 31 nr. 5, jf. offl. § 23. Bestemmelsen 
lyder slik: 

 
«Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser 
tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn 
etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument.» 

 
Vi viser til at offentlige interesser som anføres som grunnlag for lukking av dørene, må være saklige, 
legitime og allmenne offentlige interesser, og ikke hensyn til politisk bekvemmelighet eller ønske om 
å beskytte seg mot kritikk. Begrunnelsen for lukking vil typisk knytte seg til forretningsmessige 
forhold.6  
 
Vi har i vårt vedtak av 3.10.2019 behandlet klage på krav om innsyn etter offentleglova. Vi stadfestet 
kommunens vedtak om avslag på innsyn i opplysninger som ble gitt til kommunestyret i den lukkede 
delen av møtet, herunder et internt arbeidsdokument som var unntatt etter offl. § 14 første ledd. 
Kommunen har vist til at opplysningene som ble gitt i den lukkede delen av møtet gjaldt 
kommunens kontraktsforpliktelser ovenfor ekstern entreprenør, og at de ikke kunne gis i åpent 
møte av hensyn til kommunens forhandlingsposisjon.  
 
I vedtaket vårt legger vi også til grunn at dokumentet kan unntas med hjemmel i offl. § 23 som gir 
adgang for å unnta opplysninger når det er påkrevd av hensyn til økonomiforvaltningen til organet. 
 
Etter vår oppfatning er vilkårene i § 31 nr. 5 for lukking av deler av møtet oppfylt i dette tilfellet. 

 
6 Jf. Norsk Lovkommentar ved Jan Fridthjof Bernt note (621) 
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5. Konklusjon 
Fylkesmannen har på bakgrunn av det ovenstående kommet til at kommunens avgjørelse om 
lukking av møtet den 2.5.2019 er ugyldig jf. kommuneloven § 59 nr. 5. Avgjørelsen om lukking av 
møtet ble ikke truffet av riktig organ, og saksbehandlingsreglene som gjelder ved lukking av møter er 
ikke fulgt. 
 
Feilen anses imidlertid ikke for å ha innvirkning på realitetsvedtaket som ble truffet i 
møtet. Når lovlighetskontrollen viser at avgjørelsen om å lukke dørene var ugyldig, kan ikke 
det samme møtet holdes på nytt. Departementet uttaler i forarbeidene at muligheten for 
lovlighetskontroll likevel kan ha en selvstendig verdi ved at det gir mulighet til å angripe brudd på 
møteoffentlighetsprinsippet, og at lovlighetskontroll kan føre til læring utover den aktuelle saken.7  
 
Fylkesmannen forventer at kommunen i fremtiden vil praktisere reglene om møteoffentlighet 
på riktig måte. 
 
Med hilsen 
 
Anne D. Haugland 
seksjonssjef 

  
 
Cathrine Lied Meyer 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Ringerike kommune    

 
 

 
7 Jf. Ot.prp.nr. 17 2008 – 2009 s. 38 
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Med vennlig hilsen  

Cathrine Lied Meyer  

seniorrådgiver  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4382-2  Arkiv: 150  

 

Sak: 126/19 

 

Saksprotokoll - Økonomirapport 2. tertial 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Økonomirapport 2. tertial 2019, tas til orientering.  

 

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

 

3. Politiske vedtak til oppfølging - Status pr. 2. tertial 2019 tas til orientering.  

 

4. Følgende endringer av driftsbudsjett vedtas:  

 

a. Administrativ korreksjon budsjettmidler avlastning barn fra Barn og unge til Helse og 

omsorg 

101000.440011.253  4 000 000 debet 

109000.440011.253     400 000 debet 

109900.440011.253     790 000 debet 

101070.330402.253  5 190 000 kredit  

Administrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

b. Administrativ korreksjon budsjettmidler BPA fra Helse og omsorg til Barn og unge 

101000.330407.254 1 000 000 debet 

109000.330407.254    142 000 debet 

109900.330407.254    190 000 debet 

101000.430400.254 1 000 000 kredit 

109000.430400.254    142 000 kredit 

109900.430400.254    190 000 kredit 

Administrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

c. Administrativ korreksjon budsjettmidler til Utdanning og familie, fra Avsetninger diverse 

116000.200100.190       2.425.000 debet 

116000.711003.190       2.425.000 kredit 

Gjelder sparetiltak på reiseutgifter. 

 

d. Det foretas en reversering av budsjettmessig dekning av renter og avdrag fra 

driftsprosjektene 4114 (Dampovner barnehager) og 4115 (Oppgradering Hønefoss 

barnehage) slik: 

150090.911006.870.4114 debet kr 25.000 

150090.300100.870.4114 kredit kr 25.000 

150090.911006.870.4115.debet kr 12.500 

150090.300100.870.4115 kredit kr 12.500 
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151000.911006.870.4114 debet kr 200.000 

151000.300100.870.4114 kredit kr 200.000 

151000.911006.870.4115 debet kr 50.000 

151000.300100.870.4115 kredit kr 50.000 

Årsaken til at budsjettene nullstilles er todelt. Investering i Dampovner utgår, og det er 

andre mer hensiktsmessige måter å administrere dette på. 

 

e. Administrativ korreksjon budsjettmidler rundkjøring USN fra Teknisk, kultur og idrett til 

Strategi og utvikling 

127000.110200.332       10 mill debet 

123000.590000.325         10 mill kredit 

Admimistrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

f. Sokna hjemmetjeneste, økt ramme 

101000.420402.254 600 000 debet 

Økt tjenestebehov i løpet av 2019. 

 

g. Luftmålinger Hønefoss 

137000.400004.233 420 000 debet 

Bevilget budsjett til luftmålinger i 2018. Det viste seg at målingene ikke ble ferdige før 

utløpet av mai 2019. Dermed ny bevilgning i 2019.  

 

h. Husleie til Boligstiftelsen 

119000.410002.265 3 000 000 debet 

Vedtatt reduksjon i husleien blir ikke fullt ut gjennomført i inneværende år, og budsjettet 

må tilføres midler. 

 

i. Plasser i institusjon og bofellesskap utenfor kommunen 

137000.450400.254  1 880 000 debet 

Et av sparetiltakene i sektoren er å ta hjem kjøpte plasser i 2019. Dette tar lengre tid enn 

planlagt. Det har ført til at beregnet sparetiltak ikke er effektuert fullt ut, og budsjettet 

korrigeres. 

 

j. NAV 

147091.470002.281 2 000 000 debet 

Merforbruk på økonomisk sosialhjelp, og budsjettet korrigeres. 

 

k. Ullerål bofellesskap 

101000.440009.254 1 100 000 debet 

109000.440009.254    100 000 debet 

109900.440009.254    300 000 debet 

Tiltaket for å få Ullerål bofellesskap i budsjettbalanse har tatt lengre tid enn forventet, og 

enheten tilføres manglende midler. 

 

l. Tilskudd Kirkens bymisjon 2019 

147000.400000.243 600 000 debet 

 

m. 137000.310100.201  1 000 000 debet 
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Drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager utbetales løpende gjennom året, Prognosene 

viser at kommunens utgifter til dette er budsjettert for lavt. 

 

n. Økt ramme Teknisk, kultur og idrett – drift/vedlikehold av kommunale veier 

124000.500050.332       4 mill debet 

Teknisk Forvaltning melder et merforbruket grunnet økte utgifter til drift og vedlikehold av 

kommunale veier. Det er ekstraordinære utgifter pga store nedbørsmengder vinter, vår og 

sommer. Brøyting, feiing av gater og veier, lapping og nødvendig grøfterensk. På bakgrunn 

av dette foreslås en styrking av budsjettramme for enheten. 

 

o. Korreksjon av for høy avsetning til lønnsvekst i 2019 til utdanning og familie 

149000.300300.190         2 996 023 kredit 

149000.711003.120         2 996 023 debet 

 

p. Renter og avdrag foreslås med følgende budsjettjusteringer: 

150090.911006.870 debet kr 400.000 

151000.911006.870 kredit kr 3.339.000 

190002.911007.283 kredit kr 1.500.000 

 

q. Rammetilskuddet økes med: 

180000.841000.840         10,561 mill kredit 

Prognosene viser at Ringerike kommune vil få høyere inntektsutjevning enn budsjettert. 

 

5. Følgende endringer av investeringsbudsjett vedtas: 

 

a) Det foreslås følgende nedtak i årsbudsjett 2019, som medfører redusert bruk av lån og 

mva. kompensasjon på totalt 182 mill. kr: 

023000.656000.375.0105 kredit kr 3 300 000 (Oppgradering og sprinkling Riddergården) 

023000.656000.190.0115 kredit kr 2 000 000 (Energi, inneklima, overvåkning) 

023000.657000.222.10001 kredit kr 18 000 000 (Ullerål skole med idrettshall) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 71 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 25 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

067000.640000.265.10007 debet kr 13 500 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

081000.640000.840.10007 debet kr 9 600 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 22 100 000 (Hov øst omsorgsboliger) 

023000.657000.256.10015 kredit kr 22 600 000 (Ringerike legevakt og ambulansesentral) 

023000.657000.222.10027 kredit kr 4 000 000 (Nes skole ny barneskolefløy) 

023000.657000.332.14016 kredit kr 3 126 375 (Parkering Austjord) 

023000.654000.332.19403 kredit kr 1 435 573 (Sentrumspassasjen) 

023000.651000.353.15008 kredit kr 4 500 000 (Overføringsledninger Åsa-Monserud) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 3 600 000 (Monserud renseanlegg) 

023000.651000.353.15014 kredit kr 9 500 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

023000.651000.350.15037 kredit kr 7 000 000 (Styresystem Nes RA og Monserud RA) 

023000.651000.353.15038 kredit kr 5 800 000 (VA-anlegg Parkgata – Storjordet) 

023000.651100.345.19210 kredit kr 2 000 000 (Digitale vannmålere) 

091000.690000.870.0001 debet kr 152 061 948 (redusert bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 debet kr 30 000 000 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Det forutsettes at budsjettreduksjonene innarbeides i Budsjett 2020 og HP 2020-2023. 

 

b) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 10004 Benterud skole til prosjekt 15024 

Boligutbygging Benterud VA-løsninger for inndekning av økt behov slik: 

023000.651000.353.15024 debet kr 1 500 000 

023000.657000.222.10004 kredit kr 1 500 000 

 

c) 1.  

Det overføres kr 381.156 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader til Valgpaviljonger. Beløpet dekkes ved å redusere driftsbudsjettet på 

ansvar 211001 Valg storting og kommune. 

Budsjettkorrigeres slik: 

120000.211001.100 kredit kr 381.156 (driftsbudsjettet) 

157000.941000.880 debet kr 381.156 (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 381.156 (investeringsbudsjettet) 

020000.620000.100.0120 debet kr 381.156 (investeringsbudsjettet) 

 

2. 

Det overføres kr 507.046 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader til Ipads til kommunestyret. Beløpet dekkes av Formannnskapets 

disposisjonskonto. 

Budsjettkorrigeres slik: 

149000.712000.100 kredit kr 507.046 (driftsbudsjettet) 

157000.941000.880 debet kr 507.046 (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 507.046 (investeringsbudsjettet) 

020060.610000.100.0733 debet kr 507.046 (investeringsbudsjettet) 

 

d) Kjøpsavtaler med fire boligeiere på Kilemoen på til sammen kr 13 608 125 lånefinansieres. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.10.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4382-1   Arkiv:   

 

 

Økonomirapport 2. tertial 2019  
 

Forslag til vedtak: 

1. Økonomirapport 2. tertial 2019, tas til orientering.  

 

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

 

3. Politiske vedtak til oppfølging - Status pr. 2. tertial 2019 tas til orientering.  

 

4. Følgende endringer av driftsbudsjett vedtas:  

 

a. Administrativ korreksjon budsjettmidler avlastning barn fra Barn og unge til Helse og 

omsorg 

101000.440011.253  4 000 000 debet 

109000.440011.253     400 000 debet 

109900.440011.253     790 000 debet 

101070.330402.253  5 190 000 kredit  

Administrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

b. Administrativ korreksjon budsjettmidler BPA fra Helse og omsorg til Barn og unge 

101000.330407.254 1 000 000 debet 

109000.330407.254    142 000 debet 

109900.330407.254    190 000 debet 

101000.430400.254 1 000 000 kredit 

109000.430400.254    142 000 kredit 

109900.430400.254    190 000 kredit 

Administrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

c. Administrativ korreksjon budsjettmidler til Utdanning og familie, fra Avsetninger diverse 

116000.200100.190       2.425.000 debet 

116000.711003.190       2.425.000 kredit 

Gjelder sparetiltak på reiseutgifter. 

 

d. Det foretas en reversering av budsjettmessig dekning av renter og avdrag fra 

driftsprosjektene 4114 (Dampovner barnehager) og 4115 (Oppgradering Hønefoss 

barnehage) slik: 
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150090.911006.870.4114 debet kr 25.000 

150090.300100.870.4114 kredit kr 25.000 

150090.911006.870.4115.debet kr 12.500 

150090.300100.870.4115 kredit kr 12.500 

151000.911006.870.4114 debet kr 200.000 

151000.300100.870.4114 kredit kr 200.000 

151000.911006.870.4115 debet kr 50.000 

151000.300100.870.4115 kredit kr 50.000 

Årsaken til at budsjettene nullstilles er todelt. Investering i Dampovner utgår, og det er 

andre mer hensiktsmessige måter å administrere dette på. 

 

e. Administrativ korreksjon budsjettmidler rundkjøring USN fra Teknisk, kultur og idrett til 

Strategi og utvikling 

127000.110200.332       10 mill debet 

123000.590000.325         10 mill kredit 

Admimistrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

f. Sokna hjemmetjeneste, økt ramme 

101000.420402.254 600 000 debet 

Økt tjenestebehov i løpet av 2019. 

 

g. Luftmålinger Hønefoss 

137000.400004.233 420 000 debet 

Bevilget budsjett til luftmålinger i 2018. Det viste seg at målingene ikke ble ferdige før 

utløpet av mai 2019. Dermed ny bevilgning i 2019.  

 

h. Husleie til Boligstiftelsen 

119000.410002.265 3 000 000 debet 

Vedtatt reduksjon i husleien blir ikke fullt ut gjennomført i inneværende år, og budsjettet må 

tilføres midler. 

 

i. Plasser i institusjon og bofellesskap utenfor kommunen 

137000.450400.254  1 880 000 debet 

Et av sparetiltakene i sektoren er å ta hjem kjøpte plasser i 2019. Dette tar lengre tid enn 

planlagt. Det har ført til at beregnet sparetiltak ikke er effektuert fullt ut, og budsjettet 

korrigeres. 

 

j. NAV 

147091.470002.281 2 000 000 debet 

Merforbruk på økonomisk sosialhjelp, og budsjettet korrigeres. 

 

k. Ullerål bofellesskap 

101000.440009.254 1 100 000 debet 

109000.440009.254    100 000 debet 

109900.440009.254    300 000 debet 

Tiltaket for å få Ullerål bofellesskap i budsjettbalanse har tatt lengre tid enn forventet, og 

enheten tilføres manglende midler. 

 

l. Tilskudd Kirkens bymisjon 2019 

147000.400000.243 600 000 debet 
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m. 137000.310100.201  1 000 000 debet 

Drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager utbetales løpende gjennom året, Prognosene 

viser at kommunens utgifter til dette er budsjettert for lavt. 

 

n. Økt ramme Teknisk, kultur og idrett – drift/vedlikehold av kommunale veier 

124000.500050.332       4 mill debet 

Teknisk Forvaltning melder et merforbruket grunnet økte utgifter til drift og vedlikehold av 

kommunale veier. Det er ekstraordinære utgifter pga store nedbørsmengder vinter, vår og 

sommer. Brøyting, feiing av gater og veier, lapping og nødvendig grøfterensk. På bakgrunn 

av dette foreslås en styrking av budsjettramme for enheten. 

 

o. Korreksjon av for høy avsetning til lønnsvekst i 2019 til utdanning og familie 

149000.300300.190         2 996 023 kredit 

149000.711003.120         2 996 023 debet 

 

p. Renter og avdrag foreslås med følgende budsjettjusteringer: 

150090.911006.870 debet kr 400.000 

151000.911006.870 kredit kr 3.339.000 

190002.911007.283 kredit kr 1.500.000 

 

q. Rammetilskuddet økes med: 

180000.841000.840         10,561 mill kredit 

Prognosene viser at Ringerike kommune vil få høyere inntektsutjevning enn budsjettert. 

 

5. Følgende endringer av investeringsbudsjett vedtas: 

 

a) Det foreslås følgende nedtak i årsbudsjett 2019, som medfører redusert bruk av lån og mva. 

kompensasjon på totalt 182 mill. kr: 

023000.656000.375.0105 kredit kr 3 300 000 (Oppgradering og sprinkling Riddergården) 

023000.656000.190.0115 kredit kr 2 000 000 (Energi, inneklima, overvåkning) 

023000.657000.222.10001 kredit kr 18 000 000 (Ullerål skole med idrettshall) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 71 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 25 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

067000.640000.265.10007 debet kr 13 500 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

081000.640000.840.10007 debet kr 9 600 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 22 100 000 (Hov øst omsorgsboliger) 

023000.657000.256.10015 kredit kr 22 600 000 (Ringerike legevakt og ambulansesentral) 

023000.657000.222.10027 kredit kr 4 000 000 (Nes skole ny barneskolefløy) 

023000.657000.332.14016 kredit kr 3 126 375 (Parkering Austjord) 

023000.654000.332.19403 kredit kr 1 435 573 (Sentrumspassasjen) 

023000.651000.353.15008 kredit kr 4 500 000 (Overføringsledninger Åsa-Monserud) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 3 600 000 (Monserud renseanlegg) 

023000.651000.353.15014 kredit kr 9 500 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

023000.651000.350.15037 kredit kr 7 000 000 (Styresystem Nes RA og Monserud RA) 

023000.651000.353.15038 kredit kr 5 800 000 (VA-anlegg Parkgata – Storjordet) 

023000.651100.345.19210 kredit kr 2 000 000 (Digitale vannmålere) 

091000.690000.870.0001 debet kr 152 061 948 (redusert bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 debet kr 30 000 000 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

 

Det forutsettes at budsjettreduksjonene innarbeides i Budsjett 2020 og HP 2020-2023. 
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b) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 10004 Benterud skole til prosjekt 15024 

Boligutbygging Benterud VA-løsninger for inndekning av økt behov slik: 

023000.651000.353.15024 debet kr 1 500 000 

023000.657000.222.10004 kredit kr 1 500 000 

 

c) 1.  

Det overføres kr 381.156 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader til Valgpaviljonger. Beløpet dekkes ved å redusere driftsbudsjettet på 

ansvar 211001 Valg storting og kommune. 

Budsjettkorrigeres slik: 

120000.211001.100 kredit kr 381.156 (driftsbudsjettet) 

157000.941000.880 debet kr 381.156 (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 381.156 (investeringsbudsjettet) 

020000.620000.100.0120 debet kr 381.156 (investeringsbudsjettet) 

 

2. 

Det overføres kr 507.046 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader til Ipads til kommunestyret. Beløpet dekkes av Formannnskapets 

disposisjonskonto. 

Budsjettkorrigeres slik: 

149000.712000.100 kredit kr 507.046 (driftsbudsjettet) 

157000.941000.880 debet kr 507.046 (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 507.046 (investeringsbudsjettet) 

020060.610000.100.0733 debet kr 507.046 (investeringsbudsjettet) 

 

d) Kjøpsavtaler med fire boligeiere på Kilemoen på til sammen kr 13 608 125 lånefinansieres. 
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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  

 
Beløp i 1000 Budsjett 

hiå 
Regnskap 

hiå. 
Avvik hiå. Budsjett 

2019 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Frie disponible inntekter -1 135 647 -1 105 241 -30 406 -1 704 150 -1 721 880 17 730 
Sentrale utgifter 0 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/-utgifter 83 008 62 360 20 648 124 562 116 704 7 858 
Avsetninger og bruk av avsetninger 23 633 0 23 633 32 664 32 664 0 
Overført til investering 0 0 0 0 888 -888 
Til disposisjon -1 029 005 -1 042 881 13 876 -1 546 924 -1 571 624 24 700 

Folkevalgte og revisjon 6 938 5 883 1 055 10 788 10 788 0 

Administrasjon og fellestjenester 73 139 76 499 -3 360 108 285 108 285 0 

Strategi og utvikling 19 437 20 032 -595 30 611 30 611 0 

Utdanning og familie 418 145 410 813 7 332 639 800 645 800 -6 000 

Helse og omsorg 438 254 423 858 14 396 633 922 649 531 -15 608 

Teknisk, kultur og idrett 108 959 107 056 1 904 168 759 173 959 -5 200 

Selvkost -40 159 -38 360 -1 799 -59 637 -55 025 -4 612 

Avsetninger, overføringer 8 985 -87 211 96 196 14 395 22 194 -7 799 

Finans 0 65 -65 0 0 0 

Sum disponering 1 033 699 918 636 115 063 1 546 924 1 586 143 -39 219 

       

Merforbruk -/mindreforbruk + 4 694 -124 245 128 939 0 14 519 -14 519 

 

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

forhold til budsjett, på 14,5 millioner kroner.  

 

Dersom denne prognosen holder seg ut året, vil det budsjettert «overskuddet» på 32,7 millioner 

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

inntekter er dette 0,8 %.  

 

Tjenesteområdene Folkevalgte og revisjon, Administrasjon og Strategi og utvikling forventer å 

holde driften innenfor tildelte budsjettrammer. 

 

Utdanning og familie –  

 

Barnehage 

Det meldes et avvik på 1 millioner kroner. Avviket skyldes høyere utbetalinger av driftstilskudd til 

de private barnehagene. 

  

Spesielle tiltak 

Det meldes et avvik på 5 millioner kroner for å dekke spesialpedagogisk hjelp i barnehage. 

Utfordringen er vist i KS-sak 108/19. Videre er det også varslet om flere utredninger hos PPT som 

skal gjennomføres i løpet av høsten. 

 

Det arbeides med tjenestedesign, tidlig innsats-team, fokus på brukermedvirkning og brukerens 

ressurser. Tjenesten integreres i Familiens hus, og med styrket ledelse som prioriterer systemrettet 
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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. 

Grunnskole 

Det meldes ingen endringer i prognosen for grunnskole. Det er et mindreforbruk på 

introduksjonlønn til flyktninger, samtidig er det et merforbruk på grunnskole blant annet knyttet til 

ny lovgivning til leirskole som gir en ekstra kostnad høsten 2019. 

 

Helse og omsorg –  

Det er en forverring av prognosen fra forrige rapportering. Grunnen til økt merforbruk er at 

planlagte tiltak er mer utfordrende å gjennomføre enn først antatt. Målet var å ta tilbake 3 kjøpte 

plasser utenfor egen tjenesteproduksjon. Det har bare vært mulig å gjennomføre en tilbakeføring.  

 

Tilrettelagte tjenester Sentrum og Nord, melder et nytt merforbruk. Dette er omsorgsboliger med 

døgnbemanning og omfatter Ullerål, Krokenveien og Fossetorget. Enheten har høyt sykefravær, og 

er med i satsningen Sterkere tilbake. 

 

Integrerte tjenester vil ende med et totalt merforbruk. Muligheter for å iverksette tiltak er begrenset, 

fordi det ikke er mulig å holde sykehjemsplasser ledig. Tilskudd til hjemmeboende med demens gir 

et bedre resultat. Hjemmetjenesten Hønefoss klarer ennå ikke å ta ut effekt av ny 

arbeidstidsordning. Enheten har vedvarende høyt sykefravær og må leie inn ved alt fravær. De er 

med i satsningen Sterkere tilbake. Det er igangsatt tiltak for å imøtekomme en bedre inngang på 

drift i 2020. 

 

Teknisk, kultur og idrett -  

Prognose merforbruk ordinær drift er 5,2 millioner kroner. Dette er en forbedring på 1,1 millioner 

kroner fra sist prognose. 

 

Merforbruket skyldes økte utgifter til drift og vedlikehold av kommunale veier. Det er 

ekstraordinære utgifter pga store nedbørsmengder vinter, vår og sommer. Brøyting, feiing av gater 

og veier, lapping og nødvendig grøfterensk. 

 

Avsetninger og overføringer 

Sektoren for avsetninger og overføringer omfatter blant annet avsetning til inneværende års 

lønnsoppgjør, pensjonskostnader og inntekter fra flyktningetilskudd og konsesjonskraftinntekter. 

 

Prognosen viser en forverring, som skyldes at årets lønnsoppgjør ble 2,6 millioner kroner dyrere enn 

avsetningen, inntekter fra flyktningetilskuddet er redusert med 10 millioner kroner på grunn av en 

mye lavere anmodning enn budsjettert og at de som vi har bosatt kommer senere enn planlagt. 

 

Pensjonskostnadene for 2019 er som budsjettert. 

 

Konsesjonskraftinntektene er økt med kroner 700.000 med bakgrunn i høyere strømpris enn antatt. 

 

Skatteinntekter og rammetilskudd -  

Skatteinngangen for Ringerike kommune har vært god gjennom hele 2019, men vi ser en avtagende 

vekst de siste månedene. I forbindelse med framleggingen av Statsbudsjettet, er det foretatt 

beregninger av skatteinngangen, og vi ser at budsjettert beløp er 3,25 millioner for høyt i forhold til 

disse beregningene. 

 

Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd og inntektsutjevning. Gjennom året ser vi at vi har 

fått høyere inntektsutjevning enn budsjettert, da landets skatteinngang er bedre enn Ringerikes. 
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Vi ser også at innbyggertilskuddet er høyere enn budsjettert, slik at vi har økt prognosen for 

rammetilskudd med totalt 23,9 millioner kroner. 

Total effekt er inntektsøkning på skatt og rammetilskudd med 20 millioner kroner. 

 

Eiendomsskatt er budsjettert før vi kjente konsekvensene av at verk og bruk går ut som 

skattegrunnlag. 

Inntektsbortfallet fra verk og bruk, samt lavere skatt fra kraftanlegg utgjør 3 millioner kroner i 2019, 

og prognosen er redusert med dette. 

Ringerike kommune vil ikke få kompensert bortfallet av disse inntektene. 

 

 

Sykefravær  

 
 Korttid  Langtid  Total  

Tjenesteområde 1.kv 2.kv Korttid 
% 

1.kv 2.kv Langtid 
% 

1.kv 2.kv Samlet 
fravær 

% 
Folkevalgte og revisjon 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Administrasjon og fellestjenester 1,83 % 0,24 % 1,06 % 4,50 % 5,52 % 4,99 % 6,32 % 5,77 % 6,05 % 
Avsetninger, overføringer 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Strategi og utvikling 0,98 % 0,03 % 0,52 % 2,97 % 4,13 % 3,53 % 3,95 % 4,16 % 4,05 % 
Utdanning og familie 0,76 % 0,31 % 0,55 % 9,04 % 7,04 % 8,08 % 9,79 % 7,35 % 8,62 % 
Teknisk, kultur og idrett 0,35 % 0,21 % 0,28 % 9,83 % 6,92 % 8,42 % 10,18 % 7,13 % 8,70 % 
Helse og omsorg 0,36 % 0,25 % 0,31 % 12,73 % 12,32 % 12,53 % 13,10 % 12,57 % 12,83 % 
Selvkost 0,16 % 0,17 % 0,16 % 5,38 % 4,77 % 5,09 % 5,54 % 4,94 % 5,25 % 
Skatt og rammetilskudd 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Finans 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Sum tjenesteområder 0,61 % 0,26 % 0,44 % 10,11 % 9,03 % 9,58 % 10,72 % 9,30 % 10,03 % 

 

Sykefraværet i 2. kvartal 2019 (9,3 %) har totalt sett økt sammenliknet med 2. kvartal 2018 (8,4 %). 

Sykefraværet er redusert i administrasjon og fellestjenester, barnehage og spesielle barn og unge. 

Øvrige sektorer har en økning, og helse og omsorg øker mest, fra 11,1 % til 12,6 %.  

 

Det er bekymringsfullt at sykefraværet er høyt og økende. Det er derfor igangsatt et omfattende 

arbeid hvor det skal være tiltak rettet mot enkeltindivider for å få ansatte raskere tilbake til arbeid. 6 

enheter, som alle har et vedvarende høyt sykefravær, er plukket ut til å være med i tiltaket. 

Kommunen samarbeider med bedriftshelsetjenesten, Stamina. Tiltaket vil evalueres etter 6 

måneder. Viser arbeidet gode resultater gjennom redusert sykefravær, vil tiltaket tilbys andre 

enheter i kommunen. 

 

Det er også igangsatt krav om rapportering på alle nivå for å bedre følge opp sykefraværet på den 

enkelte enhet. 

 

 

Årsverk og ansatte  

 

Rammeområder Årsverk Ansatte 

  2018 2019 2018 2019 

Folkevalgte og revisjon 2 1,5 2 2 

Administrasjon og fellesutgifter 101 103 112 110 

herav lærlinger  8,5 7 17 14 

Strategi og utvikling 34 39 36 42 
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Utdanning og familie  726 730 860 848 

Helse og omsorg 704 735 977 992 

Teknisk, Kultur og idrett 174 178 197 199 

Selvkost 48 48 50 50 

sum 1789 1834,5 2234 2243 

 

Antall ansatte pr 01.08.2019 er på 2 243, det er 9 flere enn i august 2018. 

Nedgangen i antall ansatte innenfor spesielle tiltak barn og unge skyldes i hovedsak et nedtak av 

enheten enslige mindreårige flyktninger og et hjemmetiltak. Sektoren har også flere ansatte som er 

tilsatt i prosjektmidler på tilskuddsmidler, nye tilskudd og bortfall av tilskudd påvirker antall ansatte. 

I barnehagene er det i 2018 og 2019 vedtatt en bemanning- og pedagognorm, dette gir en økning i 

antall ansatte. Pedagognormen har full virkning fra 01.08.19. 

Innen grunnskole er antall ansatte tilnærmet lik fra august 2018 til august 2019, vi ser likevel en 

økning i antall årsverk. Dette tilsier at flere ansatte har fått økte stillinger. 

Det er en økning i antall ansatte innenfor helse og omsorg, dette skyldes blant annet at det er 

overtatt tjenester fra spesielle tiltak barn og unge. I tillegg er bemanningen innen hjemmetjenesten 

styrket. Det er solgt plass i omsorgsbolig noe som innebærer behov for oppbemanning. 

 

 

Rådmannens vurdering 

2019 har så langt vært krevende for spesielt Helse og Omsorg og for Teknisk, Kultur og Idrett i 

forhold til å holde tildelt budsjettramme.  

God skatteinngang for både Ringerike og spesielt for landet for øvrig gjør at vi kan kompensere 

disse to sektorene uten at balansen i økonomien endres ytterligere fra 1. tertial. 
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Sentrale kapitler

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000 Budsjett
hiå

Regnskap
hiå.

Avvik hiå. Budsjett
2019

Årsprognose Prognose
årsavvik

Frie disponible inntekter - 1 135 647 - 1 105 241 - 30 406 - 1 704 150 - 1 721 880 17 730
Sentrale utgifter 0 0 0 0 0 0
Finansinntekter/ - utgifter 83 008 62 360 20 648 124 562 116 704 7 858
Avsetninger og bruk av avsetninger 23 633 0 23 633 32 664 32 664 0
Overført til investering 0 0 0 0 888 - 888
Til disposisjon - 1 029 005 - 1 042 881 13 876 - 1 546 924 - 1 571 624 24 700
Folkevalgte og revisjon 6 938 5 883 1 055 10 788 10 788 0
Administrasjon og fellestjenester 73 139 76 499 - 3 360 108 285 108 285 0
Strategi og utvikling 19 437 20 032 - 595 30 611 30 611 0
Utdanning og familie 418 145 410 813 7 332 639 800 645 800 - 6 000
Helse og omsorg 438 254 423 858 14 396 633 922 649 531 - 15 608
Teknisk, kultur og idrett 108 959 107 056 1 904 168 759 173 959 - 5 200
Selvkost - 40 159 - 38 360 - 1 799 - 59 637 - 55 025 - 4 612
Avsetninger, overføringer 8 985 - 87 211 96 196 14 395 22 194 - 7 799
Finans 0 65 - 65 0 0 0
Sum disponering 1 033 699 918 636 115 063 1 546 924 1 586 143 - 39 219

Merforbruk - /mindreforbruk + 4 694 - 124 245 128 939 0 14 519 - 14 519

Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 14,5 millioner kroner . Prognosen for merforbruk forrige rapportering var på 15,6
millioner kroner.

Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte regnskapsresultat bli redusert
til 18,2 millioner kroner.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

Rev. bud
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik i %
hiå.

Rev. bud.
2019

Prognose Avvik
i kr

Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue - 557 210 - 498 120 - 10,6 % - 836 150 - 832 900 - 3 250
Ordinært rammetilskudd - 524 591 - 557 066 6,2 % - 787 200 - 811 180 23 980
Skatt på eiendom - 39 984 - 37 826 - 5,4 % - 60 000 - 57 000 - 3 000
Andre generelle statstilskudd - 13 861 - 12 229 - 11,8 % - 20 800 - 20 800 0
Sum Frie disponible inntekter - 1 135 647 - 1 105 241 2,7 % - 1 704 150 - 1 721 880 17 730

Skatt på inntekt og formue

Skatteinngangen for Ringerike kommune har vært god gjennom hele 2019, men vi ser en avtagende
vekst de siste månedene. I forbindelse med framleggingen av Statsbudsjettet, er det foretatt
beregninger av skatteinngangen, og vi ser at budsjettert beløp er 3,25 millioner for høyt i forhold til
disse beregningene.
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Ordinært ramme tilskudd

Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd og inntektsutjevning. Gjennom året ser vi at vi har fått
høyere inntektsutjevning enn budsjettert, da landets skatteinngang er bedre enn Ringerikes.

Vi ser også at innbyggertilskuddet er høyere enn budsjettert, slik at vi har økt prognosen for
rammetilskudd med totalt 23,9 millioner kroner.

Total effekt er inntektsøkning på skatt og rammetilskudd med 20 millioner kroner.

Skatt på eiendom

Eiendomsskatt er budsjettert før vi kjente konsekvensene av at verk og bruk går ut som skattegrunnlag.

Inntektsbortfallet fra verk og bruk, samt lavere skatt fra kraftanlegg utgjør 3 millioner kroner i 2019, og
prognosen er redusert med dette.

Ringerike kommune vil ikke få kompensert bortfallet av disse inntektene.

F inansinntekter og - utgifter

Beløp i 1000

Rev. bud
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik i %
hiå.

Rev. bud.
2019

Prognose Avvik
i kr

Finansinntekter/ - utgifter
Renteinntekter og utbytte - 20 958 - 32 889 56,9 % - 31 451 - 36 658 5 207
Gevinst finansielle instrumenter - 4 665 - 1 535 - 67,1 % - 7 000 - 7 000 0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 35 827 31 105 13,2 % 53 762 54 200 - 438
Avdrag på lån 72 804 65 679 9,8 % 109 250 106 161 3 089
Sum Finansinntekter/ - utgifter 83 008 62 360 24,9 % 124 562 116 704 7 858

Renteinntekter og utbytte

Fossefondet ser fortsatt ut til å gi gode avkastninger. Etter denne månedens vurdering er avkastning så
langt i år 12,25 millioner kroner. Vi endrer imidlertid ikke prognosen, da det kun gjøres vurdering o g
bokføring av urealiserte verdier pr. årsslutt.

Utbytte i RingeriksKraft AS ble høyere enn budsjettert. Økt prognose som følge av dette.

Tendensen fra 1. tertial med økte renteinntekter startlån ser ut til å fortsette. Prognosen forbedres
ytterligere i 2 . tertial, slik at netto prognose renter startlån er null.

Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter

Årsprognosen for renteutgifter på investeringsgjelden avhenger av når det siste lånet i 2019 tas opp.
Sannsynligvis vil renteutgiftene bli marginalt høyere enn budsjettert. Prognosen økes med 0,4 millioner
kroner til 49,2 millioner kroner.

Avdrag på lån
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Foreløpig beregnet minimumsavdrag er 104,3 mill. Det er en målsetting å betale høyere avdrag enn
minimumsnivået. Budsjettet foreslås nedjust ert til 106,2 mill.

Fravær per tjenesteområde

Korttid Langtid Total
Tjenesteområde 1.kv 2.kv Korttid

%
1.kv 2.kv Langtid

%
1.kv 2.kv Samlet

fravær
%

Folkevalgte og revisjon 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Administrasjon og fellestjenester 1,83 % 0,24 % 1,06 % 4,50 % 5,52 % 4,99 % 6,32 % 5,77 % 6,05 %
Avsetninger, overføringer 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Strategi og utvikling 0,98 % 0,03 % 0,52 % 2,97 % 4,13 % 3,53 % 3,95 % 4,16 % 4,05 %
Utdanning og familie 0,76 % 0,31 % 0,55 % 9,04 % 7,04 % 8,08 % 9,79 % 7,35 % 8,62 %
Teknisk, kultur og idrett 0,35 % 0,21 % 0,28 % 9,83 % 6,92 % 8,42 % 10,18 % 7,13 % 8,70 %
Helse og omsorg 0,36 % 0,25 % 0,31 % 12,73 % 12,32 % 12,53 % 13,10 % 12,57 % 12,83 %
Selvkost 0,16 % 0,17 % 0,16 % 5,38 % 4,77 % 5,09 % 5,54 % 4,94 % 5,25 %
Skatt og rammetilskudd 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Finans 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Sum tjenesteområder 0,61 % 0,26 % 0,44 % 10,11 % 9,03 % 9,58 % 10,72 % 9,30 % 10,03 %

Sykefraværet i 2. kvartal 2019 (9,3 %) har totalt sett økt sammenliknet med 2. kvartal 2018 (8,4 %).
Sykefraværet er redusert i administrasjon og fellestjenester, barnehage og spesielle barn og unge.
Øvrige sektorer har en økning, og helse og o msorg øker mest, fra 11,1 % til 12,6 %.

Det er bekymringsfullt at sykefraværet er høyt og økende. Det er derfor igangsatt et omfattende arbeid
hvor det skal være tiltak rettet mot enkeltindivider for å få ansatte raskere tilbake til arbeid. 6 enheter,
som alle har et vedvarende høyt sykefravær, er plukket ut til å være med i tiltaket. Kommunen
samarbeider med bedriftshelsetjenesten, Stamina. Tiltaket vil evalueres etter 6 måneder. Viser arbeidet
gode resultater gjennom redusert sykefravær, vil tiltaket til bys andre enheter i kommunen.

Det er også igangsatt krav om rapportering på alle nivå for å bedre følge opp sykefraværet på den
enkelte enhet.
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Bemanning

Rammeområder Årsverk Ansatte

2018 2019 2018 2019

Folkevalgte og revisjon 2 1,5 2 2

Administrasjon og fellesutgifter 101 103 112 110

herav lærlinger 8,5 7 17 14

Strategi og utvikling 34 39 36 42

Utdanning og familie 726 730 860 848

Helse og omsorg 704 735 977 992

Teknisk, Kultur og idrett 174 178 197 199

Selvkost 48 48 50 50

sum 1789 1834,5 2234 2243

Antall ansatte pr 01.08.2019 er på 2243, det er 9 flere enn for august 2018.

Nedgangen i antall ansatte innenfor spesielle tiltak barn og unge skyldes i hovedsak et nedtak av
enheten enslig e mindreårige flyktninger og et hjemmetiltak. Sektoren har også flere ansatte som er
tilsatt i prosjektmidler på tilskuddsmidler, nye tilskudd og bortfall av tilskudd påvirker antall ansatte.

I barnehagene er det i 2018 og 2019 vedtatt en bemanning - og peda gognorm, dette gir en økning i antall
ansatte. Pedagognormen har full virkning fra 01.08.19.

Innen grunnskole er antall ansatte tilnærmet lik fra august 2018 til august 2019, vi ser likevel en økning i
antall årsverk. Dette tilsier at flere ansatte har fåt t økte stillinger.

Det er en økning i antall ansatte innenfor helse og omsorg, dette skyldes blant annet at det er overtatt
tjenester fra spesielle tiltak barn og unge. I tillegg er bemanningen innen hjemmetjenesten styrket. Det
er solgt plass i omsorgsbol ig noe som innebærer behov for oppbemanning.
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Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte og revisjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

10 - Folkevalgte og
revisjon

6 199 6 938 5 883 1 055 10 788 10 788 0

Sum 6 199 6 938 5 883 1 055 10 788 10 788 0

Sektor Folkevalgte og revisjon rapporterer prognose i samsvar med budsjett.

Administrasjon og fellestjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

20 - Administrasjon og
fellestjenester

72 204 73 139 76 499 - 3 360 108 285 108 285 0

Sum 72 204 73 139 76 499 - 3 360 108 285 108 285 0

Sektor Administrasjon og Fellestjenester rapporterer prognose i samsvar med budsjett.

Vedtak i kommunestyrets behandling av budsjettet for 2019 på reduserte reisekostnader på 2,45
millioner kroner er ikke fordelt på sektorene, men ligger sentralt på Administrasjon. Det er usikkert om
denne innsparingen oppnås i 2019.

Strategi og utvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

25 - Strategi og
utvikling

20 648 19 437 20 032 - 595 30 611 30 611 0

Sum 20 648 19 437 20 032 - 595 30 611 30 611 0

Strategi - og utviklingsavdeling

Sektoren forventes å levere resultat i tråd med budsjett
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Utdanning og familie

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

30 - Utdanning og
familie

412 624 418 145 410 813 7 332 639 800 645 800 - 6 000

Sum 412 624 418 145 410 813 7 332 639 800 645 800 - 6 000

Barnehage

Det meldes et avvik på 1 mill kroner. Avviket skyldes høyere utbetalinger av driftstilskudd til de private
barnehagene.

Spesielle tiltak

Det meldes et avvik på 5 millioner kroner for å dekke spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Utfordringen
er vist i KS - sak 108/19. Videre er det også varslet om flere utredninger hos PPT som skal gjennomføres i
løpet av høsten.

Det arbeides med tjenestedesign, tidlig innsats - team, fokus på brukermedvirkning og brukerens
ressurser. Tjenesten integreres i Familiens hus, og med styrket ledelse som prioriterer systemrettet
arbeid og hjelp til organisasjons - og kompet anseutvikling. Alt arbeid som prioriteres skal være en del av
grunnlaget i vurderingene av hver enkelt sak og enhetens prioriteringer.

Grunnskole

Det meldes ingen endringer i prognosen for grunnskole. Det er et mindreforbruk på introduksjonlønn til
flyktni nger, samtidig er det et merforbruk på grunnskole blant annet knyttet til ny lovgivning til leirskole
som gir en ekstra kostnad høsten 2019.
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Helse og omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

40 - Helse og omsorg 417 033 438 254 423 858 14 396 633 922 649 531 - 15 608
Sum 417 033 438 254 423 858 14 396 633 922 649 531 - 15 608

Kommunalsjef helse og omsorg

Denne måneden gjøres budsjettkorrigeringer. Helse og omsorg er foreslått korrigert med 10 mill.kr. for å
redusere avviket mellom regnskap og budsjett. Dette gjelder følgende enheter:

• Boligtjenesten (husleie til Boligstiftelsen etter KS vedtak 14 3/18)
• Kjøp av plasser
• Ullerål
• Sokna hjemmetjeneste
• NAV
• Tilskudd til andre (Kirkens bymisjon KS sak 49/19)
• Miljøretta helsevern (luftmålinger)

Driftsmessig er det en forverring av prognosen fra forrige rapportering. Grunnen til økt merforbruk er
at planlagte tiltak er mer utfordrende å gjennomføre enn først antatt. Målet var å ta tilbake 3 kjøpte
plasser utenfor egen tjenesteproduksjon. Det har bare vært mulig å gjennomføre en tilbakeføring.
Tilrettelagte tjenester Sentrum og Nord, melder et nytt merforbruk. Dette er omsorgsboliger med
døgnbemanning og omfatter Ullerål, Krokenveien og Fossetorget. Enheten har høyt sykefravær, og er
med i satsningen Sterkere tilbake.

Integrerte tjenester vil ende med et totalt merforbruk. Muligheter for å iverksette tiltak er begrenset,
fordi det ikke sees mulig å holde sykehjems plasser ledig. Tilskudd til hjemmeboende med demens gir et
bedre resultat. Hjemmetjenesten Hønefoss klarer ennå ikke å ta ut effekt av ny arbeidstidsordning.
Enheten har vedvarende høyt syke fravær og må leie inn ved alt fravær. De er med i satsningen Sterkere
tilbake. Det er igangsatt tiltak for å imøtekomme en bedre inngang på drift i 2020.

NAV melder samme prognose. Merforbruket kom i starten av året, men har nå stabilisert seg.

Med budsje ttkorrigeringer på 10 mill, og et risikoanslag på 4,6 mill viser prognosen et merforbruk på 5,6
mill.kr. Risikoanslaget er beheftet med usikkerhet. Spesielt i forhold til at det er kort tid igjen av året til å
få gjennomført tiltak.
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Oppsummering til tak

De enhetene i Helse og omsorg som har det høyeste sykefraværet, prioriteres til satsningen Sterkere
tilbake. Alle enheter har nå hatt oppstartsmøter og jobber konkret med oppfølginger.

Sektoren arbeider med felles tiltak for å imøtekomme økonomisk ramme. Det er tidkrevende, og
prosessene tar lenger tid enn først antatt. Særlig innenfor tiltaket å ta hjem kjøpte plasser og redusere
overliggere. Største utfordring nå er at noen av enhetene ikke klarer å drifte til budsjett.

Det er ønskelig å arbeide f or å redusere antall lokasjoner med døgndrift. Dette vil gi mulighet til å
redusere bemanning på natt.

NAV har gjennomført seminar om økonomisk rådgivning for 100 medarbeidere. Målet er at utvalgte
ansatte skal holde kurs for innbyggere med oppstart i slut ten av inneværende år. Ellers opprettholdes
andre iverksatte tiltak.

Teknisk, kultur og idrett

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

50 - Teknisk, kultur og
idrett

97 863 108 959 107 056 1 904 168 759 173 959 - 5 200

Sum 97 863 108 959 107 056 1 904 168 759 173 959 - 5 200

Teknisk, kultur og idrett

Prognose merforbruk ordinær drift er 5,2 mill kr. Dette er en forbedring på 1,1 mill kr fra sist prognose.

Merforbruket skyldes økte utgifter til drift og vedlikehold av kommunale veier. Det er
ekstraordinære utgifter pga store nedbørsmengder vinter, vår og sommer. Brøyting, feiing av gater og
veier, lapping og nø dvendig grøfterensk.

Oppsummering tiltak

Tiltak

Det vil ikke bli gjennomført vedlikehold på hverken bygg eller veier utenom det absolutt nødvendige. Og
drifta vil også bli gjennomført på et minimum.

Til tross for dette vil det bli merforbruk i forhold t il budsjett på vei.
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Selvkost

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

51 - Selvkost - 25 658 - 40 159 - 38 360 - 1 799 - 59 637 - 55 025 - 4 612
Sum - 25 658 - 40 159 - 38 360 - 1 799 - 59 637 - 55 025 - 4 612

For alle selvkostområdene er prognose satt opp etter kalkyle fra EnviDan Momentum 13.09.19.

Rammeområdet melder et merforbruk på 4,6 mill kroner, en økning fra 2,5 mill kroner ved forrige
økonomirapportering.

Kommunen har to årlig kalkylemøter med EnviDan Momentum.Det første møtet er i januar/februar og
er etterkalkyle for regnskapsåret som skal avsluttes samt at vi får en prognose for påbegynt år. Det
andre møtet fi nner sted i august/september og da settes budsjett for kommende år samt for 4 - års
perioden i handlingsprogrammet. I tillegg beregnes også en prognose for inneværende år på dette
møtet.

Budsjett 2019 ble lagt i september 2018 ut i fra de forutsetninger som da var tilstede. Vann og avløp har
hatt og har store investeringer noe som påvirker kapitalkostnadene i kalkylen. I august 2018 ble rente
satt til 2,34 % mens vi nå 2019 kan sette en rentenivået på 2,19 %. Når rentenivået bli lavere enn antatt
påvirker det de kalkulatoriske rentene i beregningen; de bli lavere enn forutsatt.

En annen faktor som påvirker kapitalkostnadene er fremdrift på investeringsprosjekter. Dersom
investeringene i planen som ble satt høsten 2018 avviker fra faktisk progresjon i investeri ngsprosjektene
så påvirker dette både kalkulatorisk rente og avskrivningskostnadene i selvkostmodellen. Investeringene
har ikke hatt samme fremdrift som forutsatt høsten 2018 og følgelig reduseres behovet for økte
inntekter for å dekke de kapitalkostnadene som ble beregnet i 2018. Virkningen av økte
kapitalkostnader i selvkostmodellen er fondsavsetning i kommunens driftsregnskap og dette bidrar til
merforbruket i forhold til budsjett.

Basert på denne kalkylen fra Envidan Momentum vil kommunens selvkostfond ha denne utviklingen fra
inngangen av 2019 til utgangen av 2019:

Vann Avløp
Slam

tømming Feiing

Regule -
rings

planer

Bygge -
og

delesak

Utslipps -
tillatelser
og tilsyn

Opp -
måling

Eier
seksjone -

ring

Saldo selvkostfond
per 1.1 9 566 8 601 3 831 606 36 760 720 0 96

Saldo selvkostfond
per 31.12 8 111 13 939 4 178 69 924 - 1 399 - 105 121 123
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Kalkylen tilsier at blant annet bygge - og delingssaker vil gå ut av 2019 med et negativt selvkostfond.
Negativt resultat betyr at kommunen ikke har fått dekket alle sine kostnader i forbindelse med denne
tjenesten.

Kommunal - og moderniseringsdepartementet kom i april 2019 med

Høringsnotat om nye forskrifter til økonomibestemmelsene i kommuneloven (Forskriftene om finans - og
gjeldsforvaltning, garantier, selvkost , rapportering (KOSTRA) og kommunalt rapporeringsregister (KOR)) .

Høringsnotatetets punkt 7.5 Selvkostforskriften §10 omhandler Håndtering av overskudd og underskudd
for selvkostområdene:

Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og årets gebyrgrunnlag viser et underskudd, skal
underskuddet dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, så langt det er midler på fondet. Et underskudd
som ikke dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, skal fremføres i selvkostkalkylen til inndekning i et
senere år. Et undersk udd som er fremført, skal dekkes inn av overskudd senest i det femte året etter at
underskuddet oppsto. Et underskudd kan likevel fremføres ut over fem år, hvis dette er nødvendig for at
brukerne ikke skal betale for fremtidig bruk av gjennomførte invester inger.
Tredje ledd andre til fjerde punktum gjelder ikke for tjenester hvor adgangen til å kreve gebyr er hjemlet i
lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven), lov 16. juni
2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseks jonsloven) eller lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering
(matrikkellova).

Ifølge høringsnotatet tillates det ikke lenger at selvkostområdene som hjemles i plan - og bygningsloven,
eierseksjoneringsloven og matrikkelloven kan ha fremførbare undersk udd.

Underskudd er derfor et direkte tap for kommunen og bygge - og delesak starter derfor 2020 med en
inngående balanse på kr 0.

Avsetninger, overføringer

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Regnskap
hiå i fjor

2018

Rev. bud.
hiå. 2019

Regnskap
hiå. 2019

Avvik hiå. Rev. bud.
2019

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
etter
tiltak

70 - Avsetninger,
overføringer

- 87 073 8 985 - 87 211 96 196 14 395 22 194 - 7 799

Sum - 87 073 8 985 - 87 211 96 196 14 395 22 194 - 7 799

Sektoren for avsetninger og overføringer omfatter blant annet avsetning til inneværende års
lønnsoppgjør, pensjonskostnader og inntekter fra flyktningetilskudd og konsesjonskraftinntekter.

Prognosen viser en forverring, som skyldes at årets lønnsoppgjør ble 2,6 millioner kroner dyrer e enn
avsetningen, inntekter fra flyktningetilskuddet er redusert med 10 millioner kroner på grunn av en mye
lavere anmodning enn budsjettert og at de som vi har bosatt kommer senere enn planlagt.

Pensjonskostnadene for 2019 er som budsjettert.

Konsesjonsk raftinntektene er økt med kroner 700.000 med bakgrunn i høyere strømpris enn antatt.
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Status bosetting av flyktninger

Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 30 flyktninger i 2019. I tillegg kommer
eventuelle familiegjenforeninger.
Ingen anmodning om å bosette enslige mindreårige flyktninger.

Per utgangen av august var det bosatt 14 personer. Det har også vært en familiegjenforening.

Likviditetssituasjonen

Ringerike kommune har til enhver tid i 2. tertial 2019 hatt likviditet til å dekke sine betalings forpliktelser
ved forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 100 millioner kroner hos kommunens
hovedbankforbindelse DNB. Trekkrettigheten har ikke vært benyttet hittil i år.

Saldo på konsernkonto er 591,5 millioner kroner ved utgangen av 2 . tertial 2019 og består av
fondsmidler og ubrukte lånemidler.

Likviditetsutvikling

Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i 2019 og periodisert
likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen inkluderer også bundne fon d, men ikke midler på
skattetrekkskontoen.

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 2. tertial 2019. I siste tertial viser
prognosen at konsernkontoen reduseres som følge av blant annet utbetaling av reguleringspremien til
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KLP og bruk av lånemidler. Økningen i oktober skyldes delvis årets låneopptak til gebyrfinansierte
investeringer.

Konsernsaldoen var på det høyeste den 4. juli i år da innestående på konsernkonto var oppe i 902
millioner kroner.

Ved utgangen av året er prognostis ert saldo 333 millioner kroner, 150 millioner kroner lavere enn saldo
ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer utgjør mye av årsaken til at
prognosesaldo på konsernkontoen reduseres i løpet av året. En annen årsak er at prognosen for
pensjonspremien er mer enn 20 millioner kroner høyere enn pensjonskostnaden.

Investeringer

Investeringsregnskap per 2. tertial 2019 med årsprognose og avvik ift. budsjett

Tabellen under viser årets budsjetterte og regnskapsførte utgifter per prosjekt.

Prosj.
nummer

Prosjektnavn Årsbudsjett
Regnskap
hittil i år

Årsprognose
Avvik budsj -
prognose

0040 EF - OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ) 4 235 741 - 11 649 4 235 741 -

0041 NYTT INVENTAR SKOLER 4 829 096 3 004 601 4 829 096 -

0063 EF - UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER 1 781 481 382 375 1 781 481 -

0080 EF - HELSE - OG OMSORGSBYGG 1 974 494 957 911 1 974 494 -

0105 EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården 4 350 988 671 154 1 050 988 3 300 000

0115 EF - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING (BUDSJ) 6 141 293 1 125 769 4 141 293 2 000 000

0120 Valgpaviljonger - 381 156 381 156 - 381 156

0141 Fellesrådet - Kirkebygg 5 000 000 - 5 000 000 -

0247 EF - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER 614 300 - 614 300 -

0250 EF - Tiltak eiendomsutvikling (budsj) 273 730 - 273 730 -

0258 EF - Elektronisk dørlås sanitærbygg Røsholmstranda 100 000 58 827 100 000 -

0401 Aktivitetspark Livbanen 127 116 40 000 127 116 -

0500 BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY 3 736 332 924 814 3 736 332 -

0501 MASKINPARK 2 361 679 1 751 810 2 361 679 -

0530 Ladestasjoner for el - biler - 15 151 - 15 151 - 15 151 -

0700 DATAUTSTYR 3 837 171 774 662 3 837 171 -

0710 HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI 107 654 1 015 041 1 015 041 - 907 387

0720 Helse - Inventar/medisinsk utstyr 4 154 684 584 077 4 154 684 -

0732 Eiendomsskatt - programvare 1 541 000 755 075 1 541 000 -

0733 Ipads til kommunestyret - 507 046 507 046 - 507 046

0751 IKT - PC I UNGDOMSSKOLEN 7 193 714 7 184 488 7 193 714 -

0761 IKT - barnehage 600 000 - 600 000 -

10001 Ullerål skole med idrettshall 169 911 008 96 010 584 151 911 008 18 000 000

10002 Hov ungdomsskole 4 989 000 816 444 4 000 000 989 000

10004 Benterud skole 19 831 644 2 190 222 9 716 721 10 114 923

10006 Heradsbygda omsorgssenter 204 499 005 25 970 640 133 499 005 71 000 000

10007 Hov vest omsorgsboliger 4 082 235 747 986 1 982 235 2 100 000

10008 Hov øst omsorgsboliger 47 819 462 926 361 25 719 462 22 100 000

10015 Ringerike legevakt og ambulansesentral 50 190 086 4 771 338 27 590 086 22 600 000
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10025 Garantisaker Bygg - 968 235 - 53 709 - 968 235 -

10027 Nes skole ny barneskolefløy 5 336 800 402 222 1 336 800 4 000 000

10031 Ringerikskjøkken - produksjonskjøkken 8 336 461 577 369 8 336 461 -

10032 Ombygging Ringerike rådhus 7 000 000 40 061 7 000 000 -

10033 Ombygging Hensmoen 9 920 000 108 171 9 920 000 -

14013 Forsterking Hen - Skårflogan - 229 719 - 229 719 - 229 719 -

14015 Trygg skolevei Benterud skole 2 089 980 5 165 999 5 200 000 - 3 110 020

14016 Parkering Austjord 3 126 375 - - 3 126 375

14017 Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé - 8 357 794 - -

17001 EF - Soveareal barnehage 2 581 088 1 428 900 2 581 088 -

17002 Branntekniske tiltak i Nes samfunnshus 700 000 - 700 000 -

17005 FDV - system 500 000 - 500 000 -

17006 Schjongshallen 6 698 218 3 069 602 6 698 218 -

17008 Kjøp av Hensmoveien 19 30 750 525 30 750 525 30 750 525 -

17010 Hønefoss barnehage (inventar og oppgradering) 500 000 - 500 000 -

19301 VPI - Kommunale veier 15 758 903 7 710 870 15 758 903 -

19402 ABY - Sykkelbysatsing 2 347 444 47 565 2 347 444 -

19403 Sentrumspassasjen 1 435 573 - - 1 435 573

15006 RINGERIKE VANNVERK 13 399 241 9 517 627 13 399 241 -

15008 OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD 38 320 680 13 979 006 33 820 680 4 500 000

15013 Monserud renseanlegg 102 689 270 58 998 142 99 089 270 3 600 000

15014 SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2 11 453 682 233 581 1 953 682 9 500 000

15024 BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA - LØSNINGER 139 887 1 435 252 1 435 252 - 1 295 365

15034 GARANTISAKER VAR - 501 232 2 337 - 501 232 -

15037 Styresystem Nes RA og Monserud RA 7 500 000 119 868 500 000 7 000 000

15038 VA - anlegg Parkgata - Storjordet 9 991 750 279 409 4 191 750 5 800 000

19003 Utskifting vannledninger 2019 9 708 875 3 059 217 9 708 875 -

19103 Utskifting avløpsledninger 2019 10 394 341 504 477 10 394 341 -

19210 Digitale vannmålere 4 500 000 85 003 2 500 000 2 000 000

Totalt 857 747 669 297 115 150 670 782 772 186 964 897

Prosjektregnskap investeringer per 2. tertial 2019

Tabellen under viser total prosjektkostnad for de prosjektene som går over flere regnskapsår.

Investeringsprosjekter Vedtatt budsjett

Endring i
prognose i
forhold til
vedtatt

budsjett

Ullerål skole med idrettshall 350 000 000 - 9 000 000

Hov ungdomsskole 300 000 000 9 000 000

Benterud skole 353 000 000 - 12 500 000

Heradsbygda omsorgssenter 500 000 000 - 68 500 000

Hov vest omsorgsboliger 31 000 000 -

Hov øst omsorgsboliger 133 700 000 -

Ringerike legevakt og ambulansesentral 106 000 000 -
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Nes skole ny barneskolefløy 31 000 000 -

Ringerikskjøkken - produksjonskjøkken 8 500 000 -

Trygg skolevei Benterud skole 16 000 000 3 100 000

Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé N/A

RINGERIKE VANNVERK 112 400 000 -

OVERFØRINGSLEDNINGER ÅSA - MONSERUD 77 500 000 -

Monserud renseanlegg 360 000 000 -

SANERING NES I ÅDAL ETAPPE 2 15 500 000 -

BOLIGUTBYGGING BENTERUD VA - LØSNINGER 2 000 000 1 500 000

Styresystem Nes RA og Monserud RA 15 000 000 -

VA - anlegg Parkgata - Storjordet 20 000 000 -

Digitale vannmålere 15 500 000 -

NYTT INVENTAR SKOLER 24 000 000 -

EF - Oppgradering og sprinkling Riddergården 8 050 000 -

HELSE - PILOTPROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI 12 600 000 -

IKT - barnehage 2 400 000 -

EF - Soveareal barnehage 4 600 000 -

Schjongshallen 8 030 000 -

ABY - Sykkelbysatsing 4 000 000 -

Kommentarer til utvalgte prosjekter

10006 Heradsbygda omsorgssenter

Prosjektet følger oppsatt fremdrift og økonomiplan etter kontrakt. Grunnarbeider for anlegget er startet
opp og anlegget følger oppdatert fremdriftsplan

10007 Hov foreldrekonsept

Prosjektet har vært på anbud, men etter et totalvurdering er konkurransen avlyst og skal ut igjen på
anbud. Prosjektet sendes ut på ny utlysning.

10008 Hov øst omsorgsboliger

Byggestart er nå i september 2019.
Prosjektet går som planlagt etter justert fremdriftsplan. Avsluttes i 2021

14015 Trygg sk olevei Benterud skole

Anlegget er ferdig og overtatt. Mangelliste er utbedret.
Alle grunnerverv er utført. Det gjenstår noe oppretting langs private innkjøringer
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15006 Ringerike vannverk

Det nye vannbehandlingsanlegget ble overtatt og tatt i bruk i 2018 . Ferdigstillelse utomhus gjenstår.
Dette skyldes reklamasjonsarbeider på infiltrasjonslaguner for manganslam. Det er forventet at dette er
ferdigstilt i løpet av 2019. Reklamasjonsarbeider på tak på nytt basseng er ferdig.

15008 Tilknytning KUR anlegg Steinsfjorden (Overføringsledninger Åsa – Monserud)

Prosjektet pågår med 2 entrepriser. Åsa vest og Åsa øst.
Åsa øst er startet opp og planlagt fullført i løpet av høst 2019. Noe arbeider forventes utført våren 2020

15013 Utvidelse Monserud ra

Prosjektet er i sluttfasen, og er noe forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Det nye
renseanlegget vil bli satt i drift i løpet av høsten 2019.

15014 Sanering Nes i Ådal etappe 2

Prosjektet legges ut på anbud, tidligst oktober/ november 2019. Planlagt op pstart er vinter/vår 2020,
med ferdigstillelse 2020, forutsatt at alle hovedledningsavtaler underskrives som planlagt.

Boligutbygging Benterud

Prosjektet er ferdigstilt. Kun mindre asfaltarbeider igjen

10001 Ullerål skole nybygg

Prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan. Det er tett bygg nå og det jobbes med innvendige arbeider mot
planlagt ferdigstillelse mars 2020. 3 mnd. prøvedrift og så overtar bygget 1.juni 2020.

15037 Styresystem Nes og Monserud ra

Blir håndtert gjennom hovedprosjektet for utvidelse a v Monserud ra

15038 Overvannskulvert Storjordet – St.haugen

Prosjektet er startet opp. Prosjektering pågår og man forventer anbudskonkurranse høst 2019 med
utførelse i 2020.. Tiltak i forbindelse med trygg skolevei skal stå ferdig til skolestart 2020.

Omb ygging Rådhuset

Følger oppsatt plan og skal ferdigstilles til 31.12.19

Ringerikskjøkken ny produksjonsmåte

Følger oppsatt plan og prosjektet ferdigstilles til 31.12.19

Hensmoen flytteprosess

Ferdig med tiltak forbundet med flytting til Hensmoen skal være ferdig til 31.12.19 med unntak av
vaskehall og prosess med flytting av vann og avløp.
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Parkering Austjord

Er utsatt til 2020

Aktivtetspark Livbanen

Er ferdigstilt

BRR - Biler og redningsverktøy

Utstyr er bestilt, blant annet ny skogbrannbil som etter plan en skal leveres før nyttår.

Digitale vannmålere

Forhandling om leverandør er i gang, og det vil kjøpes inn et parti vannmåler tilsvarende
investeringsbeløp i 2019, 2020 og 2021.

Elektronisk dørlås sanitærbygg Røsholmstranda

Dørlås er montert og i drift, men utbedringer i tilknytning til dørlåsen er under ferdigstillelse. Det vil
trolig bli et lite mindreforbruk.

Grunneiendommer og skoger

Under gjennomføring. Bommer til skogsbilveier er bestilt og prosjektering av skogsbilvei er gjennomført.
Midlene vil bl i oppbrukt i løpet av året.

Energi, inneklima, overvåkning

Det vil bli et mindreforbruk i 2019 som overføres til 2020 for å ferdigstille det som er planlagt. Det er
innhentet priser. Prisene har ligget høyt, og det har derfor vært nødvendig å gå flere rund er. Dette gjør
at flere av de planlagte tiltakene ikke gjennomføres i 2019. Det vil bli utarbeidet en helhetlig plan for SD
anlegg (sentralt driftsanlegg/energistyring) i 2020. Foreslåtte avsettinger i 2020 - 2021 flyttes til 2021 -
2022.

FDV - system

Innkjøpspr osessen er startet. Planlegger å gjennomføre anskaffelse i løpet av året og implementering
neste år.

Ladestasjoner for el - biler

Det foreslås å avsette investeringsmidler i 2020 og 2021 til dette prosjektet.

Oppgradering barnehager

De fleste prosjektene er under gjennomføring. Det har vært litt forsinkelser på gjennomføring da det er
kapasitetsproblemer hos entreprenørene. De fleste av prosjektene skal være ferdig i løpet av oktober.
Ett prosjekt er bestilt, men pga. manglende kapasitet hos entreprenøren er dette ikke startet ennå. Vi
forventer at midlene er oppbrukt i løpet av året.



Tertial rapport 2. tertial - 2019

Side 18 av 53

Oppgradering helse - og omsorgsbygg

Under gjennomføring med flere prosjekter. De fleste har ferdigstillelse i oktober med unntak av
branntiltak på Tyribo som har ferdigstillelse i desember. Midlene skal være brukt opp i løpet av året.

Oppgradering og sprinkling Riddergården

Det vil ikke bli gjennomført utføring av tiltak da det er behov for detaljprosjektering. Kostnader for
prosjektet vil i 2019 være kr 1,2 mill. Tiltakene vil bli utført neste år. Fase 2 overføres fra 2020 til 2021.

Oppgradering skolebygg

Gjennomfører oppgraderinger iht. plan. Alle prosjektene er under gjennomføring. Det største prosjektet
(Ventilasjon Veien skole) er det endel usikkerhet da det ikke er avklart hvor mye av ventilasjonskanalene
må gjøres om etter nye ventilasjonsanleggene er montert.

Schjongshallen

Tiltak som tribuner, publikumstoaletter, kameraplattform, løfterampe/heis er gjennomført. Ventilasjon,
avfukter og varme til tribunene er under gjenn omføring. Midlene kommer til å være brukt i løpet av
året.

Soveareal barnehage

Mangler ferdigstilt på 4 barnehager. Det er litt usikkerhet rundt etablering på Vang barnehage da det er
klagebehandling på byggesøknaden. Vi regner med at prosjektet er ferdigs tilt i løpet av året.

Maskinpark

Det er investert i henhold til planen.

Tiltak eiendomsutvikling

Prosjektene er bestilt og vil bli utført i løpet av året.

Utskifting vannledninger

Utskifting går som planlagt og vil bli ferdigstilt i 2019.

Utskifting avløps ledninger

Utskifting går som planlagt og er i samarbeid med utbyggingsavdelingen. Av årets investeringsbudsjett,
er 6,9 mill. disponert som følger:

• Hovsmarkveien 1,4 mill.
• Overvann Hov alle 4,0 mill.
• Avløp Hov alle 1,5 mill.

Mesteparten av utgiftene er ikke bokført ennå.
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Kommunale veier

Investering går som planlagt og vil bli gjennomført ila 2019. Odinveien, Østsideveien og Vælerenveien vil
være rehabilitert da.

Sentrumspassasjen

Prosjektet er satt på vent og kommer ikke til å bli gjennomført i år. Tilt aket bør ses i sammenheng med
oppgradering av samfunnshuset.

Årsregnskap

Regnskapsskjema 3 – Oversikt Drift

Beløp i 1000

Regnskap
2019

Rev. bud.
2019

Oppr. bud
2019

Regnskap
hittil
2018

Driftsinntekter
Brukerbetalinger - 41 196 - 78 039 - 78 039 - 44 413
Andre salgs - og leieinntekter - 145 993 - 213 773 - 213 261 - 133 365
Overføringer med krav til motytelse - 160 899 - 235 879 - 235 748 - 151 765
Rammetilskudd - 557 066 - 787 200 - 782 200 - 528 900
Andre statlige overføringer - 96 638 - 120 643 - 119 723 - 107 379
Andre overføringer - 3 751 0 0 - 268
Inntekts - og formuesskatt - 498 120 - 836 150 - 836 150 - 481 080
Eiendomsskatt - 37 826 - 60 000 - 60 000 - 35 743
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter - 1 541 489 - 2 331 685 - 2 325 122 - 1 482 914

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 748 476 1 119 326 1 117 996 748 955
Sosiale utgifter 158 436 355 617 355 234 146 413
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon

285 118 402 567 395 273 272 755

Kjøp av tjenester som erstatter
kommunal tjenesteproduksjon

153 991 237 737 236 264 150 681

Overføringer 108 368 168 329 171 598 114 690
Avskrivninger 0 113 000 113 000 0
Fordelte utgifter - 63 826 - 103 787 - 105 962 - 63 139
Sum driftsutgifter 1 390 561 2 292 790 2 283 403 1 370 356

Brutto driftsresultat - 150 928 - 38 895 - 41 718 - 112 558

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte - 33 123 - 31 931 - 31 931 - 25 615
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

- 1 535 - 7 000 - 7 000 0

Mottatte avdrag på utlån - 187 - 650 - 650 - 236
Sum finansinntekter - 34 845 - 39 581 - 39 581 - 25 851

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 31 199 53 803 53 803 18 071
Avdrag på lån 65 679 109 500 109 500 55 879
Utlån 375 1 000 1 000 286
Sum finansutgifter 97 254 164 303 164 303 74 236
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Beløp i 1000

Regnskap
2019

Rev. bud.
2019

Oppr. bud
2019

Regnskap
hittil
2018

Resultat eksterne finanstransaksjoner 62 408 124 722 124 722 48 385

Motpost avskrivninger
Motpost avskrivninger 0 - 113 000 - 113 000 0
Sum motpost avskrivninger 0 - 113 000 - 113 000 0

Netto driftsresultat - 88 519 - 27 172 - 29 996 - 64 173

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk

0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond - 29 293 - 11 526 - 11 502 - 31 816
Sum bruk av avsetninger - 29 293 - 11 526 - 11 502 - 31 816

Avsetninger
Overført til investering 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 0 32 664 35 464 0
Avsatt til bundne driftsfond - 6 433 6 035 6 035 129
Sum avsetninger - 6 433 38 699 41 499 129

Regnskapsmessig merforbruk
(+)/mindreforbruk ( - )

- 124 246 0 0 - 95 859
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Vedlegg

Status alle oppdrag

Administrasjon og fellestjenester

Verbalvedtak

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
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 kulturverdi er.

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.

KS 22/19 Interpellasjon fra
Elsa Lill Piltingsrud Strande
(H) - Kommunens
forpliktelser i
selskaper/organisasjoner

Ordførerens svar

Representanten etterlyser en total
oversikt over
organisasjoner/institusjoner/foreninger
Ringerike kommune er
deltagere/bidragsyter i.

I utgangspunk tet er slike opplysninger
å finne i kommunens eierskapsmelding
under oversikten over kommunens
eierengasjement. Her vil også
kortfattet resyme av årsrapportene
presenteres, samt arkivnøkkel for
årsrapportene for spesielt interesserte.
Intensjonen er også a t
eierskapsmeldingen skal behandles i
starten av hver ny
kommunestyreperiode.

Rådmannen la eierskapsmeldingen
fram første gang i november 2016.
Formannskapet valgte da enstemmig å
utsette saken. Rådmannen fremmet
derfor saken på nytt i februar 2017,
men formannskapet valgte nok en gang
enstemmig å utsette behandlingen, og
saken er s iden ikke fremmet for
kommunestyret. Med bakgrunn i
interpellasjonen vil derfor ordfører be
rådmannen ajourføre endringer som
har skjedd i perioden, og fremme
denne på nytt for politisk behandling
tidlig i ny valgperiode for nytt
kommunestyre.
........

.Av slutning
Ordfører avslutter med å henvise til
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nevnte utkast til eierskapsmelding, som
tar for seg kommunens engasjementer
i selskaper og organisasjoner. Videre er
det slik at det foreligger konkrete
vedtekter og vedtatte eierskapsavtaler
mellom eierne i de selskap kommunen
er engasjert i.
Vedlagte oversikt gir en oversikt og et
bilde på dette, og konkret sak blir som
nevnt fremlagt nytt kommunestyre.

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.

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
KS 50/2019 - Utskriving av
eiendomsskatt på særskilt
grunnlag

KS 50/19
Vedtak:
Det skrives ut skatt på et særskilt
skattegrunnlag som følge av at
produksjonsutstyr og –
installasjoner ikke skal medtas i
takstgrunnlaget når de tidligere
verk og bruk skal takseres og
regnes som næringseiendom fra
2019.

Det særskilte skattegrunnlaget er
differansen mellom ny takst for
objektene fra 2019 og
skattegrunnlaget i 2018.
Grunnlaget skal i 2019 være
redusert med én syvendedel (jf.
overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4
første punktum). Skatt esatsen på
det særskilte skattegrunnlaget
skal være 5 promille.

KS 51/19 Eiendomsskatt -
konsekvenser ved bruk av
Skatteetatens
formuesgrunnlag

KS 51/19

Vedtak:
Det gjennomføres alminnelig
taksering av alle eiendommer i
Ringerike kommune.
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Takseringen skal være klar fra
2022.

KS 58/19 - Prognose 1. tertial
2019

Vedtak:

1. Presentasjonen av økonomisk
prognose per 1. tertial (30.04.19)
2019 tas til orientering.
2. Rådmannen legger frem en
vurdering og en tiltakspakke på
avvikene som har kommet frem
i prognosen. Formannskapet
ønsker oversikten fremlagt på
Strategi konferansen.

KS 81/19 Søknad om
økonomisk støtte -
Ringeriksbadet IKS

KS sak 81/19

Vedtak:
Ringerike kommune gir
Ringeriksbadet IKS 1 million
kroner i driftsstøtte i 2019.
Kostnaden innarbeides i 2.
tertial 2019.

KS 97/19 - Nytt sak arkivsystem
- ACOS

KS sak 97/19

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.

KS sak 97/19

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
innarbei des i budsjett 2020.

Iht. plan Kostnader til anskaffelse av
ACOS er innarbeidet i
rådmannens forslag til budsjett
2020.

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
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underskudd innenfor den
normerte fem års perioden

– Ringerike kommune investerer
med tanke på en betydelig
folketallsvekst

– Prisnivået fastsettes i budsjett
for 2020 og årene fremove r

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
knyttet til overholdelse av
regelverk.

Rapporte n 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.

Strategi og ut vikling

Verbalvedtak

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
KS - sak 143/2018 - Mulige
alternativer for å ivareta

KS 143/2019 (budsjett 2019) Iht. plan Utredning vedrørende
eiendomsstrategi
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kommunens eier - og
leierinteresser i den samlede
eiendomsmassen

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 m ed hjemmel
i kommuneloven §62.

- Etablering av et aksjeselskap.

Resultatet av utredningen
presenteres på Formannskapets
strategikonferanse

og organisering vil bli
gjennomgått i
Formannskapets
strategikonfera nse i juni
2019. Saken vil komme til
sluttbehandling i løpet av
høsten 2019.

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.

Status 01.08.18:
Innkjøpskoo rdinator startet i
Ringerike kommune i august
2016. En av de prioriterte
oppgavene er å få oversikt over
kommunens innkjøpsavtaler,
herunder leasingavtaler på biler
og maskiner. Når tilstrekkelig
oversikt er på plass, vil det bli
utarbeidet rutiner for inn kjøp av
biler og maskiner, herunder
leasingavtaler som beskriver hva
slags teknologi som skal velges
ved nyanskaffelser.
Strategi - og utviklingsavdelingen
vil sammen med
innkjøpsavdelingen se på de ulike
sektorenes muligheter for å
benytte lav/nullutslipp skjøretøy.

Vurdering av hvilke
kommunale tjenestebiler
som først kan skiftes ut med
elbiler ble igangsatt ultimo
2018. Innen helse og omsorg
er det bestemt å skifte ut 35
tjenestebiler med elbiler i
perioden 2019 til tidlig 2021
og kommunen har fått støt te
fra Miljødirektoratets
ordning Klimasats til
etablering av ladestasjoner
til disse. Vurdering av
utskifting av ytterligere
tjenestebiler vil gjøres som
del av klima - og
energiplanleggingsarbeidet.

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

ForsinketDet er vedtatt både av
formannskapet og av
kommunestyret (sak 35/19)
at Ringerike kommunes
overordnede planlegging
innen reduksjon av
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
klimaplan.
1. Det vurd eres 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
Ringeriks regionen. Et geo - senter
kommer innbyggerne til gode
som en ressurs når det gjelder
reiseliv, undervisning og lokal
identitetsbygging. Senteret skal
fortrinnsvis ha hovedvekt på
kvartærgeologi da Ringerike har
spesielle nasjonale verneverdier
på dette felte t. 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 biog ass.
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

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. Det er også
vedtatt i kommunestyret å
opprette et
klimagassregnskap for
Ringerike (sak 138/19).

Videre pågår arbeid med å
ta F Ns bærekraftsmål inn
som grunnlag for
planstrategien for 2020 - 2023
og planprogram for
kommuneplanens
samfunnsdel.
Formannskapet ble orientert
om status og plan for dette
arbeidet i sitt møte 27.08.19.

Parallellt pågår
gjennomføring av en rekke
klima - og mi ljøtiltak;
herunder tilrettelegging for
kompakt byutvikling og økt
andel gående og syklende i
Byutviklingsstrategien og
Områderegulering
Hønefoss, miljø - og
klimakrav til nye kommunale
bygg, utskiftning av
kommunale tjenestebiler til
elbiler, prosjekt på
spillvarmebruk og grønn
næringsutvikling sammen
med Treklyngen, Vardar og
Ringerikskraft mm.
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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 eksisterend e 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 op pført i
tre. Det vurderes om kommunen
vil gi en generell oppfordring til
alle utbyggere om også å vurdere
nybygg i tre.
9. Rådmannen utreder
muligheten for å etablere et
kommunalt klimafond (ENØK -
fond).

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
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 s om 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

Iht. plan Reguleringsplan er
ferdigbehandlet. Klagesak er
behandlet av Fylkesmannen har
stadfestet kommunestyrets
vedtak.
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reguleringsbestemmelse § 4.2 og
§ 6 Hensynssoner.

3. Før ytterligere uttak i BSM skal
det utarbeides en
detaljregulering med
konsekvensutredning for
uttaksområdet.
Detaljregul eringen 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

390 - Detaljreguleringsplan for
Klekkenhagen boligområde -
Planforslag til 2. gangs
behandling

1. 0605_390 Detaljregulering for
Klekkenhagen Boligområde med
tilhørende bestemmelser
vedt as.
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 er sluttbehandlet juni
2019.

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.

Det er oppnådd enighet med
grunneierne og innløsning i
tråd med avtaler er besluttet i
kommunestyret 5. september
2019. Innløsning blir foretatt i
løpet av høsten.

433 Detaljregulering Ullerål og
Hov skoler - 2.
gangsbehandling

Utredning vedrørende
nødvendige tiltak for å bedre
trafikksikkerheten for myke
trafikanter på strekningen fra
dagens skolekrets for Hønefoss
skole og nordover til Ullerål skole
følges opp i egen prosess som vil
forelegges kommunestyret for
vedtak etter at foreliggende
planforslag er vedtatt.

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

ForsinketTiltak for trygg skolevei er
under planlegging og
forventes ferdigstilt innen
skolestart høsten 2020.
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konkluderer med, er
gjennomført.

KS 54/19 - 433 Detaljregulering
Ullerål og Hov skoler - Klage på
vedtatt plan

KS 54/19

Vedtak:
1. Klage på plan 433
Detaljregulering Ullerål og Hov
skoler tas ikke til følge
2. 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 uttalel se:
«Kommunestyret slutter seg til
rådmannens vurdering, slik den
framgår av dette
saksframlegget.»
3. Klagen gir ikke utsatt
iverksetting av kommunestyrets
planvedtak (jf. forvaltningsloven
§ 42) på bakgrunn av at de
påklagede forholdene ikke
berører bygg eområder på en slik
måte at igangsetting av tiltak
innenfor planområdet må
stanses.
I tillegg vedtok Kommunestyret
enstemmig følgende:
4 . Kommunestyret ber
rådmannen straks, og senest til
kommunestyret 06.06.19,
skriftlig redegjøre for rutiner
kommunen har ved
klagehåndtering, herunder
hvilke tiltak som er iverksatt for
å unngå slik behandling i
fremtiden.

Klagen er behandlet og
oversendt Fylkesmannen

KS 61/19 - Skoleveis tiltak Nye
Ullerål skole

Vedtak:
1. For å øke sikkerheten på
skoleveien til Ullerål skole
gjennomføres de tiltak som er
prioriterte i saksframlegget
(tiltak 1 - 10).
2. Tiltakene gjennomføres
innenfor vedtatt økonomisk
ramme for utbygging av Ullerål
skole, samt gjennom allerede
budsjetterte tiltak i Parkgata og
Hovsmarkveien.
3. Til tak i henhold til
rekkefølgebestemmelse §§ 2.3.1 -
.2.3.4 i 271 Områderegulering

Planlagte tiltak og prosess
pågår ihht plan, inkludert
samarbeidsprosjekt med
tiltakshavere i øvre
Hønengaten. For øvrige tiltak
avventes prosess med
skolegrenser, og eventuelle
ytterligere tiltak fremlegges
som egen sak.
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Øvre Hønengata øst
gjennomføres parallelt.

Ytterligere tiltak innefor
trafikksikkerhet vurderes som
en del av samarbeidsprosess
knyttet til skolegrenser. Dersom
ytterligere tilt ak anbefales –
fremlegges dette som egen sak
for Kommunestyret.

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 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.

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
ref usjonspliktig beløp
fremkommer av vedlegg 1:
"Godkjent fordeling av
refusjonsandeler og kostnader"
datert 24.03.2017.

Rådmannen utfører varsling om
vedtak av godkjenning av forslag
til refusjon til refusjonspliktige.
Saken fremmes for endelig
vedtak om fa stsettelse av
refusjon i kommunestyret når
refusjonsberettigede tiltak er
gjennomført og regnskap for

Iht. plan Saken er ferdigbehandlet.
Evalueringen av
refusjonsordning gjennomføres
høsten 2019
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disse er innsendt og gjennomgått
av kommunen.

Rådmannen igangsetter
evaluering av arbeidet med
refusjonssaken med hensikt å
fremme politisk sak med
anbe faling 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
re fusjonssaker.

• Anbefaling om
beregning av gebyr ved
saksbehandling av
refusjonssaker.

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 vurde rer videre tilskudd.
5. Eier forventer at det
gjennomføres to eiermøter i året
hvor selskapet legger frem status
og framtidsutsikter.

Forsinket Fremtidig organisering av
arbeidet med næringsutvikling i
tråd med vedtatt
næringspolitisk plan er under
behandling. Egen sak vil bli
fremlagt for politisk behandling
høsten 2019

Sykkelby Hønefoss Iht. plan Flere tiltak er gjennomført i
2018 - 2019. Sykkelparkeringer
er etablert i sentrum.
Prosjektet "Hverdagssykling i
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Ringerike" er evaluert. Ordning
med eltjenestesykler for
ansatte kom i drift våren 2019
og elsykkelbibliotek for alle
innbyggere åpnet i september
2019. Tilrettelegging for sykling
er prioritert høyt både i
Byutviklingsstrategien og
Områderegulering Hønefoss
(byplanen). Det arbeides med å
pl anlegge konkrete
sykkeltilretteleggingstiltak langs
traseer i sentrum. Arbeid med
sykkelstrategi og planlegging av
et sammenhengende
sykkelveinett sees i
sammenheng med arbeid med
en helhetlig strategi for grønn
mobilitet og arealutvikling som
foreslås pri oritert i planstrategi
for 2020 - 2023.

Vannforvaltningsarbeid fram
mot 2021

1. Handlingsplan for Tyrifjorden
vannområde tas til orientering.

2. Ringerike kommune er
vertskommune for en
vannområdekoordinator i 50 %
stilling i Tyrifjorden vannområde
under f orutsetning at alle parter
deltar.

3. Rådmannen gis i oppdrag å
utarbeide og godkjenne en
samarbeidsavtale mellom
partene.

Etter andre runde med
utlysning lykkes det å få på
plass en felles
vannområdekoordinator for
Ringerike, Hole, Modum, Lier
og Jevnaker.
Vannområdekoordinator i 50 %
stilling startet opp 1. oktober
2019, med et engasjement
tom. 31.12.2021.
Vannområdekoordinatoren har
også fått et engasjement i 50 %
som rådgiver innen klima og
miljø.

Utdanning og familie

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
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

Gjennomføres i tråd med
vedtak.
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"Kunnskapsløftet" og
rustes til deltakelse i
fremtidens samfunn.

• Ansettes digitale
kompetanse heves
gjennom
utviklingsar beid og
kompetansebygging
lokalt.

• Læringsresultatene
følges opp i den årlige
tilstandsrapport for
grunnskolen.

2. Som infrastruktur og antall
digitale enheter vedtas:

• Plan for utbygging av
infrastruktur
implementeres.

• Implementering av
utstyr i barnehagen e
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.

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 organiser es
som et interkommunalt
samarbeid hjemlet i

I juni gikk midt - buskerud ut av
samarbeidet om
barnevernvakt. De
gjensværende kommunene er
da Jevnaker, Hole og Ringerike.
Det jobbes kontinuerlig med å
få flere samarbeidskommuner
med i vaktordningen.
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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 sikt e på
implementering av et eventuelt
korrigert driftskonsept fra 1.
januar 2019.
4. Forslag til samarbeidsavtale
godkjennes.

Det vil orienteres om fremdrift
i politisk sak i november.

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 Avdelding er etablert og åpnet
1.august 2019.

Hovedutvalget for oppvekst og
kultur 9/19 - Pe dagogisk
bemanning Nes barnehage

Vedtakspunkt:

2. På bakgrunn av ny
pedagognorm ansettes ny
pedagog. Saken behandles i 1.
tertial.

Iht. plan Tilsatt en pedagogisk leder
høsten 2019 for å oppfylle
pedagognormen i barnehagen.

KS 106/18 - 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

KS 106/19 Avtale om
tjenestetilbud i Hønefo ss
Politistasjonsdistrikt

KS 106/2019

Vedtak:
Saken utsettes.
Rådmannen fremmer sak som
belyser endringer ved
Hønefosspolitistasjon som en

Saken fremmes for
kommunestyret primo 2020.
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følge av politireformen.
Saken bær belyse politiets
tilstedeværelse, politistasjonens
åpningstider, åpningstider ved
pass - og forvaltningskontor og
hvordan arrestsituasjonen har
påvirket det lokale politiet.
Kommunestyret vil deretter
vurdere hvilke krav vi mener må
omtales i en forpliktelse med
lokalpoliti.

KS 136/15 - 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 tilst rekkelig.
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 f orutsettes at
kommunen benytter
eksisterende tilbud, eller inngår
avtaler med aktører som tilbyr
fullverdige alternative arenaer.
4. Opplæringstilbudet ved
Austjord opprettholdes.

Iht. plan Det er etablert tilbud i
barnehage, og barneskole.
Tilbud på un gdomstrinnet
samordnes når Hov
ungdomsskole ferdigstilles.

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 Fysiske besøk i fosterhjem, og
samtaler med fosterbarn
gjennomføres minst 4 ganger i
året.
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KS 53/19 - miljøterapeuter i
skolen

53/19

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 de ltidsstilling.
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
budsj ett 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».

Det er tilsatt miljøterapeuter
ved tre av skolene fra høsten
2019. Tiltaket evalueres i 2020

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

KS 71/19 - Uttalelse - Discovery
Intenational School AS

KS sak 71/19

Vedtak:
Som høringsuttalelse gis følgende
tekst:

Iht. plan Saken utredes våren 2020.
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Ringerike kommune anbefaler
ikke, på bakgrunn av denne
søknaden, at Discovery
International School får etablere
seg i Ringerike kommune. Dette
som kommunestyrets svar.

Kommunestyret ber rådmannen
se på om det bør etableres et
internasjonalt skoletilbud i
kommunen.

KS 86/19 - Kommunal garanti -
Hønefoss Tennisklubb

KS sak 86/19

Vedtak:
Saken utsettes og ses i
sammenheng med Rådmannens
budsjettbehandling jfr. Sak
80/19.

Behandles i sammenheng med
Økononiplanen 20 - 23

KS 96/19 - Tilstandsrapport for
grunnskolen i Ringerike 2019

KS sak 96/19

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.

Iht. plan Sak kommer i november 2019.

KS 96/19 - Tilstandsrapport for
grunnskolen i Ringerike 2019

KS sak 96/19

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

Saken legges fram i november.
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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.

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 Ringerike har bosatt de
flyktinger kommunen har fått
anmodning om å bosette.
Risikoen ligger i om kommunen
får tildelt 30 flyktninger.

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 Det er etablert en møteplass
for ungdom i Hønefoss
sentrum, som et prøveprosjekt
i 2019. Evalueres høsten 2019,
i forbindelse med
budsjettprosess 2020.

Møteplassen - En oppfølging av
Holten - utvalgets prioriteringer

Møteplassen, - et møtested der
ungdom kan møte kommunens
f agmiljø 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 o m å følge opp
saken, med jevnlige
oppdateringer.

Iht. plan Ungdomsplassen er etablert i
sentrum. Det har vært stor
aktivitet siden oppstart i mai
2019.

Teknisk, kultur og idrett

Verbalvedtak
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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.

Kulturenheten: Ringerike
kommune har opprettet en
aktivitetskalen der på
kommunens hjemmeside.
Denne benyttes foreløpig kun
til kommunens egne
arrangementer. "Det skjer" er
en aktivitetskalender hos
Ringerikes Blad som er gratis
og blir brukt av mange, - både
lag, foreninger og
profesjonelle. Dette er nok den
mest effekti ve og
brukte kanalen for
markedsføring av
arrangementer i
Ringeriksregionen.

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 marker inger.

Kommunen har en
aktivitetskalender for
kommunale aktiviteter på de
nye hjemmesidene. Et prosjekt
"INTO" forsøkte å finne
løsninger for
aktivitetskalender. Lokalt på
Ringerike er det Ringerike
blads "Det Skjer" som er den
mest effektive måten å nå ut
med informasjon om
aktiviteter. Både lag,
foreninger og profesjonelle
benytter denne.

Interpellasjon fra Knut Arild
Melbøe (MDG) - Offentlig
bytoalett

Vedtak i Kommunestyret:
Ordførerens svar på
interpellasjon fra Knut - Arild
Melbø (MDG)
Emne: Offentlig bytoalett.

Innledning
Ordfører bekrefter at
interpellasjonen er levert i
samsvar med reglement for
kommunestyret §9. Svar blir
avgitt i kommunestyrets møte 5.
september 2019, sak 34/19.

Ordførerens svar
Ordføreren er av rådmannen
opplyst at saken er under
utredning og blir fremlagt som

Sak kommer til behandling i
løpet av høsten 2019.
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sak til neste kommunestyre.
Din interpellasjon følger saken.

KS 18/19 Interpellasjon -
Bygdefolkets rett til å brukes
Åsbygda skole

Vedtak:

Ordførerens svar på grunngitt
spørsmål fra Mari Solheim
Sandsund (SP)

Emne: Bygdefolkets rett til å
bruke Åsbygda skole

Innledning

Grunngitt spørsmål innlevert i
tråd med reglement for
kommunestyret i Ringerike §9.
Ordfører gir svar i
kommunestyrets møte 2. mai
2019 sak 18/19 .

Ordførerens svar

Rådmannen opplyser at det
arbeides med å fremskaffe fakta i
saken, dette gjelder gamle
avtaler og politiske vedtak.

Rådmannen har hatt dialogmøte
med Åsbygda Vel den 25.03.19.

Det planlegges å legge frem en
sak til politisk behandling i juni ,
der videre prosess avklares.

Sak kommer til behandling i
desember

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.

Ringerike kommune går
sammen med
Sparebankstiftelsen om å kjøpe
samfunnshuset. Det forventes
at muligheter utredes i
forbindelse med drift splaner
for bygget.

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

Iht. plan Ringerike kommune har kjøpt
kultursenteret sammen med
Sparebanhstiftelsen. Saken
følges opp i planprogrammet
for kultursenteret.
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senteret i kultursenteret som en
møteplass med aktiviteter for
alle.

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 ig
informasjon om riktig sortering
og hvorfor man skal kildesortere.

Kommunen har avfallssortering
iht. k ildesortering. Kommunen
skal bli miljøfyrtårn og
avfallssortering vil da måtte
tilpasses disse kravene.

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.

Spørsmål - Belysning i Søndre
park

Helge Stiksrud (V) fremmet
følgende spørsmål:

Belysning i Søndre park – Når blir
dette effektivisert?

Svaret fra kommunalsjef for
samfunn.
Det er bevilget 200 000 kr til
belysning av Søndre Park.
Det er innhentet et tilbud på
lyssetting av Søndre Park dette er
foreløpig anslått til 1,6 mill
kroner. Rådmannen vil i
forbindelse med
handlingsprogrammet for 2020 -
2023 fremme dette.
Montering av lys i Søndre Park
vil da tidligst kunne komme på
plass fra 2020.

Lyssetting av Søndre Park er
estimert til 2,4 mill kr.

Rådmannen vurderer tiltaket i
b udsjettprosessen. Midlene på
kr 200 000, - er benyttet til
budsjettoverslag fra
Caverion og
belysningsanimering.

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

Kommunen har innført gradert
betaling i kulturskolen og flere
lavterskeltilbud. Det avventes
regjeringens ventede innføring
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kulturskole, kulturelle og
idrettslige aktiviteter.

av "Fritidskortet" som følger
"Fritids erklæringen". Avklaring
om implementering i
kommunene ventes høst
19/vår 20.

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.

Ny beregning av vann og
avløpsgebyrene er
gjennomført. Disse vil bli
innarbeidet i
betalingsreglementet.

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
FS 115/19 - Oppstart:
Klarlegge forhold rundt
hvorfor kommunen drifter
enkelte vegstrekninger som
ikke er i kommunal, men i
privat eie

Vedtak i FS 27.08.19 :

1. Det startes opp en prosess for å
avvikle kommunal drift av private
veier

Følges opp

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.

Gradert betaling er innført fra
01.01.2019.

KS 143/201 Bevilget 200.0 00
til belysning i Søndre Park

Budsjettvedtak 2019

Søndre Park

Vi vil bevilge 200.000 kroner til
belysning i Søndre Park.

Midlene på kr 200 000, - er
benyttet til budsjettoverslag
fra Caverion og
belysningsanimering.
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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

KS 45/2019 -
Samlokaliseringskostnader av
Teknisk forvaltning og Teknisk
drift på Hensmoveien 19

KS 45/19

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 de kkes innenfor
sektorens rammer.
Rådmannen bes om å innarbeide
dette i forbindelse med 1. tertial.

Sak vedtatt og følges opp.
flytteprosessen er startet og
målet er at de fleste i
teknisk skal være flyttet i løpet
av 2019.

KS 82/19 - Oppgradering og
sp rinkling Riddergården -
prosjekt EF 105

KS sak 82/19

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.

Riddergårdsprosjektet er
igangsatt. Sprinkling og
oppgradering gjennomføres.

KS 90/19 - Salg av gnr. 86, bnr.
251 teig nr 3 til Hov borettslag

KS sak 90/19

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.

Gjennomført
oppmålingsforretning for og
eiendommen har fått ny gnr.
86, bnr. 808. Kjøpsavtale
inngått og kjøpssummen er
betalt. Eiendommen er
tinglyst på Hov borettslag.

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.

Korps i skolen er i rute, og er
ferdig implementert i 2020.
Etter plan og KS - vedtak.
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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 til parkeringsplass og
gir 16 - 20 nye kommunale p -
plasser.

Investeringskostnaden ved e tablere
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
innkreve s 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.

Rådmannen vil foreslå at det
settes av investeringsmidler i
2020 og 2021.

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.

Kjøp er gjennomført og
eiendommen er overtatt.

Korps i skole – rapport og
videreføring

Rapporten om Korps i skole tas til
orientering.

Korps i skolen er vedtatt
videreført i KS våren 2019.
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FS ønsker at Korps i skolen på sikt
tilbys alle elever på 3. trinn i
Ringerike kommune.
Budsjettet for Ringerike kulturskole
økes med 162.000 kroner i 2017 for
å utvide prosjektet til to nye skoler.
Summen innarbeides i budsjettet
ved 1. tertialrapport.

En videre plan for gradvis innføring
av Korps i skolen innarbeides i
budsjett og handlingsplan med
målse tting em et tilbud på alle
skoler innen skoleåret 2021/22.

Prosjektet er i rute og ferdig
implementert i 2020.

Prinsippsak nytt krematorium 1. Kommunestyret ønsker med
bakgrunn i saksfremlegget ik ke 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 Ringeriksregio nen
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 s ikte på beslutning på en
oppgradering av dagens anlegg,
eller investering i nytt kjøle -
/forbrenningsanlegg for kremasjon
og eventuelt seremonirom.

Ny sak om krematoriet og
veien videre kommer til
behandling i løpet av høsten
2019.

Schjongshallen - tilt ak 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.

Under gjennomføring.
Tilpasninger for klubben
tribuner, tv - platform,
toaletter, løfteplatform m.m.
er ferdig, men avfukter, varme
i ishallen (tribune) m.m. som
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er de store kostnadene er
under gjennomføring.

Søknad om kommunal
overtakelse av Borglund
hengebru

Vedtak:

Vi anmoder at det opprettes en
ve lforening som inngår samtaler
med grunneiere om overtakelse av
eiendomsretten for Borglund
Hengebro. Ringerike kommune
bistår med juridisk og teknisk
kompetanse. Ringerike kommune
følger opp med tilskudd til
overdekke og underdekke.

Saken har vært behandlet i
kommune styre 5.09.19 og
svart ut med vedtaket.

Kommune overta ikke
Borgelund hengebru men yter
evt. tilskudd.

Søknad om økonomisk støtte
til Bassgarasjen - Ringerike
kultursenter

Ringerike kommune går i dialog
med Stiftelsen Ringerike
kulturs enter med sikte på å finne
løsning på de økonomiske
utfordringene. Ny sak legges fram
for Kommunestyret.

Ble innvilget og gjennomført,
støtten økt. Ytterligere økning
fra 2020.Oppdrag ferdig.

Tilskuddsordninger - kultur 1. Tilskudd over
kulturbudsjettet justeres
u budsjett,
saksbehandling 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.

Tilskuddsordninger er endret.
Driftsavtaler faste
tilskuddsmottagere utarbeides
høst 2019.

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,
gang/sykkelvei, fylkesvei).

4. Kommunestyret ber om egen sak
der det gjøres rede for hvordan
sikre måloppnåelse for å b li
godkjent som trafikksikker

Arbeidet med revidering er
ikke igangsatt ennå. Vurderes
inn i planstrategiarbeidet
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kommune (Trygg Trafikk).

Turskiltprosjektet Hovedutvalget for oppvekst og
kultur tar informasjonen om
Turskiltprosjektet til orientering, og
bifaller en økt satsning på friluftsliv
i Ringerike kommune.

Friluftsorganisasjonene
arbeider med å få på plass
grunneieravtaler for å
ferdigstille turskiltprosjektene
Vassfarstien, Vikerfjell og
Krokskogen. Fylket og
Gjensidigestiftelsen betaler 75
% av prosjektene.
Gjenstående kommunal andel
utbetales når prosjektene har
fått grunneieravtaler på plass.

Utredning - Framtidens brann -
og redningstenest

Vedtak i Kommunestyret:
Saken ble enstemmig trukket.

Behandling i Kommunestyret
05.09.2019:
Rådmannen har i samråd med
ordfører valgt å trekke denne
saken.
Saken vil komme opp i ett senere
møte.

Saken ble utsatt i møtet den
05.09 i KS. Kommer til ny
behandling i KS den 07.11.19

Helse og omsorg

Verbalvedtak

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
20/19 - Grunngitt spørsmål
fra Hans - Petter Aasen (Sp) -
Godkjenning av Hønefoss
skole i medhold av miljørettet
helsevern

KS 20/2019 - Grunngitt spørsmål

Ordfører viser til at foreliggende svar
nok reiser spørsmål om hvilken
tilstand som gjelder ved skolen.
Tilsynssak er oppgitt avsluttet så sent
som 28.06.18 med henvisning til at
avvik i interkontroll rutiner knyttet til
inneluftkvalitet var lukket. Av svar til
spørsmål 2 opplyses det imidlertid at
flere forhold er ut fordrende og at
avvikene ikke vil kunne godkjennes,
jfr. forskrift. Det fremgår ikke av
svaret at tilsyn er gjennomført om
dette ut over skolens egen
rapportering.
På nevnte bakgrunn vil ordfører
anmode om at det fra rådmannen
sin side utarbeides et konkre t og
utfyllende notat om forholdene ved
Hønefoss Skole.

På nevnte bakgrunn vil
ordfører anmode om at det
fra rådmannen sin side
utarbeides et konkret og
utfyllende notat om
forholdene ved Hønefoss
Skole.

Utfyllende svar på grunngitt
spørsmål om godkjenning av
Hønefoss skole i henhold til
miljørettet helsevern ble delt
ut på møte i KS 05.09.19.
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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(sykehj emsplasser)
intensiveres i 2019

Iht. plan Prosessen er startet opp
høsten 2019, planen bør være
ferdigstilt til formannskapets
budsjettkonferanse 2020.

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
forebyggen de helsearbeid og
rehabilitering. Det varme vannet gjør
terapibasseng spesielt godt egnet for
babysvømming, svømmeopplæring
og terapitrening for folk med
leddsykdommer og for eldre.

Forsinket Avventes inntil en rekke
interne forhold er avklart.
Ringeriksb adet har tre eiere,
og saken bør antagelig ha sitt
utspring i
Bedriftsforsamlingen.
Foreløpig er det bare
kommunestyret i Ringerike,
som ikke er majoritetseier
som ønsker dette utredet.

Politiske saker

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
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.

Iht. plan Byggearbeidene har en
framdrift som planlagt

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

Iht. plan Det gjennomføres en ny
anbudsrunde. Prosessen har
planlagt framdrift.
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henhold til de rammer og
føringer som ligger i denne sak.

KS 49/2019 - Samarbeidsavtale
mellom Kirkens Bymisjon og
Ringerike kommune

KS sak 49/2019

Vedtak:
1. Kirkens bymisjon ønskes
velkommen som ny
samarbeidspartner for Ringerike
kommune.
2. Kommunen inngår
partnerskapsavtale med Kirkens
Bymisjon i tråd med vedlagt
partnerskapsavtale.
3. Samarbeidsavtalens foreslåtte
basiskost nad på kr. 600 000, - for
2019, belastes helse - og
omsorgsbudsjettet.
4. Endringer i avtalen skal
behandles av Kommunestyret.

Iht. plan Partnerskapsavtale er inngått.

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 Arbeidene er i gang, og har en
framdrift i henhold til plan.

KS 52/2019 -
Fysioterapitjenesten i
Ringerike kommune

KS 52/19

Vedtak:
1. Statusbeskrivelse over
fysioterapitjenesten i Ringerike
kommune som framgår av
saksutredningen, tas til
orientering.
2. Vedlagte «Plan for
fysioterapitjenesten»
m/prioriteringsnøkler, vedtas.
3. Ringerike kommune har
vedtatt og forpliktet seg på
rammeavtalen (ASA 4313)
mellom KS og Norsk
Fysioterapeutforbund (NFF),
Norsk Manuellterapeutforening
(NMF) og Privatpraktiserende
Fysioterapeuters Forbund (PFF)
om drift av selvstendig
næringsdrivendes
fysioterapivirksomhet som del av
den kommunale helsetjenesten
(jf. helse - og
omsorgstjenesteloven). For å
imøtekomme endringer i de krav
som her stilles til kommunene,
vil Ringerike kommune
oppjustere alle vedtatte

Vedtaket betinger at kostnader
i størrelsesorden 1,2 mill.
kroner/år innarbeides i
budsjett og handlingsplan
2020 - 2023.

Likens at en stilling for
turnuskandidat innarbeides i
perioden.
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driftsavtaler som har en
størrelsesorden under 50 %, til
50 %. Kostnadene ved dette, kr.
1,2 mill. kroner/år, søkes
innarbeidet i budsjett og
handlingsplan 2020 - 2023.
4. De søkes etablert en fast
hjemmel i Ringerike kommune
for turnuskandidat i fysioterapi, i
tråd med saksframstillingen.
5. For å sikre en viss
forutsigbarhet for de som drifter
fysioterapi - instituttene i
Ringerike kommune:
Flytting av avtalehjemler fra et
institutt til et annet, bør kun skje
etter tungtveiende grunner.

KS 91/19 - Vedrørende: Husleie
fra Ringerike Boligstiftelse, -
oppfølging av
kommunestyresak 143/18

KS sak 91/2019

Vedtak:
Kommunestyret forholder seg til
fremforhandlet avtale mellom
Ringerike kommune og Ringerike
boligstiftelse. Budsjett 2019
justeres i henhold til denne
avtale i forbindelse med
2.tertial.

Forsinket Det inngåes avtale med
Ringerike Boligstiftelse i tråd
med vedtak september 2019,
og partene er enige om å
reforhandle samarbeidsavtalen
i 2020.

KS 94/19 - Individuell
tilrettelegging av
krisesentertilbudet -
Tilleggsproblematikk innen rus
og psykiatri

KS sak 94/19

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 rela sjoner 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. Nød vendige
ombyggingskostnader beregnet
til kr. 774 000, - belastes
oppsparte fondsmidler avsatt til
videreutvikling av
tjenestetilbudet. Driftsmessige
merkostnader en slik nødvendig

Iht. plan Drøftinger med
samarbeidskommunene
pågår.

Viktig at driftsmessig
merkostnad innarbeides i
budsjett 2020/HP 2020 - 130 i
tråd med vedtaket.
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utvidelse av tilbudet genererer,
søkes innarbeidet i budsjett
2020, Handlings plan 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 t o år før endelig innpasning i
senterets budsjett.

KS 95/19 - Framtidig driftform
for "Aurora" Felles
org anisering og drift av
"Aurora" og "Menova as"

KS 95/19

Vedtak:
1. Rådmannen gis i oppgave å
foreta nærmere
vurdering/konkretisering
muligheter for samlokalisering
av AURORA og MENOVA til
utbygd fellesanlegg på
Kihlemoen.
Det forutsettes gjennomført i en
prosess mellom MENOVA og
Ringerike kommune basert på
formål/fellesmål om samordning
av arbeidet med utvikling ab
arbeidsmarkedsbedriften og for
bedre realisering av
grunnleggende rettigheter for
personer med
utviklingshemming. (Jfr. NOU
2016/2017 – På lik linje som
utgangspunkt).

Nevnte prosess forutsettes
gjennomført i et
løsningsorientert samarbeid
basert på tillit og respekt hvor
hoved fokus skal være
ivaretakelse av ulike grupper og
enkelt personers behov på best
mulige måte. AURORA OG
MENOVA besitter u nik
kompetanse, erfaring og innsikt.
Det legges til grunn at
felleslokalisering vil føre til
positive synergier for den enkelt,
for bedrift, for kommune og for
de ansatte.

Vurdering og forslag til hvordan
samordningen skal organiseres,
økonomiske forhold u tredes
nærmere og konkrete forslag til
organisering fremlegges vor
vedtak i Kommunestyret.

Iht. plan Vedtaket om et utvidet
samarbeid og mulig
relokalisering
prosjektorganiseres og starter
opp oktober 2019
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Det legges avgjørende vekt på at
prosessen gjennomføres i
konkret samarbeid mellom
berørte parter, NAV og de
ansattes organisasjoner. Videre
legges det vekt på at
or ganiseringen av nevnte
samordning skjer ved at de
ansattes interesser blir ivaretatt
uten tap av rettigheter. Det
gjelder og rettigheter til avtale
Festet Pensjon. Det forutsetter at
arbeidsrettslige forhold blir
avklart i samsvar med gjeldende
lovverk og avtaleverk mellom
partene.

Utgangspunktet er at brukere
med utsikter/muligheter for
VTA/VTO plass får mulighet til å
inngå i MENOVA – opplegg som
arbeidsmarkedsbedrift, mens
brukere som trenger
aktivitetstilbud får dette av
Ringerike kommune. Målet om
saml okalisering endrer ikke på
dette.
Det legges til grunn at de
kommunale eierne sammen med
NAV, MENOVA samarbeidet om å
skape et kraft – og
kompetansesenter på Kihlemoen
hvor enkelt individets muligheter
og rettigheter står i sentrum for
gode praktiske løsni nger.

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
utvikli ngshemmede og
mennesker med psykiske lidelser,
- noe som selvsagt ikke skal
ekskludere andre brukergrupper.
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
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
produksjonssikkerheten bes
rådmann sørge for at en av de
nye kokegrytene ko mmer på
plass snarest.

Iht. plan Arbeidet er godt i gang, og
ferdigstilles i henhold til plan.
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Status plangrunnlaget

Status overordnede mål

Målsettinger

• Bruker - medvirkning
• God ressursutnyttelse
• Omfang på tjenester tilpasset brukernes behov
• Tilstrekkelig kvalitet

Mål

Overordnet mål Mål Indikator Resultat i
fjor 2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Tilstrekkelig kvalitet Ringerike skal ha
befolknings - vekst på
samme eller høyere nivå

Ringerike
skal ha
befolknings -
vekst på
samme
eller høyere
nivå -
Befolkning i
alt

33 000 35 000
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Kommunens tjenesteområder

Strategi og utvikling

Status målsettinger

Målsetting Status måloppnåelse
God ressursutnyttelse Sektoren leverer i all hovedsak i tråd med målsetting. Sentrale planprosesser, inkludert

områderegulering for Hønefoss er levert i henhold til fremdrift. Ny organisering som
også inkluderer alle aktører i Fossveie n trådte i kraft fra 1. august, og videre arbeid med
effektiv organisiering og økt samhandling er i oppstartsfasen.

Tilstrekkelig kvalitet Sektoren leverer i all hovedsak med gode saksbehandlingstider og med god kvalitet.



Status mål

Overordnet
mål

Mål Indikator Resulta
t i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

God
ressursutnyttels
e

Tjenesten skal bistå
personell eller dyr i
nød innenfor frister
gitt i forskrift.

Mål ressursutnyttelse Tilfredss
.

Tilfredsstillend
e

Ingen endring.

Tilstrekkelig
kvalitet

Alle
investeringsprosjekt
skal leveres i henhold
til oppdragsbestilling

Mål for investeringer 90,0 % 90,0 % Vi leverer formålsbygg
etter oppdragsbestilling.
Når det gjelder VAR - og
veiprosjekter, har enkelte
prosjekter blitt forsinket i
fht. framdrift. Årsaken er i
hovedsak uforutsette
grunnforhold og
utfordringer med
grunnerverv.

Samlet sett leverer vi ca
90%.

Andel
oppmålingssaker som
går over fristen (16
uker)

Andel
oppmålingssaker som
går over fristen (16
uker)

0% 2,9% 3 oppmålingssaker har gått
over fristen

Gjennomsnittlig
behandlingstid for
byggesak med 3
ukers frist

Mål i dager fra
komplett søknad

11 8 Behandlingstiden er
forbedret siden forrige
måling, og ligger nå på
gjennomsnittlig 8 dager.

Gjennomsnittlig
behandlingstid for
saker etter jord - /
konsesjonslov

Mål i dager fra
komplett søknad

15 9 Hittil i 2019 har det blitt
behandlet 19
fradelingssaker etter
jordlov, hvor ta har vært
politisk
behandlet. Gjennomsnittli
g saksbehandlingstid er 8,3
dager for vedtak på
delegert myndighet.
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid for
saker som har vært lagt
frem til politisk behandling
er 41 dager.

Hittil i 2019 har det blitt
behandlet 15
konsesjonssaker, hvor 1
sak har vært politisk
behandlet. Gjennomsnittli
g saksbehandlingstid er 8,8
dager for vedtak på
delegert myndighet.
Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid for
saker som har vært lagt
frem til politisk behandling
er 111 dager (denne saken
var klar til behandling i
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Overordnet
mål

Mål Indikator Resulta
t i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

HM A - møte i mai, men falt
ut av sakslista og kom ikke
med på sakslista før det
ekstraordinære HM A -
møtet i juli)

Kontroller innenfor
jord skal utføres etter
lovkrav

Kontroller innenfor
jord skal utføres etter
lovkra v - Mål
kontroller ikke utført
etter lovkrav

0,0 % 0,0 % 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 % Ingen avvik

Oppmålingssaker skal
utføres innen fristen
(16 uker)

Oppmålingssaker skal
utføres innen fristen
(16 uker) - Mål andel
som går over fristen

4,0 % 2,9 % Hittil i 2019 så er det 3
oppmålingssaker som har
gått over fristen.

Salg av
eiendomsinformasjo
n skal utføres innen
fristen (7 dager)

Salg av
eiendomsinformasjo
n skal utføres innen
fristen (7 dager) - Mål
andel som går over
fristen

0,0 % 0,0 % Det er ingen saker som har
gått over fristen.

Skanning og
digitalisering av
byggesaksarkiv

Mål andel fullført 100,0 % 74,3 % I juni oppdaget vi at det
ble gjort feil da
byggesaksarkivet ble målt
opp i 2016, for det viste
seg at store arkivdeler har
blitt uteglemt. Det er
snakk om at arkivdeler
som utgjør 65 m ble
uteglemt, og at dette
kommer i tillegg til de 192
m. Altså utgjør
byggesaksarkivet hele 247
meter.. Avviket fra forrige
rapportering og til nå,
skyldes at det totale antall
meter som skal skannes
har økt med 34 %.



Utdanning og familie

Status målsettinger

Målsetting Status måloppnåelse
Bruker - medvirkning Rapporteres 1. tertial 2020 da brukerundersøkelse er gjennomføres

november/desember 2019.

Dekningsgrad barnehageplasser Ringerike har god dekning av plasser til barn i kommunen. Per august er det flere
barnehager som har ledige plasser - både private og kommunale barnehager.

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 barnehag e.

Formell kompetanse De kommunale barnehagene oppfyller dagens pedagognorm.

Flere assistenter har meldt seg opp til fagprøve i 2019. Resultatene for 2019 vil først
være tilgjengelig i 2020.

God ressursutnyttelse
Minoritetsspråklige barn i barnehage Språkveilederene spesialpedagogisk tjeneste jobber aktivt med å rekruttere

minoritetsspråklige familier til barnehage.

Redusere behovet for langvarige
eller permanente tilbud fra
barnevernet

Det jobbes med å sette inn hjelpetiltak som skal red usere behovene for langvarige og
permanente tilbud i barnevernet. Blant annet tilbys det familieterapi, råd og veiledning,
og andre lavterskel tilbud.



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 oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 10.
trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

3,5 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 10.
trinn - Mestring

4,1 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 10.
trinn - Støtte
hjemmefra

4,1 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 10.
trinn - Trivsel

4,5 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn
- Andel elever som
har opplev d

4,0 Gjennomføres oktober
- desember 2019
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat
i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

mobbing 2 - 3 ganger
i måneden eller
oftere (prose
Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn
- Elevdemokrati og
medvirkning

4,1 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn
- Mestring

4,5 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn
- Støtte hjemmefra

4,5 Gjennomføres oktober
- desember 2019

Elevundersøkelsen -
trivsel, mestring,
mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt
støtte hjemmefra. -
Elevunders. 7. trinn
- Trivsel

4,5 Gjennomføres oktober
- desember 2019

God brukermedvirkning God
brukermedvirkning
-
Brukerundersøkelse

Ny brukerundersøkelse
gjennomføres
november 2019.

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 % Det er ledige plasser i
flere barnehager.
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

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 -
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat
i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

forhold til
innbyggere 3 - 5 år

5 åringer i kommunen i
barnehage.

Dekningsgrad
barnevernstiltak ift.
innebyggertall 0 - 17 år

Tidlig innsats Tidlig innsats -
Andel barn med
barnevernstiltak ift.
innbyggere 0 - 17 år

5,4 % Det er gjort endringer i
hvordan KOSTRA -
indikatoren blir
beregnet. Vi har
dermed ingen
oppdatert bere gning
for denne indikatoren i
år.

Formell kompetanse Oppnå tilfredsstillende
andel fagarbeidere.

Oppnå
tilfredsstillende
andel fagarbeidere.
- Andel fagarbeidere

27,0 % 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.

Resultatene for 2019 vil
først være tilgjengelig i
2020.

God ressursutnyttelse Effektiv arbeidsflyt Effektiv arbeidsflyt -
Andel undersøkelser
med behandlingstid
innen 3 måneder

99,0 % Nytt resultat vises i
KOSTRA - rapport i 2020.

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 % 72,7 % Det er færre barn med
minoritetsspråklig
bakgrunn i
Ringerike. Dette
skyldes den avtagende
flyktningestrømmen.
Det er også flere barn
med
innvandrerbakgrunn.
Disse to faktorene gjør
at tallet går ned.

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Alle skolebygg i
kommunen er godkjent.

Alle skolebygg i
kommunen er
godkjent. - Andel
godkjente skolebygg

85,0 % 61,5 % 8 av 13 skoler er
godkjent. Det jobbes og
med å få godkjent
Sokna skole og Veien
skole denne høsten.

Tilstrekkelig kvalitet Grunnskolepoeng -
målet er å heve

Grunnskolepoeng -
målet er å heve

41,5 41,9 Resultatene vise
framgang, men vi ligger
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat
i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.

gjennomsnittlig
grunnskolepoeng. -
Grunnskolepoeng

fortsatt et poeng under
landgjennomsnittet.

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:
Lesi ng

50,0 Prøvene er
gjennomført i
september.
Resultatene kommmer
senere.

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 Prøvene er
gjennomført i
september.
Resultatene kommmer
senere.

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 Prøvene er
gjennomført i
september.
Resultatene kommmer
senere.

Nasjonale prøver:
målet er at
Ringerikselevene
skal ligge over
landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i
lesing, regning og
engelsk. - Nasjonale
prøver 8. trinn:
Regning

51,0 Prøvene er
gjennomført i
september.
Resultatene kommmer
senere.

Redusere andel elever
med
spesialundervisning

Redusere andel
elever med
spesialundervisning
- Andel elever i
grunnskolen som får
spesialundervisning

7,0 % Måles per 1.10.
Resultatene kommer
senere.



Helse og omsorg

Status målsettinger

• Bruker - medvirkning
• Fravær
• God ressursbenyttelse
• God ressursutnyttelse
• Ledelse
• Medarbeiderskap
• Omfang på tjenester tilpasset brukernes behov
• 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 % 93,5 %

Gjennomsnittlig liggetid på
sykehuset etter at
pasienten er definert som
utskrivningsklar

0 - 3
døgn

2,89 Det mangler
kreditnota for mai
og august.
Kreditnota
reduserer antall
døgn og
pasienter.

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 % 12,5 %

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 9

Færre innbyggere er
avhengig av sosialhjelp

Færre innbyggere er
avhengig av sosialhjelp -
Antall brukere med
sosialhjelp

360 271

Færre innbyggere er
avhengig av sosialhjelp -
Antall mellom 18 - 24 år på
økonomisk sosialhjelp

50 50

Færre innbyggere er
avhengig av sosialhjelp -
Gjennomsnitt antall
måneder på sosialhjelp

5,00 6,60

Riktig dimensjonering
av tjenestene

Gjennomsnittlig antall på
venteliste i omsorgsbolig
pr.mnd

18,0 10,0 12,5

Gjennomsnittlig antall på
venteliste institusjon
pr.mnd

8,0 5,0 9,8

Riktig dimensjonering av
tjenestene - Antall
produserte timer innen
ambulerende og stasjonær
hjemmetjeneste

31 000 34 601
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat
i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Riktig dimensjonering av
tjenestene - Antall
søknader på tjenester

2 400 759

Tilstrekkelig kvalitet Pasientsikkerhet Antall Evondos ( medisinsk
medisindosett)

60 54

Pasientsikkerhet - Andel
digitale trygghetsalarmer

100,0 % 50,0 %

Styrke
demensomsorgen

Antall tilgjengelige
aktivitetsgrupper for
hjemmeboende demente

7 5 5 grupper og to
aktivitører ute i
hjemmetjenesten.

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 5

Økt selvhjulpenhet - Antall
personer som har
gjennomført
hverdagsrehabilitering

74 5



Teknisk, kultur og idrett

Status målsettinger

• Bruker - medvirkning
• God ressursutnyttelse
• Tilstrekkelig kvalitet



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 % 95,0 % Mål nådd og holder seg
stabilt. Nye mål fra 2020
ønskes.

God ressursutnyttelse Effektivisering av
energibruk

Mål innsparing av
energi

2,0 % 5,0 % 3,0 % Målet er reduksjon på
5% ligger pr nå an til 3%
reduksjon. Vi vil ikke
nå målet fullt ut pga.
økte arealer og mer
bruk, økt energibruk til
kjøling osv.

Reduksjon av vanntap på
nettet.

Mål reduksjon
vanntap på nettet

45,0 % 40,0 % 43,0 % Målet er å
redusere vanntapet,
oversikt over
vanntappet på nettet vil
først være klart ved års
avslutning.Da er alle
vannmålere avlest og
eget forbruk eks til å
spyle ledningsnettet
fratrukket.

Øke antall brukere med
"Meråpent - avtale"

Øke antall brukere
med "Meråp ent -
avtale" - Antall
brukere med
"Meråpent - avtale"
- ny indikator 2017

1200 1521 Mål nådd, og er stabilt
økende. Nye mål ønskes
fra 2020.

Tilstrekkelig kvalitet Forvaltning og Drift skal
levere i henhold til
Tjenesteleveranseavtalene

Mål
tjenestelevering i
hht. avtale

100,0 % 100,0 % Tjenesteleveranse gjøres
etter avtale.

Tjenesten skal ha høyt
servicenivå målt på antall
klager på saksbehandling,
hendelser, feiing og tilsyn.

Mål servicenivå og
antall klager

10 Innføring av gebyr for
tilsyn og feiing med
fritidsboliger har
medført flere klager,
men antallet formelle
klager er under 10.

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 % 8,2 % Det er registrert 270
elever i kulturskolen, og
325 elevplasser.
Kulturskolen jobber for
å gi flere tilbud der
elevene er, det vil si mer
undervisning på skolene
og større bredde i
fagtilbudet.
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Overordnet mål Mål Indikator Resultat
i fjor
2018

Ønsket
resultat

2019

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Øke fagtilbudet i
kulturskolen

Øke fagtilbudet i
kulturskolen -
Antall fag

5 4 Kulturskolen underviser
i musikk, kunstfag,
teater og film. I tillegg
har kulturskolen endel
tverrfaglige prosjekter.
Fortsatt er det mulig
med en større faglig
bredde, kanskje særlig i
digitale uttrykk, skriving
og dans.
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Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Nytt finansreglement ble vedtatt 

av kommunestyret 5. september 2019. En av de viktigste endringene er ny strategi for aktiva-

allokering.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ved utgangen av 2. tertial 2019 er kommunens netto lånegjeld i underkant av 100 prosent av 

brutto driftsinntekter. I arbeidet med å gjennomføre vedtatt investeringsprogram, vil 

lånegjelden øke ytterligere. Økt lånegjeld påvirker kommunens driftsbudsjett og handlingsrom 

direkte gjennom økte rente- og avdragskostnader. 

 

Netto finansutgifter per 2. tertial 2019 er som budsjettert høyere enn på samme tid i fjor. 

Renteutgiftene er 13,2 millioner kroner høyere sammenlignet med fjoråret, og avdragsutgiftene 

er økt med 9,7 millioner kroner. Prognosen for renteutgifter per 2. tertial økes med 0,4 

millioner kroner i forhold til budsjett. 

  

Finansinntektene er 9 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Det skyldes økt utbytte 

fra Ringerikskraft, bokførte gevinster finansielle instrumenter og høyere renteinntekter på 

konsernkonto. 

 

Den økte lånegjelden er årsaken til reduksjonen i samlet nettoverdi fra 2. tertial i fjor til samme 

periode i år. Samlet negativ nettoverdi blir høyere i takt med gjeldsøkningen. 

 

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

driftsregnskapet på 14,7 millioner kroner i løpet av et år. Tapsrisikoen er redusert med 3,5 



- 

millioner kroner i løpet av 2. tertial. Det skyldes et vesentlig høyere beløp på konsernkontoen, 

kombinert med høyere fastrenteandel. 

 

 

Likviditet 

Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 2. tertial 2019. Saldo på 

konsernkonto er 591,5 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial 2019. 

  

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 333 millioner kroner, 150 millioner kroner lavere 

enn saldo ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av ubrukte lånemidler til investeringer utgjør 

mye av årsaken til at prognosesaldo på konsernkontoen reduseres i løpet av året. En annen 

årsak er at prognosen for pensjonspremien er mer enn 20 millioner kroner høyere enn 

pensjonskostnaden. 

 

 

Fossefondet 

Ved utgangen av august 2019 var Fossefondets markedsverdi kr 151 524 683. Hittil i år er 

avkastningen kr 12 250 120, som tilsvarer 8,80 %. For sammenligning er avkastningen på 

referanseporteføljen 6,96 %. 

 

Pr 31.08.2019 består porteføljen av: 

• 19,4 % pengemarkedsfond 

• 38,7 % obligasjonsfond 

• 41,8 % aksjefond (hvor 33,2 % i internasjonale aksjer og 8,6 % i norske aksjer) 

 

Avkastningen har hittil i år vært vesentlig høyere enn tilsvarende periode i 2018. Fondet har 

vist en økning i alle perioder så langt i år.  

 

Den gode stemningen og den positive kursutviklingen i verdens aksjemarkeder fortsatte i 

august. Avkastningen i verdensindeksen for aksjer har vært sterk hittil i år, etter fallet i 2018. 

 

Når det gjelder vår portefølje, har internasjonale aksjer hittil i år hatt en avkastning på 22,73 %. 

Selv om det er noe tilbakegang i norske aksjer denne perioden, -1,15 %, er trenden totalt sett i 

år positiv med 6,70 %. 

 

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

tross for at fondet så langt i år har vist en vesentlig 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 finansrapporten per 1. tertial viste vi hvordan lån til gebyrfinansierte investeringer 

fremkommer. Det er gjort en del forutsetninger for alle låneopptak før 2015. Med tanke på at 

vi er inne i en ny kommunestyreperiode, har vi valgt å gjengi forutsetningene i finansrapporten 

per 2. tertial. 

 



- 

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

gebyrfinansierte investeringer. Investeringsprognosene i 2. tertial viser samlet sett at 

lånebehovet er innenfor den vedtatte rammen. I tillegg til årets låneopptak, skal investeringene 

finansieres med ubrukte lånemidler. 

 

Det ble foretatt et låneopptak til ikke-gebyrfinansierte investeringer i 2. tertial.  

Låneopptaket var på 360 millioner kroner og ble inngått som et fastrentelån i KLP 

Kommunekreditt med 10 års bindingstid til 2,299 prosent rente.  

 

Startlån fra Husbanken på 100 millioner kroner ble overført til kommunen i 2. tertial. Ved 

utgangen av 2. tertial er 65,2 millioner kroner videreformidlet. I 2. tertial betalte kommunen 

ekstraordinære avdrag på startlån på til sammen 19,9 millioner kroner. 

 

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

investeringer. Foreløpig beregnet minimumsavdrag er 104,3 millioner kroner. Det er en 

målsetting å betale høyere avdrag enn minimumsnivået. Det foreslås likevel en nedjustering av 

avdragsbudsjettet til 106,2 millioner kroner i 2. tertial.  

  

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer var ved utgangen av 1. tertial 

18,6 år. Ved utgangen av 2. tertial er gjenstående løpetid økt til 20,34 år. Dette skyldes 

låneopptak i juni med løpetid på 30 år. 

 

Ved inngangen til 2. tertial 2019 var fastrenteandelen på kommunens renteeksponerte gjeld 

57,3 prosent og er ved utgangen av 2. tertial 66,5 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 %. Nøkkeltallet er 

100 % ved 2. tertial, og vil øke ytterligere noe til utgangen av 2019. 

 

 

 

 

Vedlegg 

Finansrapport 2. tertial 2019 

Fossefondet – porteføljerapport fra Industrifinans 31.08.2019 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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leder: Gyrid Helene Christoffersen 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ringerike kommune 

Finansrapport    
2. tertial 2019 



2 
 

Innholdsfortegnelse 
Innledning...........................................................................................................................................2 

Overordnet finansiell strategi og stilling ..............................................................................................2 

Utviklingen i netto finansutgifter ........................................................................................................3 

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld..............................................4 

Risikovurdering ...............................................................................................................................4 

Likviditet .............................................................................................................................................5 

Likviditetsutvikling ..........................................................................................................................6 

Forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva .....................................................................................7 

Forvaltningen av finansielle passiva ....................................................................................................8 

Lån til gebyrfinansierte investeringer ..............................................................................................8 

Låneopptak og bruk av lån ..............................................................................................................9 

Avdrag ............................................................................................................................................9 

Fastrenteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko.............................................................. 10 

 

Innledning 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal 

rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike 

kommune og rutiner for finansforvaltningen. 

Nytt finansreglement ble vedtatt av kommunestyret 5. september 2019. En av 

de viktigste endringene er ny strategi for aktiva-allokering. En tydeligere strategi 

for plasseringer av overskuddslikviditet er fastsatt, og ny beregning av 

fastrenteandel er innarbeidet. 

Overordnet finansiell strategi og stilling 
Ved utgangen av 2. tertial 2019 er kommunens netto lånegjeld i underkant av 

100 prosent av brutto driftsinntekter.  

I arbeidet med å gjennomføre vedtatt investeringsprogram, vil lånegjelden øke 

ytterligere. 

Økt lånegjeld påvirker kommunens driftsbudsjett og handlingsrom direkte 

gjennom økte rente- og avdragskostnader, og netto finansutgifter viser i denne 
rapporteringen en større økning i løpet av et år enn tidligere. 
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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/honorarer. 
 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 2018-2019:   

 
(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn) 

 
 

Netto finansutgifter per 2. tertial 2019 er som budsjettert høyere enn på samme 
tid i fjor. Renteutgiftene er 13,2 millioner kroner høyere sammenlignet med 

fjoråret, og avdragsutgiftene er økt med 9,7 millioner kroner. 

 
Finansinntektene er 9 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Det 

skyldes økt utbytte fra Ringerikskraft, bokførte gevinster finansielle instrumenter 

og høyere renteinntekter på konsernkonto. 

 
For den delen av låneporteføljen som ikke har fastrente gjelder flytende 

rentebetingelser. Ved utgangen av 1. tertial var den flytende renten i 

Kommunalbanken 2,15 prosent og i KLP 1,95 prosent. I 2. tertial ble renten i KLP 
satt opp til 2,15 prosent gjeldende fra 31. mai i år. 

 

Prognosen for renteutgifter per 2. tertial økes med 0,4 millioner kroner i forhold 
til budsjett.  

 

 

 
 

Mill. kr

Regulert 

årsbudsjett 

2019

2. tertial 

2019

2. tertial 

2018

Regnskap 

2018

Renteinntekter og utbytte -31,9 -33,1 -25,6 -31,9

Gevinst fin.instrumenter -7 -1,5 0 0,7

Sum finansinntekter -38,9 -34,6 -25,6 -31,2

Renteutg., provisjoner m.m 53,8 31,2 18 41,6

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0

Avdrag på lån 109,5 65,6 55,9 90,7

Sum finansutgifter 163,3 96,8 73,9 132,3

Netto finansutgifter 124,4 62,2 48,3 101,1
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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.  

 

Samlet nettoverdi er redusert fra 2. tertial 2018 til 2. tertial 2019.   

Kortsiktig plassering er høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Store 

deler av låneopptaket til investeringer i juni er plassert i banken som ubrukte 
midler. 

Den økte lånegjelden er, som tidligere rapportert, årsaken til reduksjonen i 
samlet nettoverdi fra 2. tertial i fjor til samme periode i år. Samlet negativ 

nettoverdi blir høyere 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 er det endringer i rentenivå og 

svingninger i aksjemarkedene som er de viktigste faktorene. 

(Beløp i mill. kroner) 2. tertial 2019 2. tertial 2018 Regnskap 2018

Kortsiktig plassering                     

(kasse, bank innskudd og 

obligasjoner) 661,2 504,2 528,3

Langsiktig plassering  

(Fossefondet) 141,2 140,3 139,6

Gjeld -2 734,2 -2 185,7 -2366,2

Samlet nettoverdi -1 931,8 -1 541,2 -1 698,3
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Av total gjeld viser tabellen kun renteeksponert gjeld, det vil si at startlån og lån 

til gebyrfinansierte investeringer (selvkost) ikke er tatt med. Renteeksponert 

gjeld har økt siden forrige rapportering. Samtidig har fastrenteandelen økt. 

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

negativ effekt på driftsregnskapet på 14,7 millioner kroner i løpet av et år. Dette 

scenarioet inntreffer dersom alt skjer samtidig innenfor samme år. Det er ikke 
foretatt en vurdering av hvor sannsynlig en slik situasjon vil være. 

Tapsrisikoen er redusert med 3,5 millioner kroner i løpet av 2. tertial. Det 
skyldes et vesentlig høyere beløp på konsernkontoen, kombinert med høyere 

fastrenteandel. 

Likviditet 
Ringerike kommune har til enhver tid i 2. tertial 2019 hatt likviditet til å dekke 

sine betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunen har en trekkrettighet på 100 

millioner kroner hos kommunens hovedbankforbindelse DNB. Trekkrettigheten 

har ikke vært benyttet hittil i år. 
 

Saldo på konsernkonto er 591,5 millioner kroner ved utgangen av 2. tertial 2019 

og består av fondsmidler og ubrukte lånemidler. 
 

 

 

Aktiva Balanse Balanse Endrings Beregnet

% MNOK parameter tap

Gjeld med p.t./flytende rente 34 % 541 2 % -10,8

Gjeld med fast rente 67 % 1074

Renteeksponert gjeld 100 % 1615 -10,8

Lån m. renteoverv.m./ansvarlig utlån 2 % 0,0

Bankinnskudd og pm. 661 2 % 13,2

Ledig likv. og andre midler b. for driftsform. 661 2 % 13,2

Kort pengem. 19 % 27 2 % 0,5

N. omløpsobligasjoner 39 % 55 2 % 2,0 -2,2

Norske aksjer 9 % 13 -30 % -3,8

Utenl. aksjer 33 % 47 -20 % -9,3

Netto valutaposisjon* 16,5 % 23 -10 % -2,3

Langsiktige finansielle aktiva 100 % 141 -17,1

Samlete finansielle aktiva 802

Mulig tap vil utgjøre : -14,7

* 50 % av de utenlandske aksjene er uten valutasikring mot norske kroner.

Stresstest

Durasjon

Stresstesten utføres med følgende parametere: Renteøkning på 2 prosent, en reduksjon av verdien på 

norske aksjer på 30 prosent, en reduksjon av verdien på utenlandske aksjer på 20 prosent, samtidig som 

den norske kronen svekker seg 10 prosent mot andre valutaer.
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Likviditetsutvikling 

Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i 

2019 og periodisert likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen inkluderer 

også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto. 
 

 
 
Den faktiske likviditetsutviklingen er omtrent som forventet per 2. tertial 2019. I 

siste tertial viser prognosen at konsernkontoen reduseres som følge av blant 

annet utbetaling av reguleringspremien til KLP og bruk av lånemidler. Økningen i 
oktober skyldes delvis årets låneopptak til gebyrfinansierte investeringer. 

 

Konsernsaldoen var på det høyeste den 4. juli i år da innestående på 
konsernkonto var oppe i 902 millioner kroner. 

 

Ved utgangen av året er prognostisert saldo 333 millioner kroner, 150 millioner 

kroner lavere enn saldo ved inngangen til 2019. Planlagt bruk av ubrukte 
lånemidler til investeringer utgjør mye av årsaken til at prognosesaldo på 

konsernkontoen reduseres i løpet av året. En annen årsak er at prognosen for 

pensjonspremien er mer enn 20 millioner kroner høyere enn pensjonskostnaden. 
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Forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva  
Ved utgangen av august 2019 var Fossefondets markedsverdi kr 151 524 683. 

Hittil i år er avkastningen kr 12 250 120, som tilsvarer 8,80 %. For 

sammenligning er avkastningen på referanseporteføljen 6,96 %. Fondet skal 

være investert med nøytralvekt slik det er beskrevet i finansreglementet, og pr 

31.08.2019 består porteføljen av: 

• 19,4 % pengemarkedsfond 

• 38,7 % obligasjonsfond 

• 41,8 % aksjefond (hvor 33,2 % i internasjonale aksjer og 8,6 % i norske 

aksjer) 

Avkastningen har hittil i år vært vesentlig høyere enn tilsvarende periode i 2018. 

Fondet har vist en økning i alle perioder så langt i år. 

Den gode stemningen og den positive kursutviklingen i verdens aksjemarkeder 

fortsatte i august. Avkastningen i verdensindeksen for aksjer har vært sterk hittil 

i år, etter fallet i 2018. IT og eiendom har sterkest avkastning, men selv energi, 

som har svakest utvikling blant sektorene, har gitt avkastning på nesten 8 % så 

langt i år. Oslo børs har også vist en vekst på 9,6%, med finans som sterkeste 

sektor. 

I august falt løpende avkastning for både norske statsobligasjoner og norske 

kredittobligasjoner og gav en god avkastning for obligasjonene. Dette 

sammenfalt med markant fall i lange renter i flere større økonomier. Selv om 

råvareprisene har steget hittil i år, falt disse tilsvarende noe tilbake i august, 

mens gullprisen steg markant. 

Når det gjelder vår portefølje, har internasjonale aksjer hittil i år hatt en 

avkastning på 22,73 %. Selv om det er noe tilbakegang i norske aksjer denne 

perioden, -1,15 %, er trenden totalt sett i år positiv med 6,70 %. 

Verdsettingen av porteføljen er sensitiv til pengepolitikk, geopolitiske spenninger 

og inntjeningsutvikling. Vi har om lag nøytralvekt i aksjer, overvekt i høyrente og 

undervekt i rentebinding. 

Avkastningsmålet for Fossefondet er i år budsjettert til 7 millioner kroner. Det er 

beholdt, til tross for at fondet så langt i år har vist en vesentlig høyere 

avkastning. Årsaken til dette er en urealisert avkastning, og vårt finansreglement 

kun åpner for årlig fastsetting 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. 
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Forvaltningen av finansielle passiva 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 

2. tertial 2019: 
 

 
(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.) 

 

Lån til gebyrfinansierte investeringer 

Oppsettet nedenfor viser hvordan lån til gebyrfinansierte investeringer 

fremkommer.  

 

Rutinen for låneopptak ble endret i 2015 for å skille lån til gebyrfinansierte og 

ikke-gebyrfinansierte investeringer. Det har vært nødvendig å gjøre noen 

forutsetninger for alle låneopptak før 2015. 

Forutsetningene er som følger: 
 I 2016 ble det forutsatt at lån til gebyrfinansierte investeringer var 270 millioner 

kroner per 31.12.2015. Denne forutsetningen baserte seg på en gjennomgang og 
vurdering av kommunens anleggsmidler ved utgangen av 2015. 

 Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 50,8 millioner kroner av lån nr. 
8317.53.62862 i KLP i 2014 (dvs. 64,66 % av totalt låneopptak i 2014 på 78,56 
millioner kroner). 

 Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 52,9 millioner kroner av lån nr. 
20130097 i Kommunalbanken i 2013 (dvs. 53,51 % av totalt låneopptak i 2013 

på 98,853 millioner kroner). 
 Lån til gebyrfinansierte investeringer utgjør 166,3 millioner kroner av alle lån frem 

til og med 2012. Dette beløpet er ikke opprinnelig lånebeløp, men samlet 
gjenstående gjeld av låneopptak til og med 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, det vil si 
1/3 hvert tertial. 

 Låneopptakene fra og med 2015 trenger ingen forutsetninger, da disse er 

spesifisert som enten lån til gebyrfinansierte eller ikke-gebyrfinansierte 

(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje

Per 30.04.2019 2 043,3                290,9             2 334,2                       

Periodens avdrag 36,7                     3,4                40,1                            

Ekstraordinære avdrag -                       19,9               19,9                            

Periodens låneopptak 360,0                   100,0             460,0                          

Per 31.08.2019 2 366,6                367,6             2 734,2                       

Beløp i tusen kr

Lånenummer bank 8317.55.94968 20170355 8317.54.61860 8317.53.62862 20130097

Tidligere lån 

tom. 2012

Opptatt år 2018 2017 2016 2014 2013 tom. 2012

Opprinnelig lånebeløp 180 000         240 000         161 000         50 800           52 900           166 300         

Avdragstid 20 år Bullet/ 25 år 20 år 25 år 20 år 10 år

Årlige avdrag 9 000             9 600             8 050             2 032             2 645             16 630           

Sum

Utestående 31.12.2018 778 619    180 000         235 200         144 900         42 669           38 350           137 500         

Avdrag 1. tertial 10 891      -                -                4 025             -                1 323             5 543             

Gjeld 30.04.2019     767 728          180 000          235 200          140 875            42 669            37 028          131 957 

Avdrag 2. tertial 16 407      4 500             -                4 025             1 016             1 323             5 543             

Gjeld 31.08.2019     751 321          175 500          235 200          136 850            41 653            35 705          126 413 
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investeringer i låneforespørslene. (I 2015 var det ingen låneopptak til 
gebyrfinansierte investeringer.) 

 

I tabellen nedenfor vises fordelingen av gjelden på ikke-gebyrfinansierte og 

gebyrfinansierte investeringer: 

 

 
 

Låneopptak og bruk av lån 

Årets låneramme til investeringer er på 582,64 millioner kroner, herav 93,1 
millioner kroner til gebyrfinansierte investeringer. Investeringsprognosene i 2. 

tertial viser samlet sett at lånebehovet er innenfor den vedtatte rammen. 

 

Det ble foretatt et låneopptak til ikke-gebyrfinansierte investeringer i 2. tertial.  
Låneopptaket var på 360 millioner kroner og ble inngått som et fastrentelån i 

KLP Kommunekreditt med 10 års bindingstid til 2,299 prosent rente.  

 
Det er planlagt med et låneopptak til gebyrfinansierte investeringer i oktober på 

93,1 millioner kroner. 

 
Estimert bruk av lån basert på investeringsprognosene per 2. tertial er 585 

millioner kroner. Det planlegges med bruk av lån på 132 millioner kroner utover 

årets låneopptak. 

 
Startlån fra Husbanken på 100 millioner kroner ble overført til kommunen i 2. 

tertial. Ved utgangen av 2. tertial er 65,2 millioner kroner videreformidlet. 

 

Avdrag 

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. 

 

Foreløpig beregnet minimumsavdrag er 104,3 millioner kroner. Det er en 
målsetting å betale høyere avdrag enn minimumsnivået. Det foreslås likevel en 

nedjustering av avdragsbudsjettet til 106,2 millioner kroner i 2. tertial. Dette 

avdragsnivået tilsvarer nedbetalingsplanene inkludert to avdragsfrie lån 
(bulletlån). 

 

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer var ved utgangen 
av 1. tertial 18,6 år. Ved utgangen av 2. tertial er gjenstående løpetid økt til 

20,34 år. Dette skyldes låneopptak i juni med løpetid på 30 år. 

 

(Beløp i mill. kroner)

Gjeld til ikke-

gebyrfinansierte 

investeringer

Gjeld til 

gebyrfinansierte 

investeringer

Samlet 

gjeldsportefølje

Per 30.04.2019 1 275,6                 767,7                    2 043,3                 

Periodens avdrag 20,3                     16,4                     36,7                     

Periodens låneopptak 360,0                    360,0                    

Per 31.08.2019 1 615,3                 751,3                    2 366,6                 
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I 2. tertial betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på til sammen 

19,9 millioner kroner.  

 

Fastrenteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko 

I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, rentebindingstid 

og refinansieringsrisiko: 
 

 
 

Ved inngangen til 2. tertial 2019 var fastrenteandelen på kommunens 

renteeksponerte gjeld 57,3 prosent og er ved utgangen av 2. tertial 66,5 
prosent. 

 

Egenberegnet vektet rentebindingstid er 2,6 år ved utgangen av 2. tertial. Ved 
utgangen av 1. tertial var den på 1,2 år og ikke 2,7 år som sist rapportert (se 

forklaring i avsnittet under). Den har økt som følge av et nytt lån med 10 års 

bindingstid. 
 

Rentebindingstid har blitt rapportert for høyt siden vi begynte å hente tallet fra 

Kommunalbankens låneportal, men den har hele tiden vært innenfor rammen.  

 
Dagens rentebinding har følgende forfall: 

 
 

Kommunen har to avdragsfrie lån, men ingen av dem forfaller de neste 12 

månedene.  

Nytt låneopptak til ikke-gebyrfinansierte investeringer i juni er det største 

enkeltlånet i gjeldsporteføljen og utgjør per 2. tertial 15,2 prosent av samlet 
investeringsgjeld. 

Type Ramme

Status 2. 

tertial 2019 Oppfylt ja/nei

Fastrenteandel renteeksponert gjeld Min 40 %, maks 75 % 66,5 % Ja

Løpetid rentebinding* Min 1 år, maks 5 år 2,60 år Ja

Gjeld til forfall neste 12 mnd Maks 40 % 0,0 % Ja

Enkeltlån i % av samlet investeringsgjeld Maks 30 % 15,2 % Ja

* Egenberegnet vektet rentebindingstid er en forenklet og grov utregning.

(Beløp i mill. kroner)
Utestående pr 

31.08.2019

Forfall neste 

renteregulering
Fastrentesats

KLP Kommunekreditt 76,0                      05.02.2021 2,15 %

33,8                      19.11.2019 4,98 %

34,4                      19.08.2021 4,27 %

64,4                      12.12.2019 1,94 %

100,8                    23.02.2023 2,25 %

146,3                    22.11.2024 2,14 %

360,0                    26.06.2029 2,299 %

Kommunalbanken 83,3                      01.11.2024 1,95 %

66,7                      27.02.2023 3,86 %

207,4                    09.09.2021 1,78 %

Husbanken 19,4                      01.05.2021 4,20 %



Aktivaklasse Markedsverdi
Avkastning siden

31.07.2019
Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Pengemarked 29 462 328 47 233 0 19 % 20 % -842 608 10 % 30 %

Obligasjoner 58 672 657 288 295 0 39 % 40 % -1 937 216 30 % 60 %

Internasjonale aksjer 50 293 974 311 020 0 33 % 30 % 4 836 569 10 % 40 %

Norske aksjer 13 095 723 -152 889 0 9 % 10 % -2 056 745 0 % 20 %

Totalt 151 524 683 493 659 0 100 % 100 % 0

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1 Produksjonsdato: 05.09.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2019



Totalt 493 659 12 250 120 24 504 873 27 828 386

Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 19.08.2015

Pengemarked 47 233 361 878 1 374 570 1 794 085

Obligasjoner 288 295 1 757 550 5 330 426 5 802 881

Internasjonale aksjer 311 020 9 313 755 13 786 712 15 710 853

Norske aksjer -152 889 816 937 4 013 166 4 520 567

Avkastning (%)
Denne
måned

Hittil i år
Siste 3 år

ann.
Siste 5 år

ann.
Siden opp-
start ann.

Investeringsportefølje 0,33 % 8,80 % 6,08 % 5,75 %
Referanseportefølje 0,21 % 6,96 % 5,09 % 5,25 %

Pengemarked 0,16 % 1,22 % 1,45 % 1,56 %
ST1 X 0,11 % 0,68 % 0,62 % 0,62 %

Obligasjoner 0,49 % 3,12 % 3,68 % 2,10 %
NORM123D3 0,81 % 1,91 % 1,11 % 1,10 %

Internasjonale aksjer 0,62 % 22,73 % 10,77 % 10,05 %
MSCI AC World NR (50 %
val.sikret)

-0,77 % 17,38 % 11,21 % 11,43 %

Norske aksjer -1,15 % 6,70 % 10,94 % 11,32 %
OSEFX 0,61 % 9,62 % 11,21 % 11,72 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2 Produksjonsdato: 05.09.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2019



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 1 014,92 30.08.2019 11 393 662 7,5 % 137 078

DNB Likviditet 20 (II) 26.10.2017 1 082,87 9 572,99 10 366 301 9 660,81 30.08.2019 10 461 396 6,9 % 95 095

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 14.06.2018 73 223,17 100,00 7 322 317 101,69 30.08.2019 7 445 756 4,9 % 123 440

Klientkonto DNB 161 515 161 515 0,1 % 0

Sum 29 106 716 29 462 328 19,4 % 355 612

Obligasjoner

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 15.05.2017 272 942,63 102,27 27 914 705 103,95 30.08.2019 28 371 322 18,7 % 456 617

DNB Obligasjon (III) 24.08.2015 2 032,63 10 410,96 21 161 638 10 427,40 30.08.2019 21 195 053 14,0 % 33 416

Holberg Kreditt 20.11.2015 81 873,72 103,63 8 484 239 111,22 30.08.2019 9 106 282 6,0 % 622 044

Sum 57 560 581 58 672 657 38,7 % 1 112 076

Internasjonale aksjer

Veritas Global Focus Fund USD C 18.06.2018 27 387,76 291,16 7 974 325 358,03 30.08.2019 9 805 619 6,5 % 1 831 294

Fundsmith Equity Fund 20.02.2019 40 478,15 197,64 8 000 000 231,11 30.08.2019 9 354 921 6,2 % 1 354 921

RBC Global Equity Focus Fund hedged 16.11.2017 7 858,54 1 000,03 7 858 757 1 098,55 30.08.2019 8 632 994 5,7 % 774 236

Nordea Stabile Aksjer Global 29.01.2016 3 166,88 2 151,64 6 813 970 2 715,03 30.08.2019 8 598 168 5,7 % 1 784 198

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 24.10.2018 7 402,77 735,42 5 444 134 999,27 30.08.2019 7 397 370 4,9 % 1 953 236

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 20.02.2019 5 517,68 1 040,42 5 740 703 1 178,92 30.08.2019 6 504 902 4,3 % 764 199

Sum 41 831 890 50 293 974 33,2 % 8 462 084

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv 17.02.2016 3 356,81 1 194,54 4 009 851 1 597,48 30.08.2019 5 362 444 3,5 % 1 352 593

Arctic Norwegian Value Creation 17.06.2019 4 089,41 1 296,03 5 300 000 1 297,19 30.08.2019 5 304 744 3,5 % 4 744

Nordea Norge Verdi 20.09.2016 215,82 8 427,04 1 818 708 11 252,69 30.08.2019 2 428 535 1,6 % 609 828

Sum 11 128 558 13 095 723 8,6 % 1 967 165

Totalt 139 627 746 151 524 683 100,0 % 11 896 937

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3 Produksjonsdato: 05.09.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2019



Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Pengemarked

Pluss Likviditet II 19 197 151 357 676 687 890 859 24.08.2015

DNB Likviditet 20 (II) 14 131 104 325 213 454 213 454 26.10.2017

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic 13 905 105 134 123 440 123 440 14.06.2018

Klientkonto DNB 0 1 063 6 034 23 010 19.08.2015

Realiserte poster 0 0 354 954 543 322

Sum 47 233 361 878 1 374 570 1 794 085 19.08.2015

Obligasjoner

Alfred Berg Nordic Investment Grade C 46 818 423 704 692 512 692 512 15.05.2017

DNB Obligasjon (III) 169 034 714 032 1 476 852 1 472 740 24.08.2015

Holberg Kreditt 17 865 361 333 1 578 790 1 715 009 24.08.2015

Alfred Berg Kort Obligasjon 54 578 258 481 680 976 1 005 851 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 901 295 916 769

Sum 288 295 1 757 550 5 330 426 5 802 881 23.08.2015

Internasjonale aksjer

Veritas Global Focus Fund USD C 176 198 2 119 434 1 992 119 1 992 119 18.06.2018

Fundsmith Equity Fund 225 520 1 354 921 1 354 921 1 354 921 20.02.2019

RBC Global Equity Focus Fund hedged -173 752 1 398 147 832 994 832 994 16.11.2017

Nordea Stabile Aksjer Global -105 204 1 273 705 2 542 153 3 648 168 24.08.2015

Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD 187 541 2 403 349 2 638 074 2 638 074 24.10.2018

Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK 717 764 199 764 199 764 199 20.02.2019

Realiserte poster 0 0 3 662 253 4 480 379

Sum 311 020 9 313 755 13 786 712 15 710 853 20.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4 Produksjonsdato: 05.09.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Norske aksjer

Alfred Berg Aktiv -67 301 406 721 1 244 982 1 352 593 17.02.2016

Arctic Norwegian Value Creation -23 269 4 744 4 744 4 744 17.06.2019

Nordea Norge Verdi -62 320 108 408 1 538 990 1 728 535 24.08.2015

Danske Invest Norge II 0 297 065 1 224 450 1 424 844 24.08.2015

Realiserte poster 0 0 0 9 851

Sum -152 889 816 937 4 013 166 4 520 567 23.08.2015

Totalt 493 659 12 250 120 24 504 873 27 828 386 19.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5 Produksjonsdato: 05.09.2019

Ringerike Kommunes Fossefond - investeringsportefølje PORTEFØLJERAPPORT
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Investeringsportefølje 0,33 % 8,80 % 6,08 % 5,75 % 19.08.2015
Referanseportefølje 0,21 % 6,96 % 5,09 % 5,25 %

Pengemarked 0,16 % 1,22 % 1,45 % 1,56 % 19.08.2015
ST1X 0,11 % 0,68 % 0,62 % 0,62 %
Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,17 % 1,29 % 1,62 % 1,67 % 24.08.2015
ST1 X 0,11 % 0,68 % 0,62 % 0,62 %
DNB Likviditet 20 (II) AFLIKVI NO 0,14 % 1,01 % 1,13 % 26.10.2017
ST1 X 0,11 % 0,68 % 0,70 %
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic ABNPENC NO 0,19 % 1,43 % 1,38 % 14.06.2018
ST1 X 0,11 % 0,68 % 0,87 %

Obligasjoner 0,49 % 3,12 % 3,68 % 2,10 % 23.08.2015
NORM123D3 0,81 % 1,91 % 1,11 % 1,10 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade C ABNIGCN NO 0,32 % 3,11 % 2,32 % 15.05.2017
ST1 X 0,11 % 0,68 % 0,65 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO 0,80 % 3,49 % 2,61 % 2,54 % 24.08.2015
NORM123D3 0,81 % 2,52 % 1,97 % 2,03 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO 0,20 % 4,13 % 6,33 % 4,46 % 24.08.2015
ST1 X 0,11 % 0,68 % 0,62 % 0,62 %
Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,38 % 1,88 % 1,95 % 1,84 % 24.08.2015
ST3X 0,20 % 0,70 % 0,64 % 0,63 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6 Produksjonsdato: 05.09.2019
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år
Siste 3 år

(annualisert)
Siste 5 år

(annualisert)
Siden oppstart

(annualisert)
Oppstartsdato

Internasjonale aksjer 0,62 % 22,73 % 10,77 % 10,05 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 % val.sikret) -0,77 % 17,38 % 11,21 % 11,43 %
Veritas Global Focus Fund USD C VERGLAU ID 1,83 % 24,51 % 18,65 % 18.06.2018
MSCI World NR 0,81 % 21,56 % 12,81 %
Fundsmith Equity Fund FSEFIAU LX 2,47 % 16,94 % 20.02.2019
MSCI World NR 0,81 % 10,36 %
RBC Global Equity Focus Fund hedged RGFOANH LX -1,97 % 16,91 % 5,40 % 16.11.2017
MSCI AC World NR Local -2,02 % 14,62 % 4,71 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO -1,21 % 11,79 % 6,42 % 8,40 % 24.08.2015
MSCI World NR Local -1,95 % 15,77 % 10,08 % 10,32 %
Ako Global Long Only UCITS Fund DF1 USD AKOLDF1 ID 2,60 % 32,75 % 35,72 % 24.10.2018
MSCI World NR 0,81 % 21,56 % 19,51 %
Ako Global Long Only UCITS Fund CF1 NOK AKOLCF1 ID 0,01 % 13,31 % 20.02.2019
MSCI World NR Local -1,95 % 4,54 %

Norske aksjer -1,15 % 6,70 % 10,94 % 11,32 % 23.08.2015
OSEFX 0,61 % 9,62 % 11,21 % 11,72 %
Alfred Berg Aktiv AIAKTIV NO -1,24 % 8,21 % 10,52 % 12,76 % 17.02.2016
OSEFX 0,61 % 9,62 % 11,21 % 13,06 %
Arctic Norwegian Value Creation SOLNOED ID -0,44 % 0,09 % 17.06.2019
OSEFX 0,61 % 1,34 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO -2,50 % 4,67 % 11,25 % 11,11 % 24.08.2015
OSEFX 0,61 % 9,62 % 11,21 % 11,72 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 7 Produksjonsdato: 05.09.2019
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Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp

Alfred Berg Kort Obligasjon INNLØSNING 29.08.2019 142 241,67 101,44 -14 428 810

Alfred Berg Nordic Investment Grade C TEGNING 29.08.2019 138 829,33 103,93 14 428 810

Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0

Periodens utvikling
Markedsverdi

31.07.2019
Avkastning Kostnader Bevegelser

Markedsverdi
31.08.2019

Pengemarked 29 415 095 47 233 0 0 29 462 328

Obligasjoner 58 384 362 288 295 0 0 58 672 657

Internasjonale aksjer 49 982 954 311 020 0 0 50 293 974

Norske aksjer 13 248 612 -152 889 0 0 13 095 723

Totalt 151 031 024 493 659 0 0 151 524 683

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 8 Produksjonsdato: 05.09.2019
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Saker til behandling

45119 Protokoll fra møte 05/1 9 t¡ I endeliq qodkienninq oq underskrift

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 20.09.2019 45119

Forslaq til vedtak:

Protokollen fra møte 05/19 er godkjent og underskrevet av medlemmene

Møtebehandlinq

Votering

Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Protokollen fra møte 05/19 er godkjent og underskrevet av medlemmene



46/1 9 Status for den økonomiske situasionen per iuli 201 9

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 20.o9.2019 46119

Forslas til vedtak:

Redegjø relsen tas til orientering.

Møtebehandlinq

Kommunalsjef økonomi og lT redegjorde kort for månedsrapport pr 31.07.2019

Det ligger nå an til en prognose på et mindreforbruk på kr 17,1 millioner. Opprinnelig
budsjettert var kr 35,5 millioner (til avsetning).

Det er Helse og omsorg (kr 12 millioner) og Samfunn (kr I millioner) som i hovedsak
står for merforbruket.

Voterinq

Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Redegjørelsen tas til orientering

A



47119 Finansreolement for Rinqerike kommune

Forslas til vedtaldinnstillinq:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandlinq

Voterinq

Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Behandlet av Møtedato Saknr
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F



Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 20.09.2019 48119

48/l 9 Forslas til forvaltninqsrevision

Forslaq til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandlins

Forvaltningsrevisor G isle Skaaden redegjorde ko rt for prosjektplanene.

Basert på drøftinger i utvalget, oppsummerte Karsten Lien (SV) med følgende
forslag:

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget overlater til nytt utvalg å ta
stilling til videre prosjekter.

Votering

Lederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget overlater til nytt utvalg å ta
stilling til videre prosjekter.



49/19 Budsiett 2020 for kontrollarbeidet i Rinqerike kommune

Behandlet av Møtedato Saknr
1 Kontrollutvalqet i Rinqerike kommune 20.o9.2019 49119

Forslaq til vedtak:

Det foreslås at det for 2020 bevilges til sammen kr 2 419 000 til kontrollarbeidet i

Ringerike kommune.

Møtebehandlins

Votering

Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det foreslås at det for 2O2O bevilges til sammen kr 2 419 000 til kontrollarbeidet i

Ringerike kommune.

-
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50/19 Plan 2019 for revision mv.

Forslas til vedtak:

Saken tas til orientering

Møtebehandlins

Leder regnskapsrevisjon Marianne Elverum redegjorde kort for planen, herunder
prioriterte områder samt etterlevelsesrevisjon som er en ny oppgave etter den nye
kommuneloven.

Votering

Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken tas til orientering
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51 119 lnnspill fra Miliøvernforbundet Hønefoss

Forslaq til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Møtebehandlins

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien (SV) oppsummerte med følgende forslag

Kontrollutvalget anser ikke denne saken à være aktuellfor utvalget.

Votering

Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget anser ikke denne saken å være aktuell for utvalget.
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52l,19 Prosiektplan om Hønefoss skole

Forslas til vedtaUinnstillinq :

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Møtebehandlinq

Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden orienterte kort om status for prosjektet.

Voterins

Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.



53/19 Status for forvaltninqsrevision om etikkarbeid

Forslaq til vedtak/innstillins:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor til orientering

Møtebehandlinq

Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden redegjorde for status

Votering

Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor til orientering.
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541 19 Sekretæren ¡ nformerer

Forslao il vedtak:

Kontrollutva lget tar sekretærens informasjon ti I orienteri ng

Møtebehandlins

Sekretæren informerte om

Votering

Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar sekretærens i nformasjon til orienteri ng.

Resultater av spørreundersøkelsen (vil bli sendt over til medlemmene)
Planer for opplæring for det nye kontrollutvalget
Eta ble ri ng av Vi ke n Ko ntro I I utva I gsse kreta riat



55/l 9 Revisor informerer

Forslas til vedtak:

Kontrol I utvalget tar revisjonens informasjon til orientering

Møtebehandlins

Revisor informerte om etablering av Viken Kommunerevisjon IKS

Voterins

Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon til orientering

Behandlet av Møtedato Saknr
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1 90 mmenn 2015 - 2019

Forslaq til vedtak/innstillins:

Kontrollutvalget har følgende innspill å fremlegge til nytt kontrollutvalg

Møtebehandlinq

Fremlagte dokumenter ble gjennomgått

Voterinq

Kontrollutvalgets leder Karsten Lier (SV) fremmet følgende forslag:

Dokumentene blir lagt frem for nytt kontrollutvalg.

Vedtak

Dokumentene blir lagt frem for nytt kontrollutvalg

Behandlet av Møtedato Saknr
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57/19 Eventuelt

Møtebehandlinq

Henvendelse om en barnevernssak

Henvendelsen er oversendt kontrollutvalgets medlemmer. Saken er under
domstolsbehandling.

Det ble konkludert med at kontrollutvalget hverken har mandat eller kunnskap nok til
å behandle denne saken.

Om tilsyn i kommunen
Kontrollutvalget ber om at Fylkesmannens eventuelle tilsyn av kommunen følges
opp. Sekretariatet jobber videre med saken.

lnnkjøp
Kontrollutvalgets leder Karsten Lien (SV) viste til en henvendelse om innkjøp ved en
skole. Det skal ha blitt levert møbler til skolen utenom kommunens rammeavtale.
Saken følges opp videre av sekretariatet.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/102-11  Arkiv: M80  

 

Sak: 129/19 

 

Saksprotokoll - Utredning om framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken ble enstemmig trukket. 
 

Behandling i Kommunestyret 05.09.2019: 

 

Rådmannen har i samråd med ordfører valgt å trekke denne saken.  

Saken vil komme opp i ett senere møte. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/102-9   Arkiv: M80  

 

 

Utredning om framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret ønsker å gå videre med alternativ 3 med to brannstasjoner. 
2. Kommunestyret ber rådmannen starte forarbeidet og å utrede kostnadene for bygging av ny 

brannstasjon i Hønefoss sør, avviking og salg av nåværende brannstasjon og å forberede et 

eventuelt offentlig-privat samarbeid om brannstasjon på Eggemoen. 

3. Kommunestyret ønsker å videreføre samarbeidet med Hole kommune, og eventuelt utvide 

samarbeidet til å omfatte Jevnaker og Modum kommuner. Rådmannen bes om å avklare et 

mulig utvidet interkommunalt samarbeid.    

 

Sammendrag 

Rådmannen følger med denne saken opp vedtaket om å utrede framtiden brann- og 

redningstjeneste i tråd med vedtak i sak 9/19.  

 

Utredningen er gjennomført i tråd med vedtaket. To viktig formål med utredningen var å finne 

løsninger for å lukke avvik i Hole kommune og å ha lokaler som sikrer de ansattes helse, miljø 

og sikkerhet.  

 

Kommunen har engasjert KS-Konsulent as til å bistå i arbeidet. Styringsgruppen har ledet 

arbeidet, og det er gjennomført arbeidsmøter med ledelsen og KS-Konsulent as.  

KS-Konsulent as har skrevet rapport med vurderinger og anbefalinger. Rapporten ble lagt fram 

for styringsgruppen 8. august. Styringsgruppen anbefaler å gå videre med alternativ 3 om å 

avvikle og selge dagens brannstasjon og å bygge to nye brannstasjoner; en i Hønefoss sør og 

den andre på Eggemoen.  

 

Ny brannstasjon i Hønefoss sør må prioriteres for å tilfredsstille HMS-krav for de ansatte, 

redusere innsatstidene i denne delen av Ringerike kommune, forbedre øvingsanlegg for 

brannmannskapene og lukke avvik fra innsatstider i Hole kommune. Dette gir økt trygghet for 

innbyggerne ved hendelser. Samtidig forbedres trafikksituasjonen rundt dagens brannstasjon på 

Eikli. 

 

Brannstasjon på Eggemoen vil dekke behov knyttet til økt bosetting og næringsutvikling, økt 

behov for flyplassberedskap på Eggemoen flyplass og brannberedskap for Forsvaret på 



- 

Eggemoen. Denne brannstasjonen kan realiseres gjennom et offentlig-privat samarbeid. 

Beredskaps- og sikkerhetstjenester på flyplassen vil være betalte tjenester.   

Begge de to brannstasjonene vil dekke et stort behov for øvingsanlegg.  

 

Det anbefalte forslaget til plassering av brannstasjoner vil dekke behov knyttet til planlagt 

befolkningsvekst og økt næringsetablering. Lokaliseringene drar også nytte av det nye 

vegnettet som er under utbygging i regionen. Lokaliseringene av stasjonene vil styrke 

beredskapen og øke tryggheten for innbyggere og næringsdrivende gjennom å sikre kortere 

innsatstider for en større del av kommunen, et større brannvesen med mulighet til økt 

spesialisering og å følge utviklingen med stor variasjon i type hendelser og nye metoder for 

slukking og annet redningsarbeid.  

 

Kostnadene til å utbedre eksisterende stasjon vil være så høye at det ikke er lønnsomt 

sammenliknet med å bygge ny brannstasjon. I tillegg er lokaliseringen av dagens stasjon 

uheldig med tanke på trafikksituasjonen med blant annet barnehage, skoler og 

handelsvirksomhet.   

 

Utredningen bygger på en videreføring av nåværende vertskommunesamarbeid med Hole 

kommune.  

 

En utvidelse av den interkommunale brann- og redningstjenesten til også å omfatte Jevnaker og 

Modum vil styrke brannberedskapen i regionen.    

 

Tidligere behandling/vedtak 

Kommunestyret vedtok i sak 9/19 – Framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike 

kommune:   

 Utredningen, inkludert evaluering av dagens situasjon, gjennomføres etter hovedtrekkene i 

saksfremlegg nr. 9/19.  

 Utredning/sluttrapport skal legges frem for politisk behandling i formannskap og 

kommunestyre medio mai 2019. Kommunestyret orienteres løpende om framdrift i prosjektet.  

 Formannskapet ved Alf Meier (Ap) velges som medlem i prosjektets styringsgruppe. 

 

Organisering av utredningsarbeidet 

 

Arbeidet har vært organisert med en styringsgruppe med representanter fra Ringerike og Hole 

kommuner. Styringsgruppas sammensetning er i vedlegg 1. 

Det er gjennomført to arbeidsmøter med ledere og tillitsvalgt i brannvesenet. I disse møtene er 

beskrivelser av nåværende brannstasjon og framtidig behov presentert og drøftet. 

Arealberegninger er utført av brannsjefen og hans ledergruppe. Materialet er presentert og 

drøftet i møter med KS-Konsulent. Informasjon og dokumentasjon fra disse møtene er en del 

av grunnlaget for rapporten. 

Tillitsvalgt for Fagforbundet i Ringerike brann- og redningstjeneste har deltatt i arbeidsmøtene, 

og har blitt informert om arbeidet. 

 

Hva er utredet? 

I tråd med vedtaket i kommunestyret 9/19 er følgende alternativ utredet: 

 

0-alternativet – dagens situasjon videreføres.  

Alternativ 1 –  oppgradere dagens brannstasjon og lukke avvik hva gjelder innsatstider i Hole. 



- 

Alternativ 2 –  Bygge én ny brannstasjon med lokalisering i Hønefoss syd, og lukke avvik i 

Hole. Selge dagens brannstasjon i sentrum.  

Alternativ 3 -  Bygge to nye brannstasjoner – en sør og en nord i byen. Selge dagens 

brannstasjon i sentrum. Dette skal løse avviket i Hole, og gi mulighet for 

samarbeid med Jevnaker. Alternativet skal omfatte brannberedskap for 

Eggemoen flyplass. 

Alternativ 4 -  Sammenslåing av Ringerike Brann og redning (Ringerike og Hole), Jevnaker og 

Modum. Danne et felles selskap og bygge to nye stasjoner.  

 

Det er gjennomført en vurdering av styrker og svakheter, trusler og muligheter for hvert av 

alternativene i arbeidsmøter med ledelsen og tillitsvalgt i brann- og redningstjenesten og 

ekstern konsulent.  

 

KS-Konsulent as har benyttet dette materialet sammens med juridiske krav, utviklingstrekk i 

brann- og redningstjenesten og kommunestyrets oppdrag. Ekstern konsulent anbefaler 

alternativ 3 som ovenfor. Fra anbefalingen gjengis: 

 

«KS-Konsulent anbefaler alternativ 3. Dette sikrer at kommunene innfrir lov- og 

forskriftskrav og styrker grunnlaget for videre vekts- og utvikling i kommunene i et langsiktig 

perspektiv der næringslivet og Forsvarets interessers ivaretas, og samtidig tar hensyn til 

bygging av veg og jernbane i regionen.  

 

Alternativ 3 legger også et godt grunnlag for å videreføre dagens interkommunale samarbeid 

mellom Hole og Ringerike kommuner, og eventuelt med andre kommuner.  

 

Større brannvesen er en ønsket utvikling i Norge for å ivareta innbyggernes sikkerhet.»   

 

For mer informasjon om vurderingene vises det til rapportens kapittel 9.  

 

Juridiske forhold  

Brann- og redningstjenesten er et velregulert tjenesteområde. Den viktigste lov med forskrift er 

brukt i vurderingene: 

 lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 

 forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

(dimensjoneringsforskriften) av 26. juni 2002 

 Forskrift om brannforebygging; gjeldende fra 01.01.2016 

 

Dimensjoneringsforskriften regulerer kommunens ansvar, lokalisering, bemanning og 

kompetanse i brann- og redningstjenestene. 

 

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med Ringerike brann- og 

redningstjeneste 01.09.15. Det ble funnet avvik ved brann- og redningstjenestens innsatstid til 

risikoobjekter, blant annet pleieinstitusjoner, i Hole kommune. I henhold til krav i Forskrift om 

organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) skal innsatstiden 

være 10 minutter. Innsatstiden overstiger til flere risikoobjekter 20 minutter. 

 



- 

Det anbefalte forslaget vil lukke dette avviket. Forslagene til lokalisering av de to nye 

brannstasjonene sikrer også lokaler i samsvar med krav til arbeidsmiljøet.   

 

Økonomi 

Utredningen har estimert kostnader for forslagene.  

 

Kostnadene ved bygging av nye brannstasjoner er ca. kr. 35 000,00 per kvadratmeter. Med 

arealbehovet for de to stasjonene (øvingsanlegg er ikke inkludert dimensjoneringen) blir 

kostnadene: 

 

Hovedbrannstasjon  – 3 703 kvm – sum     kr. 129 605 000 

Ny stasjon Eggemoen  - 2 132 kvm – sum     kr.   74 620 000 

Samlet kostnad for begge stasjonene     kr. 204 225 000 

 

 

Ombyggingskostnadene for dagens brannstasjon for å tilfredsstille HMS-krav og nødvendige 

tilpasninger til dagens utstyr og organisering er beregnet til kr. kr. 27,6 millioner inkl. mva. 

(Utført av Rambøll i august 2019). En ombygging av dagens brannstasjon gir ikke de gevinster 

for redusert innsatstid som en lokalisering lenger sør. En videreføring av dagens lokalisering vil 

derfor ikke lukke avvik i Hole kommune og vil kreve økte kostnader for Hole kommune.   

 

En taksering av nåværende brannstasjon er utført med tanke på salg. Taksten ble utført i august 

2018 og er satt til kr. 46 000 000. Verdien er basert på normal markedspris for eiendommen 

solgt i dagens eiendomsmarked. Normal markedspris er den pris flere sannsynlige investorer 

kan være villige til å betale for eiendommen.   

 

Kostnader til alternative tiltak i Hole kommune er estimert for økt bemanning og lokaler (se 

kapittel 9.2.2 og 9.2.3). Beløpene er: 

 

Økte årlige driftsutgifter for Hole kommune for å lukke avvikene er estimert til ca. kr. 6 

millioner for personell til en framskutt enhet; og ca. kr. 8 millioner for en deltidsstyrke. 

Behovet for lokaler for en framskutt enhet anslås til ca. 450 kvm til en pris på ca. kr. 15,7 

millioner. Bygging av ny brannstasjon på ca. 1 500 kvm vil koste ca. kr 52,5 millioner. Begge 

beregninger er ut fra en pris på kr 35 000 per kvm.  

 

Etter vedtak i kommunestyret om valg av løsning vil kostnadene bli beregnet som grunnlag for 

budsjettering og politisk behandling.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener utredningen gir et godt grunnlag for å ta stilling til det videre arbeidet med å 

lukke avvikene i Hole kommune og sikre lokaler som tar vare på de ansattes helse, miljø og 

sikkerhet.  

 

Forslaget om to brannstasjoner legger grunnlaget for vekst og utvikling i større deler av 

Ringerike kommuner, og i Ringeriksregionen. 

 

En ny brannstasjon i sør er beregnet til kr 129 605 000. Et salg av nåværende brannstasjon med 

tomt er taksert til kr 46 000 000. Det er grunn til å tro at salgssummen kan bli høyere.  



- 

 

Kostnadene til renovering er beregnet til kr. 27 600 000 uten å gi en optimal løsning for brann- 

og redningstjenesten og for innbyggerne når det gjelder innsatstider ved uttrykning til 

hendelser. Dette er heller ikke en langsiktig løsning med tanke på pågående og ønsket vekst i 

kommunen og regionen.  

 

Investeringene i nye brannstasjoner vil være den beste investeringen innenfor nåværende 

samarbeid med Hole kommune; og det legger et godt grunnlag for et utvidet samarbeid om 

brann- og redningstjenestene der flere kommuner deltar.  

 

Ny brannstasjon åpner også for at kriseledelsen i begge kommunene kan ha felles lokalisering 

med brann- og redningstjenesten og slik være en del av dette fagmiljøet. Det kan også gi 

muligheter for økt samhandling med andre samarbeidsparter ved en eventuell samlokalisering. 

Rådmannen vurderer dette som viktig for å styrke kommunens samlede beredskap i en tid der 

store og alvorlige hendelser kan oppstå.  

 

Rådmannen mener det er riktig snarest mulig å starte prosjektering av ny brannstasjon i sør, og 

å opprette samarbeidet med Eggemoen Utvikling AS om et eventuelt privat-offentlig 

samarbeid om bygging og drift av brannstasjon på Eggemoen. Et samarbeid med Forsvaret må 

også avklares.  

 

Ringerike brann- og redningstjeneste er en velfungerende tjeneste som bør videreutvikles. 

Rådmannen ser det som riktig å videreføre nåværende vertskommunesamarbeid med Hole 

kommune. Et utvidet interkommunalt samarbeid som også omfatter Jevnaker og Modum vil 

styrke brann- og redningstjenestene i regionen. Rådmannen vil fortsette arbeidet med å avklare 

dette. 

 

 

 

Vedlegg 

Rapport – Framtiden brann- og redningstjeneste – KS-Konsulent as - rapport nr. 15 - 2019  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst.kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Terje Reginiussen 
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Innledning

Denne rapporten er utarbeidet av KS - Konsulent as på oppdrag for Ringerike kommune .
Ringerike kommune utfører etter avtale brann - og redningstjenestene i Hole kommune.

Oppdraget er utført for å følge opp Ringerike kommunestyres vedtak i sak 09 /19.
Utredningen er skrevet for å være en del av beslutningsgrunnlaget for kommunestyrets
behandling av saken. Hole kommune vil også bruke rapporten som beslutningsgrunnlag
for å ha en tilfredsstillende brannordning i kommunen.

Arbeidet er organi sert med en styringsgruppe med representanter fra Ringerike og Hole
kommuner. Det er gjennomført to arbeidsmøter med ledere og tillitsvalgt i brannvesenet.
Beskrivelser av nåværende brann stasjon og framtidig behov er utført av brannsjefen og
hans ledergrup pe. Materialet er presentert o g drøftet i mø ter med KS - Konsulent.
Informasjon og dokumentasjon fra disse møtene er en del av grunnlaget for rapporten.
D et er holdt møte med Tronrud Utvikling AS der behov og aktuelle felles løsninger for
brannstasjon på Egg emoen er drøftet. KS - Konsulent har hatt telefon - og e - post kontakt
med representant for Forsvaret på Eggemoen.

KS - Konsulent as takker for oppdraget og ønsker lykke til i den videre arbeidet .
Oppdraget er utført av seniorrådgiver Arild Sørum Stana .

Osl o, 5. august 201 9

Arild S Stana
Seniorrådgiver
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1 Bakgr unn

Ringerike og Hole kommune har et interkommunal samarbeid om brann - og
redningstjeneste. Denne utredningen omfatter begge kommunene, og er et prosjekt for
de to kommunenes interkommunale samarbeid .

Bakgrunnen for utredningen er:
bygningstekniske man gler og vesentlige HMS - krav ved eksisterende
brannstasjon
avvik på forskriftsfestede innsatstider i Hole kommune
antatt befolkningsvekst i regionen
Behov for økt brannberedskap på Eggemoen
Et mulig utvidet samarbeid med nabokommuner

Ringerike kommune
Rin gerike Brann - og redningstjeneste har tre brannstasjoner, en med kasernerte
mannskaper og to med deltidsmannskaper. Denne utredningen omhandler ikke
brannstasjonene med deltidsmannskaper.

Brannstasjonen med kasernerte mannskap er i Dronning Åstas gate 12 på Eikli i
Hønefoss. Stasjonen er fra 1986. Bygningen framstår som godt vedlikeholdt, men har
mangler sammenliknet med dagens helse - , miljø - og sikkerhets krav. Det er store behov
for oppgradering av dagens brannstasjon for bedre å ivareta HMS for de ansat te; blant
annet skitne og rene soner. Utstyr og biler har endret seg siden 1986, og det er behov for
større plass til biler og utstyr.

Før en eventuell investering gjennom renovering av dagens brannstasjon iverksettes,
mener rådmannen det er behov for å se på både organisering, dimensjonering og
lokalisering av brann - og redningstjenesten i et framtidsperspektiv . Rådmannen la derfor
fram sak for kommunestyret med forslag om å utrede framtidens brann - og
redningstjeneste.

Kommunestyret i Ringerike kommu ne behandlet i sak 9/19 spørsmålet om å utrede
framtidens brann - og redningstjeneste. Vedtaket er:

• Utredningen, inkludert evaluering av dagens situasjon, gjennomføres etter
hovedtrekkene i saksfremlegg nr. 9/19.

• Utredning/sluttrapport skal legges frem for politisk behandling i formannskap
og kommunestyre medio mai 2019. Kommunestyret orienteres løpende om
framdrift i prosjektet.

• Formannskapet ved Alf Meier (Ap) velges som medlem i prosjektets
styringsgruppe.

Hole kommune
Ringerike kommune har avtale me d Hole kommune om å utføre brann - og
redningstjenester i Hole. Gjeldende avtale er datert 26 . 03 .20 15 , og trådte i kraft
01.07.15. Avtalen gjelder for 5 år av gangen med automatisk forlengelse for fem år av
gangen med mindre den sies opp . Samarbeidet er et interkommunalt samarbeid regulert
i kommunelovens § 28 - 1a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommunelovens § 28 - 1 b. Ringerike kommune er vertskommune, og Hole
kommune er samarbeidskommune . I ny kommunelov er administrativt
verts kommunesamarbeid regulert i § 20 - 2. Denne trer i kraft høsten 2019.
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Avtalen innebærer at Ringerike brann - og redningstjeneste skal utføre følgende
oppgaver for Hole kommune:

informasjons - og motivasjo n stiltak i kommunen om fare for brann, farer ved
brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker
brannforebyggende tilsyn
ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlige stoff og
ved transport av farlig gods på veg og jernbane
nærmere bestemte forebyggende o g beredskapsmessige oppgaver i krigs - og
krisesituasjoner
være inns a t sstyrke ved brann
være innsa t sstyrke ved andre akutte ulykker der det bestemt med grunnlag i
kommunens risiko - og sårbarhetsanalyse
sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
beredskap og innsats mot akutt forurensing

Brannsjefen i Ringerike kommune er også brannsjef i Hole kommune. Kommunestyret
har delegert myndighet i henhold til kommuneloven og brann - og eksplosjonsvernloven til
brannsjefen i Ringerike kommune.

I forbindelse med denne utredningen har rådmannen informert KS - K onsulent om at Hole
kommune ønsker å vid e reføre dagens ordning med et avtalebaser t samarbeid i et
interkommunalt vertskommunesamarbeid.

Hole og Ringerike er é n b rannvernregion
To eller flere kommuner som sama rbeider om gjennomføring av noen eller alle
brannvesenets oppgaver er én brannvernregion . Lov - og forskrift s krav til kommunen e
gjøres da gjeldene for regionen. Dette omfatter blant annet krav til organisering,
innsatstider og dermed også lokalisering av br annstasjoner.

Gjennom samarbeidsavtalen er Hole og Ringerike é n brannvernregion.

Dersom flere kommuner i framtida inngår i en felles brann - og redningstjeneste, vil alle
kommunen være en felles brannvernregion. Dette omtales nærmere i kapitlet om
altern ativ 4 - Sammenslåing av Ringerike brann - og redningstjeneste (Ringerike og
Hole), Jevnaker og Modum.

R isiko - og sårbarhets analyse

Brann - og redningstjenestene i Norge skal dimensjoneres og organiseres ut fra
risikoanalyser både hva gjelder forebyggend e arbeid inkludert tilsyn og feiing og
beredskapsoppgaver. Ringe rike brann - og redningstjenestes risiko - og
sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) for brannvernregionen (Hole og Ringerike) er datert
15.04. 2016. Analysen gi r et grunnlag for å dimensjonere brann - og redningstjenesten,
for driftsbudsjett et og prioritering av arbeidsoppgaver. ROS - analyse n er et viktig
grunnlagsmateriale for denne utredningen.

Statlig tilsyn
Direktoratet for s amfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) er statlig tilsynsmyndighet for
brann - og redningstjenesten.

DSB gjennomførte tilsyn med Ringerike brann - og redningstjeneste 01.09.15.
Tilsynsrapporten er datert 14.10 .15. Det ble funnet avvik ved brann - og
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redningstjenestens innsatstid til risikoobjekter , blant annet pleieinstitusjoner, i Hole
kommune. I henhold til krav i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften) skal innsatstiden være 10 minutter . Innsatstiden overstiger til
flere risikoobjekter 20 minutter.

Brann - og rednings tjenesten har ha tt dialog med Hole kommune om mulige løsninger. Å
opprette en lokal beredskap med ny brannstasjon i nærheten av kommunesenteret Vik
har vært vurdert. DSB er i brev datert 15.01.16 informert om arbeidet med å finne
løsninger . Kommunen har i brev, 09.11.2018 , bedt om utsatt frist for å komme med en
ny, forpliktende fremdriftsplan for lukking av avviket. DSB har i brev, 31.01.2019,
akseptert at frist for tilbakemelding utsettes til 01.07.2019.

Denne utredningen er en del av arbeidet for å presentere langsikti ge løsninger for å
lukke avvikene. Forslag og anbefalinger tar sikte på å lukke avvikene, og å organisere og
lokalisere brann - og redningstjenesten slik at nye behov i hele regionen blir tatt hensyn
til.

2 Om utredningen
Målsetting med utredningen

I rådman nens saksframlegg til kommunestyret i Ringerike står følgende :
« Målet med utredningen er å synliggjøre ulike alternativer som vil ivareta HMS for de
ansatte på en bedre måte enn i dag, og at alternativene skal bidra til større trygghet for
befolkningen. Ri ngerike kommune skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver, ha en
effektiv organisasjon, og ivareta krav til beredskap og samfunnssikkerhet på en god
måte. Ha tilgang til bedre og bredere kompetanse og mindre sårbarhet ved større
hendelser. »

Alternativ i utredningen
Følgende alternativer skal utredes ; i henhold til vedtakets henvisning til saksframlegget til
kommunestyre t:

O - alternativet – dagens situasjon videreføres. Dette ansees som uaktuelt, og vil
bli brukt som utgangspunkt og referansepunkt for vurde ringer og anbefalinger for
de øvrige alternativene.
Alternativ 1 – oppgradere dagens brannstasjon og lukke avvik hva gjelder
innsatstider i Hole.
Alternativ 2 – Bygge én ny brannstasjon med lokalisering i Hønefoss syd, og
lukke avvik i Hole. Selge dagens brannstasjon i sentrum.
Alternativ 3 - Bygge to nye brannstasjoner – en sør og en nord i byen. Selge
dagens brannstasjon i sentrum. Dette skal løse avviket i Hole, og gi mulighet for
samarbeid med Jevnaker. Alternativet skal omfatte brannberedskap for
Egg emoen flyplass.
Alternativ 4 - Sammenslåing av Ringerike Brann og redning (Ringerike og Hole),
Jevnaker og Modum. Danne et felles selskap og bygge to nye stasjoner. Dette
alternativet er avhengig av interesse fra Modum og Jevnaker kommuner. De
ønsker ikke å inngå i en slik utredning nå. I dette alternativet vil det være naturlig
å beskrive ulike organisasjonsformer.
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Rapportens innhold
Det skal utarbeides en rapport som grunnlag for videre behandling administrativt og
politisk i Ringerike og Hole kommuner . Rapporten skal inneholde uavhengige analyser,
vurderinger og anbefalinger for samarbeid framover.
Utredningen skal:

• gi svar på h va som er det totale behovet i dag, og i fremtiden (i et 20 - 40 års
perspektiv)

• synliggjøre mulige synergier av et større sa marbeid, og beskrive konsekvensen
av ikke å gjøre noe.

• synliggjøre de ulike konsekvensene av de ulike konseptene.
• vise k ostnader (drift og investering) av de ulike konseptene.
• vurdere u like organisasjonsformer ved et eventuelt interkommunalt samarbeid .

Organisering av arbeidet
Arbeidet har vært organisert med en styringsgruppe med representanter fra Ringerike og
Hole kommuner. Styringsgruppas sammensetning er i vedlegg 1 .

Det er gjennomført to arbeidsmøter med ledere og tillitsvalgt i brannvesenet. I disse
møtene er beskrivelser av nåværende brannstasjon og framtidig behov presentert og
drøftet. Arealberegninger er utført av brannsjefen og hans ledergruppe. Materialet er
presentert og drøftet i møter med KS - Konsulent. Informasjon og dokumentasjon fra d isse
møtene er en del av grunnlaget for rapporten.

Tillitsvalgt for Fagforbundet i Ringerike brann - og redningstjeneste har deltatt i
arbeidsmøtene, og har blitt informert om arbeidet.

3 U tviklingstrekk for brann - og redning

Brannstudien i 2013, Regjering ens samfunnssikkerhetsmelding «Risiko i et trygt
samfunn» i 2016, Nærpolitireformen «Morgendagens politi - Norge» i 2016, regjeringens
styrking av totalforsvaret og brann og redning sine oppgaver i totalforsvaret legger føring
for den kommunale beredskapen.

Risikobildet er sammensatt, og synliggjør er stort behov for samhandling mellom
nødetater og øvrige beredskapsstyrker. Det forventes sikkerhet på alle områder.
Noen forhold som påvirker arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet er:
• Naturskapte hendel ser – ekstremvær med flom, overvann og skogbranner
• Miljø – forurensing
• Demografisk utvikling – en økende andel eldre over 90 år, og et stort antall

hjemmeboende innbyggere med stor brannrisiko
• Hendelser med pågående livstruende vold (PLIVO) er pol itiets ansvar. Brann - og

redningstjenesten er en del av ressursen i slike hendelser.
• Hendelser med farlige stoffer og stridsgasser (CBRNE)
• 110 - sentralene er samlokalisert med politiets operasjonssentraler . Dette styrker

koordineringen og ressursu tnyttelse ved store eller flere samtidige hendelser. Dette
betinger mer koordinerte rutiner og bedre samhandling med det enkelte brannvesen.
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Brannvesenet har fått mange flere og mer krevende oppgaver . Dette krever økende
behov for lokal risikovurdering, økende grad av forebyggende arbeid, samhandling
mellom nødetatene, spesialisert kompetanse og øvelser på en stor variasjon av
hendelser. Utviklingen går i retning av flere s tørre brannvesen for å løse disse
oppgavene med nødvendig kompetanse, store nok fag miljøer, kapasitet og utstyr.

Et annet utviklingstrekk er at kvaliteten på brannvesenets arbeid får større
oppmerksomhet både fra myndighetene, forsikringsselskap, eiere av eiendom og andre
skadelidte. Evaluering av hendelser og øvelser for å sikre konti nuerlig forbedring og
læring er derfor et stadig viktigere virkemiddel for brann - og redningstjenestene.

Eksempel på dette er evalueringene av storbrannen i Lærdal og REVAC - brannen i
Vestfold . Den e kstern e evaluering en av REVAC - brannen, utført for Vestfo ld
Interkommunale brann IKS, hadde som formålet å få frem lærings - og
forbedringsmuligheter som et bidrag til brannvesenets kontinuerlige arbeid med å
videreutvikle seg innen forebygging, beredskap og håndtering av alvorlige hendelser.

De nasjonale prins ippene for krisehåndtering; ansvar, nærhet, likhet og samvirke,
forutsetter mer samarbeid om beredskap. Krisehåndtering bygger på at alle oppdrag skal
løses lokalt med lokale ressurser, og med samvirke og støtte fra andre nødetater og
kriseledelse på kommu nalt, fylkes - og nasjonalt nivå.

Erfaring med organisering av beredskap ved ulike hendelse som brann, akutt forurensing
og andre typer hendelser har avdekket behov for en mer ensartet organisering av
beredskapen uavhengig av type hendelse. Enhetlig lede l sessystem (ELS) er utarbeidet
av DSB, Kystverket og Klima - og forurensingsdirektoratet for å få en mer ensartet og
gjenkjennbar organisering av beredskapen i kommunene.

Brannstudien i 2013
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fikk i o ktober 2012 i oppdrag fra
Justis - og beredskapsdepartementet å opprette og lede en arbeidsgruppe som skulle se
på brann - og redningsvesenets organisering og ressurser. Mandatet åpnet ikke for å
vurdere flytting av ansvaret for å etablere og drifte brann - o g redningsvesenet. Det skal
fortsatt være et kommunalt ansvar.

Det ble utført et grundig arbeid og arbeidsgruppen kom, på bakgrunn av oppgavene og
de kritiske suksessfaktorene, fram til et sett av kriterier for organisering av framtidens
brann - og redning svesen. I tillegg ble det utledet kriterier på bakgrunn av demokrati,
styring og kontroll, samt økonomi.

De alternative modellforslagene ble analysert opp mot disse kriteriene, og det ble foretatt
en samlet vurdering av modellene mot hverandre. Det framko mmer i analysen at dagens
fragmenterte og dels svært små brannvesen skaper utfordringer. Noen stikkord er
økonomi, kompetanse, systematikk, utvikling, ledelse, analyse og læring, forebygging,
ansvar og styring.
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Gruppen anbefalte modell 1 med fylkesvise br ann - og redningsvesen. Modell 2
innebærer en organisering som skal dekke minst 100 000 innbyggere, eller følge
fylkesgrensene. Denne gir større fleksibilitet innenfor de største fylkene.
Modellene legger ingen formelle føringer for kommunenes organisering av brann - og
redningstjenestene.

Brannstudien var ute på bred høring. Brannstudien blir referert til i brann - Norge, og har
blitt og blir fulgt opp gjennom blant annet nye forskrifter; f eks. forskrift om
brannforebygging som trådte i kraft 01.01.2016 og ny dimensjoneringsforskrift som er
under arbeid.

Kommune r og deres brann - og redningstjenester bruker også brannstudien som et
grunnlag for sine beslutninger. Det er en forventning nasjonalt om større brann - og
redningstjenester. Antallet større brann - og redningstjenester med flere kommuner
sammen har økt de siste årene, og flere utredninger pågår for tiden.

Hendelser – utviklingstrekk
Brann - og redningstjenesten er i ferd med å bli samfunnets altmuligmann. U tviklingen de
siste årene har gått i retning av at brann - og redningsvesenet bruker en stor del av
ressursene på andre hendelser enn brann. Oppdragene deles i tre nesten like store
deler; brann, ulykker og andre oppdrag. Aldri før har brann - og redningsvesenet
gjennomført flere helseoppdrag enn de g jorde i 2017.Tall fra DSB for 2017 viser at
brann - og redningsvesenets samlede antall oppdrag fordeler seg slik:

Alle typer brannhendelser - 35 %
Håndtering av ulykker - 36 % - de største er transportulykker med 6 098 utrykninger
og helseoppdrag med 5 717 . I helseoppdrag ligger alt fra assistanse til
ambulansetjeneste n til oppdrag der man rykker ut for å redde personer. For
eksempel ved bruk av hjertestarter i påvente av ambulanse.
Andre oppdrag - 29 % - serviceoppdrag for kommunens innbyggere som redning av
verdier, forurensning, håndtering av naturhendelser, bistand til politiet og redning a v
dyr.

Først på skadestedet
Brannvesenet er stasjonert ut fra krav til innsatstider. Dette medfører at de ofte er først
på et hendelsessted uavhengig om det er brann eller annen hendelse. DSBs statistikk
over hvilken nødetat som var først på hendelsesstedet ved branner og ulykker i 2017
viser at brann - og redningsvesenet var først i 51 %, ambulansetjenesten i 22 % og
politiet i 18 % av hendelsene. I øvrige hendelser va r dette ukjent (7 %) eller at to eller
flere var samtidig (2 %).

Ut fra typer hendelser fører dette til at brannmannskapene må håndtere den enkelte
situasjon og utføre oppgaver som hører til en av de andre nødetatene inntil disse er på
skadestedet.
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4 Lov, forskrift og avtaler
Brann - og redningstjenesten er et velregulert tjenesteområde. Den viktigste lov med
forskrift er

lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann - og eksplosjonsvernloven) av 1 4. juni
2002 nr. 20
forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften) av 26. juni 2002
Forskrift om brannforebygging ; gjeldende fra 01.01.2016

Dimensjoneringsforskriften regulerer kommunens ansvar, lokalisering, bemann ing og
kompetanse i brann - og redningstjenestene. Forskriften er under revisjon. Det ikke er
kjent om forslagene blir vedtatt, og når ny forskrift trer i kraft. I denne rapporten benytter
vi gjeldende forskrift, og omtaler i noen tilfelle foreslåtte endrin ger. Forslaget inneholder
ingen endringer med krav som fører til organisatoriske endringer for Ringerike. Kravene
til å identifisere og analysere behov, og å omsette dette til prioritering og tiltak er en
forventing både i det forebyggende og beredskapsmes sige arbeidet. Kompetanse og
kapasitet til å utføre risiko - og sårbarhetsanalyser, forebyggende analyser og
beredskapsanalyser og ut fra disse behovsrettet innsats må vektlegges selv om
forskriften ikke er vedtatt.

Forskrift om brannforebygging plasserer et ansvar hos eiere og brukere av bygninger og
lokaler. Det forventes at brannforebyggende arbeid; blant annet tilsyn og feiing, utføres ut
fra behov; og mindre etter rutiner og frekvens.

Arbeidsmiljøloven med forskrifter regulerer blant annet arbeidsti d og helse, miljø og
sikkerhet.

Hovedavtalen og «brannavtalen», SFS 2404 Brann - og redningstjeneste, inngått mellom
arbeidstakerorganisasjonene og KS regulerer arbeidstid og arbeidsvilkår, lønn og
godtgjøring. Brannavtalen åpner på flere områder opp for lokale avtaler.

Nasjonale krav til forebyggende arbeid
Ny forskrift om brannforebygging ble gjort gjeldende fra 1.januar 2016.

Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense
konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Kommunen skal
kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø
og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i
kommunen som har en særlig risiko for å omkomm e i eller bli skadet av brann, og
brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.
Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende
arbeidet, og på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny
ku nnskap om risikoen for brann.

Tilsyn etter brann - og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på
bakgrunn av:
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a) risikoen for tap av liv og helse
b) risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier
c) risikoen for samfunnsme ssige konsekvenser
d) risikoen for brudd på forebyggende plikter
e) effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak.

Tilsyn, risikoanalyse, dokumentasjon og oppfølging av avvik er oppgaver som er viktig for
å sikre at huseiere og bruk ere av bygninger og lokaler selv tar ansvar for egen sikkerhet.
Brannvesenet fører også tilsyn med kommunale bygg.

Forskriften stiller nå krav om feiing og tilsyn med fritidsboliger. Forebyggende ressurser
og kompetanse skal brukes der risikoen er størst ; dvs. et risikobasert tilsyn; både for
risikoutsatte innbyggere og bygninger og anlegg. F eie - og tilsynshyppigheten skal skje ut
fra behov etter en slik risikovurdering.

Dimensjoneringsforskriftens § 3 – 2 sier : ”Brannvesenets forebyggende avdeling skal
være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets
gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles.
Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om
brannforebyggende tiltak o g tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller
brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg vil kreve
ytterligere ressurser.”

Kommunene står fritt til å organisere det forebyggende arbeidet. Minimumskravet for
antall årsverk gjel der for kommunens forebyggende arbeid etter forebyggendeforskriften.
Forslag til ny dimensjoneringsforskrift viderefører dette kravet. Arbeidsoppgaver utover
det forebyggende arbeidet etter forebyggendeforskriften krever et høyere antall årsverk.

N asjonal e krav til beredskap
Dimensjoneringsforskriften stiller krav til brannvesenets beredskapsstyrke.

Brann - og redningstjenesten gjennomgår en betydelig utvikling. Nedenfor nevner vi noen
viktige tema for beredskap.

Utstyrsutviklingen går med stormskritt o g oppdragsporteføljen endrer seg. Dette stiller
større krav til spisskompetanse og allsidighet. Det nye nødnettet har også vært et viktig
løft for nødetatene, og her tas digitale verktøy i bruk i førstelinja i stadig større grad.

Det er en utvikling med etablering av fagansvarlige innen de mange fagområdene den
operative virksomheten skal dekke. Dette er vesentlig for å lykkes i oppdragsløsningen.
Det er viktig å avsette ressurser til dette arbeidet.

Utviklingen i hendelser gir mulighet for bruk av såkal te framskutte enheter; dvs. små
brannbiler utstyrt for ulike typer hendelser der røykdykkeutstyr, tankbil eller høydeutstyr
ikke er nødvendig. De kan ha et mannskap på to personer som kan løse en rekke
oppdrag på en ressursbesparende måte.
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Det har de si ste årene vært en økt oppmerksomhet på HMS for den operative
virksomheten. Dette har gitt seg utslag i bedre personlig utstyr og tryggere rutiner. På
bakgrunn av ny forskning foregår denne utviklingen kontinuerlig.

Utdanning til brann - og redningstjeneste
Ny fagskole for stillinger i brann - og redningstjenester er besluttet etablert, og er under
planlegging. Dette vil være en høyere yrkesrettet utdanning. Fagskolestudentene skal
har praksis i brann - og redningstjenester. DSB forventer at det blir sterk kon kurranse om
å bli godkjent for å ha studenter i praksis. Et velfungerende og stort brannvesen vil kunne
tilby både en variert og spesialisert opplæring, og antas å være en attraktiv praksisplass.
Det vil medfølge økonomiske midler til veiledning.

Kommune ne bør tilby fagskolen praksisplasser, og på denne måten ta et nasjonalt
medansvar for utdanning av brannmannskap på fagskolenivå. Å ha fagskolestudenter i
praksis vil også kunne sikre framtidig rekruttering og gi god læring for egne mannskaper.

5 Ringerik e brann - og redningstjeneste
Ringerike brann - og redningstjeneste er et velfungerende brannvesen.

På mange områder går de foran i å ta i bruk nye metoder, og for å være en bidragsyter
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I innledningen i risiko - og sårba rhetsanalysen heter
det: « Gjennom prosessen med å kartlegge risiko tror vi at vi har påbegynt et viktig arbeid
som vil gi oss en varig endring i måten vi arbeider. RBR vil ved å videreføre dette
arbeidet bli et bedre forberedt, og mer utholdende brannvesen som i framtida vil være i
stand til å håndtere de utfordringene vi får. »

6 Risiko - og sårbarhetsanalyse – Ringerike
Trygghet for innbyggerne er det som må ha størst betydning i vurdering av framtidas
lokalisering og organisering av brann - og redningstjene sten i Hole og Ringerike .
Denne typen analyser må gjennomføres med jevne mellomrom som grunnlag for
dimensjonering , lokalisering og organisering av tjenesten . I forslag til ny
dimensjoneringsforskrift foreslås det å stille følgende krav:
«Kommunen skal or ganisere, bemanne og utruste brann - og redningsvesenet på
bakgrunn av: a) risiko - og sårbarhetsanalyse, b) forebyggendeanalyse og c)
beredskapsanalyse.

Brann - og redningsvesenet skal sørge for at relevante aktører inviteres med i arbeidet
med utarbeidels en av analysene. Analysene skal være oppdaterte.» (§ 7).

Brannvesenets evne til å håndtere ulike ulykkestyper knyttes til flere faktorer. De viktigste
for brann - og redning er den mannskapsmessige og den utstyrsmessige beredskapen,
kapasitet, lokalisering av brannstasjoner og brannvesenets mulighet til å påvirke til
reduksjon av risiko gjennom forebyggende tiltak. Riktig bruk av ressursene kre ver god
kompetanse om beredskap og forebygging.
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Nye risikosituasjoner krever nye løs ninger; både hva gjelder komp etanse i å vurdere
risiko, planlegge for å redusere, og å håndtere hendelser på best mulig måte.

Det er gjennomført felles risikovurdering for Ringerike og Hole kommuner . Kommunene
har 37 . 5 00 innbyggere, og et samlet areal på 1.750 km2. Det er tre branns tasjoner, en
med kasernerte mannskaper som også dekker Hole kommune; og to med
deltidsmannskaper.

ROS - analysen viser at det er flere tettsteder og særskilte brannobjekt i dekningsområdet
som Ringerike brann - og redningstjeneste ikke rekker innenfor krav. Det er også
gjennomført en egen analyse for sykehus og pleieinstitusjoner. For disse viser ROS -
analysen at en ikke klarer kravet på 10 minutter for 10 av 16 objekter. Videre viser
analysen at brann - og redningstjenesten i kke er utstyrt for å kunne bistå m ed evakuering
fra røykfylte tunneler. Dette er forhold som kommunene må finne en god og langsiktig
løsning for.

7 Innsatstider
Dimensjoneringsforskriften setter krav til brannvesenets innsatstid. Brann - og
redningstje ne sten har foretatt en registrering av in nsatstider til en rekke objekt i sitt
dekningsområde. For flere av pleieinstitusjonene oppfylles ikke kravene til innsatstid. Til
tett bebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning,
sykehus/sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfatte nde næringsdrift og lignende,
skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som
kompenserer den økte risikoen. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er
gjennomført. Slik e tiltak kan væ re at bygg har sprinklingsanlegg . DSB er tydelig på at
selv om et bygg er sprinklet vil ikke innsatstid over 20 minutter aksepteres.

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder
fordeles mell om styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike
tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.

Kjøretiden, som er en del av innsatstiden, beregnes etter fartsgrensene på aktuelle
strekninger. Fartsgrensen er satt etter hva som anses som forsvarlig hastighet på
strekningen ut i fra en risikobetraktning, og brannvesenet bør derfor ikke planlegge for
kjøring med høyere hastighet enn gjeldende fartsgrense på stedet.

Avvikene fra dimensjoneringsforskriften som framkommer av tilsynsr apport fra DSB og
kommunenes ROS - analyse er så store at Ringerike og Hole må se på
brannstasjonsstrukturen. Dette vil bli gjennomført i forbindelse med ny brannordning som
må oppdateres på grunn av de avvik som er avdekket i nåværende ROS - analyse.

Dagens beredskap i Hole kommune ivaretas av Ringerike brann - og redningstjeneste.
Brannstasjonen ligger i Dr onning Åstas gate 12 på Eikli i Hønefoss. Dette er årsak til den
lange innsatstiden.

Mindre og midlertidige avbøtende tiltak kan være aktuelle. En ny bran nstasjon lokalisert
slik at innsatstidene reduseres er mest framtidsrettet ut fra regionens befolkningsvekst,
næringsutvikling og statlig samferdselsutbygging på veg, jernbane og fly.
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8 Utvikling i regionen
R egion har de siste årene vært igjennom store i ndustrielle omstillinger, og det arbeides i
dag med flere planer for både samferdsel, boligbygging og næringsliv som vil ha
innvirkning på risiko og brannvesenet beredskap.

Befolkningsvekst, næringsutvikling, økt trafikk gjennom regionen både med bil og t og er
viktige forhold for å dimensjonere og utvikle brann - og redningstjenesten.

9 Framtidig organisering – alternativ i utredningen
I saksframlegget som er grunnlaget for utredningen skal følgende alternativ beskrives:

0 - alternativet – dagens situasjon v idereføres.
Alternativ 1 – oppgradere dagens brannstasjon og lukke avvik hva gjelder
innsatstider i Hole.
Alternativ 2 – Bygge én ny brannstasjon med lokalisering i Hønefoss syd, og
lukke avvik i Hole. Selge dagens brannstasjon i sentrum.
Alternativ 3 - Bygge to nye brannstasjoner – en sør og en nord i byen. Selge
dagens brannstasjon i sentrum. Dette skal løse avviket i Hole, og gi mulighet for
samarbeid med Jevnaker. Alternativet skal omfatte brannberedskap for
Eggemoen flyplass.
Alternativ 4 - Sammensl åing av Ringerike Brann og redning (Ringerike og Hole),
Jevnaker og Modum. Danne et felles selskap og bygge to nye stasjoner.

I dette kapitlet omtales og vurderes hvert alternativ ut fra styrker og svakheter basert på
en best mulig beredskap i henhold ti l dimensjoneringsforskriften, kompetanse i brann - og
redningstjenesten , framtidig vekst og utvikling i regionen og langsiktige løsninger. Å lukke
avvikene i Hole kommune og å forbedre helse, miljø og sikkerhet for de ansatte er
avgjørende for anbefalingene .

Lokalisering av brannstasjoner må knyttes til innsatstider som omtalt i kapittel 7. I
vedlegg 2 er kart for hver av lokaliseringene som er omtalt i denne rapporten . Disse viser
hvilke områder som nås fra hver av brannstasjonene på inntil 10 minutter og 20 minutter.

0 - alternativet
0 - alternativet – dagens situasjon med brannstasjon på Eikli med kasernert
heltidsmannskap videreføres. Det gjennomføres ingen bygningsmessige utbedringer.
Alternativet ansees som uaktuelt, og vil bli brukt som utgangspunkt og referansepunkt for
vurderinger og anbefalinger for de øvrige alternativene.

9.1.1 Styrker og svakheter
Styrker:

• Dagens struktur er kjent blant alle ansatte og viderefører dagens rutiner uten
endringer.

Svakheter:
• Lukker ikke avvik for innsatstid til særskil te brannobjekt i Hole.
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• Behov et for plass til brannbiler og utstyr er prekært. Behov for vognhall i full lengde
med minimum 10 porter/portløp. Det er 2 ekstra porter sammenliknet med i dag.

• Uhensiktsmessige uteområder for virksomhetens oppgaver . HMS ikke iv aretatt.
Området m å gjerdes inn.

• Mangel på øvelsesfasiliteter på område t. Kan ikke utføre varme øvelser på grunn av
beliggenheten .

• Gir ikke et godt grunnlag for faglig og organisatorisk utvikling av brann - og
redningstjenesten

• Ren og skitten sone er ikke tilfredsstillende – gjelder både for beredskapsstyrken og
feierne. Krever bygningsmessig e utbedringer med store økonomisk e kostnader uten
å få en framtidsrettet løsning

• Beliggenhet. Stor trafikktetthet og lite hensiktsmessig plassering med tanke på
naboer som er både industri - og boligformål.

• Uttrykning skjer i motbakke og ut fra et område som er skoleveg og med mye
trafikk av myke trafikanter, privatbiler og godstransport.

Trusler:
• Arbeidstilsynet kan stenge bedriften p å g runn a v mangler ved ren og skit ten sone.
• Lokaliseringen r eduserer mulighetene for utbygging av risikoobjekter i større deler av

kommunene – og særlig i Hole kommune
• Lokaliseringen t ar ikke hensyn til planlagt og ønsket befolkningsvekst
• Lokaliseringen t ar ikke hensyn til ønsket n æ ringsu tvikling

9.1.2 Økonomi
Alternativet forutsetter ingen investeringer i bygningene, og hel ler ingen tiltak for å
redusere innsatstidene i Hole kommune. I flere kommuner har krav fra Arbeidstilsynet
medførte strakstiltak for å utbedre rene og skitne soner på brann stasjoner . Dette
medfører kostnader til midlertidige løsninger.

9.1.3 Vurdering og anbefaling – alternativ 0
Alternativet er omtalt som uaktuelt gjennom kommunestyrets vedtak om utredning.
KS - Konsulent støtter denne vurderingen .

Alternativ 1

Alternativ 1 – oppgradere dagens brannstasjon på Eikli for å tilfredsstille helse - , miljø og
sikkerhet for de ansatte, og å lukke avvik hva gjelder innsatstider i Hole.

9.2.1 Styrker og svakheter
Styrker:

• Dagens struktur og stasjon er kjent for alle mannskaper.
• Vil tilfredss tille gjeldende HMS - krav for ren og skitten sone for alle mannskapene.

Svakheter:
• D et er ikke mulig å lukke dagens avvik i Hole med denne lokaliseringen. Andre

løsninger må gjennomføres.
• Store kostnader knyttet til ombygging uten at bygget blir funksjone lt og

hensiktsmessig med tanke på framtidige utfordringer.
• Uhensiktsmessige uteområder for virksomhetens oppgaver. HMS ikke ivaretatt.

Området må gjerdes inn.
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• Behovet for plass til brannbiler og utstyr er prekært. Behov for vognhall i full
lengde med minim um 10 porter/portløp. Det er 2 ekstra porter sammenliknet med
i dag.

• Mangel på øvelsesfasiliteter på området. Kan ikke utføre varme øvelser på grunn
av beliggenheten.

• Uttrykning skjer i motbakke og ut fra et område som er skoleveg og med mye
trafikk av m yke trafikanter, privatbiler og godstransport.

Trusler:
• Velger foreløpige løsninger som kan gi kortvarig gevinst – og på leng r e sikt økte

kostnader
• Lokaliseringen reduserer mulighetene for utbygging av risikoobjekter i større deler

av kommunene – og sær lig i Hole kommune
• Lokaliseringen tar ikke hensyn til planlagt og ønsket befolkningsvekst
• Lokaliseringen tar ikke hensyn til ønsket næringsutvikling

Muligheter:
• Etablere en framskutt enhet i Hole kommune
• Bygge en brannstasjon i Hole kommune, og bemanne m ed en deltidsstyrke

9.2.2 Framskutt enhet
Som omtalt ovenfor krever dette alternativet helt nye løsninger i Hole kommune.

En mulig løsning er framskutt enhet. En fremskutt enhet er definert til å være en lett
enhet , dvs. en liten brannbil utstyrt for ulike t yper hendelser der røykdykkeutstyr, tankbil
eller høydeutstyr ikke er nødvendig. Bilen kan ha et mannskap på to personer som kan
løse en rekke oppdrag på en ressursbesparende måte. V ed alarmering til større
hendelser, vil de nne bilen kunne rykke ut i tille gg til en hovedstyrke . P å grunn av sin
plassering lokalt , vil d iss e mannskapene være først på skadested hvor de kan
tilrettelegge, gjøre de første tiltak på skadestedet slik at hendelsesrekken forsinkes eller i
beste fall stoppes helt. Dette betyr redusert e konsekvenser på hendelsesstedet, og slik
at liv, helse, miljø og materielle verdier vil være spart.

En framskutt enhet må være stasjonert i Hole kommune med garasje og lokaler for
mannskapet. Mannskapene bør være en del av de kasernerte vaktlagene ved
b rannstasjonen i Hønefoss. Disse må utvides med to mannskaper per vaktlag.

Lokaliseringen er foreslått til Kjellerberget.

I tillegg til å være i beredskap, kan styrken brukes til andre enkle oppgaver som for
eksempel oppfølging og montering av røykvarsle re hos trygghetsalarmbrukere.

Vi har ikke beregnet kostnadene i detalj, men anslår årlige driftsutgifter til ca. kr. 6
millioner. Dette kommer i tillegg til dagens beredskapsstyrke som Hole også må ha i
henhold til dimensjonerinsgforskriften. En fortsatt deltakelse i det interkommunale
samarbeidet omtrent på nåværende økonomiske nivå er derfor en forutsetning.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er en del av selvkostberegningene og er holdt utenom
disse beregningene.

9.2.3 Deltidsstasjon i Hole
Som omtalt ovenf or krever dette alternativet helt nye løsninger i Hole kommune. En
annen mulighet for å lukke avvike t i Hole kommune er å etablere en deltidsstyrke
organisert under Ringerike brann - og redningstjeneste .
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Nåværende innbyggertall åpner for å gjøre dette ut fra dimensjoneringsforskriftens krav
for tettsteder med 3.000 - 8.000 innbyggere med en beredskap organisert i lag
bestående av deltidspersonell med dreiende vakt.

Ut fra forventet befolkningsvekst bør kravet for tettsteder med 8.000 - 20.000 innbyggere
være mer naturlig å planlegge for. Beredskapen skal da være organisert i lag bestående
av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær
arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med
dreien de vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke.

Dette forutsetter investering i ny brannstasjon, biler og utstyr. Plassering av
brannstasjonen og lokaler for framskutt enhet bør være i kommunesenteret Vik. I kartene
i vedlegg 2 er innsatst ider vist fra Kjellerberget.

Kravene til deltidsmannskap i Hole innebærer at man må ha mannskaper som både bor
og jobber i umiddelbar nærhet til brannstasjonen . Minimumsantallet er 16 mannskaper.
Ringerike brann - og redning har gode erfaringer med å ut vikle de to de ltidsstyrkene de
allerede har. D et tar imidlertid lang tid å bygge opp en slik tjeneste. Andre steder er det
vanskelig å få en deltidsstyrke til å være en stabil bemanning med nødvendig
kompetanse og fortløpende deltakelse i øvelser.

Deltid smannskaper har lengre innsatstid enn kasernerte styrker, siden de rykker ut fra
arbeidsplassen, hjemsted eller annet sted innenfor krav om oppmøtetid til
brannstasjonen på 4 minutter på dagtid og 6 minutter om natten . De vil derfor ikke
tilfredsstille kra vet til innsatstid til institusjonene på Røyse.

Vi har ikke beregnet kostnadene i detalj, men anslår årlige driftsutgifter til ca. kr. 8
millioner for en deltidsstyrke både på dagtid og natt. D e nne muligheten forutsetter fortsatt
deltakelse i det interko mmunale samarbeidet hva gjelder brannsjef og forebyggende
arbeid .

F eiing og tilsyn med fyringsanlegg er en del av selvkostberegningene og er holdt utenom
disse beregningene .

9.2.4 Andre midlertidige avbøtende tiltak
Det vil fortsat t ta tid før en tilfredsstill ende løsning for å lukke avvikene kan tas i bruk.
inntil videre, og med fordeler deretter, kan andre avbøtende tiltak gjennomføres.

Disse er å gjennomføre sprinkling av bygninger som er definert som særskilte
brannobjekter, og å sikre tilstrekkelig kapasi tet og vann trykk for sprinkling og slukkevann
ved en eventuell brann.

9.2.5 Økonomi
Rambøll har i august 2019 gjennomført en bygningstekniske vurdering, og har anslått
ombyggingskostnadene for eksisterende brannstasjon til kr. 2 7,6 millioner inkl. mva .

Øk t e utgifter f or Hole kommune for å lukke avvikene er estimert til ca. kr. 6 millioner for
personell til en frams k utt enhet; og ca . kr. 8 millioner for en deltidsstyrke.

Lokaler for en framskutt enhet anslås til ca. 4 50 kvm til en pris på ca. kr. 15,7 mill ioner.
Bygging av ny brannstasjon på ca. 1 500 kvm vil koste ca. kr 52,5 millioner . Begge
beregninger er ut fra en pris på kr 35 000 per kvm.
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L øsningen med framskutt enhet for å lukke avvikene i Hole kommune påvirker , slik vi ser
det , i liten grad Ringer ike kommunes kostnader for brann - og redningstjeneste n .

Dersom man velger å etablere en deltidsstyrke i Hole kommune ; eventuelt kombinert
med kasernert styrke på dagtid (i henhold til krav for tettsteder med mellom 8 000 –
20 000 innbyggere), vil det int erkommunale samarbeidet utvides betydelig . Ringerike
kommune må opprettholde nåværende beredskapsstyrke. Kostnadsfordelingen i dagens
avtale bør revideres.

9.2.6 Vurdering og anbefaling – alternativ 1
Alternativ 1 som er å oppgradere dagens brannstasjon på Eik li for å tilfredsstille helse - ,
miljø og sikkerhet for de ansatte, og å lukke avvik hva gjelder innsatstider i Hole er en
kostbar løsning for Hole kommune. En deltidsstyrke vil endre det interkommunale
samarbeidet og gi økte kostnader for begge kommunene u ten å styrke brann - og
redningstjenestene og tryggheten til innbyggerne.

Vår vurdering er at en oppgradering av dagens brannstasjon og beliggenhet er kostbart,
og i begrenset grad i varetar målsettingene for den framtidig e brann - og
redningstjenesten.

Vår vurdering er at en etablering av eget brannvesen i Hole med en deltidsstyrke heller
ikke vil dekke kravet til innsatstider til institusjonene på Røyse . I tillegg er det
erfaringsmessig kostbart, tidkrevende og gir en lite stabil bemanning v ed bruk av
d eltidsmannskaper. Dette har sammenheng med økt mobilitet i arbeidslivet og at mange
ønsker å disponere fritiden sin på aktiviteter eller reiser som ikke er forenlig med
oppmøtetidene i vaktperiodene.

En framskutt enhet er en bedre løsning for å lukke avvikene for innsatstider . Det gir
mannskape r med en annen kompetanse og trening, og styrker tilhørigheten til tjenesten
ved å høre til en kasernert vaktstyrke ved en stor brannstasjon .

Alternativ 1 oppfatter vi ikke tilstrekkelig å ta hensyn til bered skapens kvalitet og
innsatstider. Alternativet tilfredsstiller ikke det akutte behovet for mer plass, gir ikke
optimale løsninger for helse - , miljø og sikkerhet og alternativet imøtekommer ikke behov
ved den forventede veksten i bosetting, næringsetablerin ger og ny infrastruktur.

KS - Konsulent an befale r ikke alternativ 1 .

Alternativ 2
Alternativ 2 – Bygge én ny brannstasjon med lokalisering i Hønefoss syd, og lukke avvik i
Hole. Selge dagens brannstasjon i sentrum.

En ny brannstasjon i Hønefoss sør vil styrke brann beredskap en i Hole . Mannskapene vil
ved dette alternativet kunne nå fram til institusjonene på litt over 10 minutter, noe som vil
lukke avvik for innsatstid. Denne plasseringen av brannstasjonen vil styrke mulighetene
for utbygging av risikobyg g flere steder i kommunene.

Den foreslåtte lokaliseringen av brannstasjonene vil ha god nytte av vegutbyggingene i
kommunene.

9.3.1 Styrker og svakheter
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Styrker:
• Vil lukke avvik i Hole kommune.
• Bygges etter dagens og fremtidens krav til ren og skitten son e.
• Sikre øvelsesfasiliteter utendørs.
• Plassbehov dekkes med større vognhall.
• Bygge et funksjonelt bygg for samhandling mellom forebyggende, beredskap og

feierne
• U tkjøring ved uttrykning blir betydelig bedre
• K an tilrettelegge for bedre samhandling med Sivil forsvaret ved å etablere nye lokaler

Svakheter:
• Kostnader med nytt bygg er høye. Ved å bruke midlene fra salg av brannstasjon og

tomt i Dr. Åstas gate 12, vil dette redusere lånebehovet betydelig .
• Dekker ikke en fr a mtidig beredskap på Eggemoen/Hønefoss no rd.
• M å etablere nye lokaler for Sivilforsvaret – kommunen har plikt til å stille lokaler til

disposisjon

Trusler:
• Lokaliseringen tar ikke hensyn til planlagt og ønsket befolkningsvekst i nordre del av

Hønefoss
• Lokaliseringen tar ikke hensyn til ønsket næ ringsutvikling i nordre del av Hønefoss

Muligheter:
• Lokaliseringen øker mulighetene for utbygging av risikoobjekter i større deler av

kommunene – og særlig i søndre del av Hønefoss og i Hole kommune
• Lokaliseringen tar bedre hensyn til planlagt og ønsket b efolkningsvekst - særlig i

søndre del av Hønefoss og i Hole kommune
• Lokaliseringen tar bedre hensyn til ønsket næringsutvikling - særlig i søndre del

av Hønefoss og i Hole kommune
Åpner for at kriseledelsen i begge kommunene kan ha felles lokalisering me d
brann - og redningstjenesten og slik være en del av dette fagmiljøet
K an gi muligheter for økt samhandling med andre samarbeidsparter ved en
eventuell samlokalisering

9.3.2 Ny hovedbrannstasjon
Brannsjefen har gjennom internt arbeid lagt fram arealbehov for e n ny
hovedbrannstasjon. A realbehovet er beregnet til 3 964 kvm . I vedlegg 3 er oversikt over
behovet. Dette er basert på nøkterne vurderinger, og ut fra e rfaringer fra andre nybygde
brannstasjoner de siste årene.

Det er et mål å bygge brannstasjonen på e n funksjonell måte som støtter samhandlingen
mellom de ulike avdelingene og fagområdene i brann - og redningstjenesten . Dette er
viktig for å utvikle helhet og sammenheng i tjenestene.

L okalisering av en ny hovedbrannstasjon er i Hønefoss sør. De t er t o a ktuelle tomte r som
er vurdert - på Hvervenmoen og ved Kirkeskolen/Eplehagen. Begge tomtene vil gi god
forbindelse ti l hovedveg ved uttrykninger, og vil tilfredsstille kravene til innsatstider i Hole
uten å svekke disse vesentlig i Ringerike. For Ringerike kommune vil innsatstiden til
søndre del av kommunen mot Modum kommune bli redusert. Behovet for bistand fra
Modum vil dermed også bli redusert.

Mulighetene for utendørs øvingsanlegg er noe begrenset, men bedre enn ved dagens
brannstasjon.
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Representanter fra kommunen har hatt kontakt med grunneierne om de aktuelle
tomtene. I denne utredningen har vi ikke utredet va lg av tomtene ut over de vurderinger
som er gjort av brannsjefen og hans ledergruppe i møte med KS - Konsulent.

En lokalisering av ny brannstas jon på Helgelandsmoen er et tredje alternativ. Dette vil
øke innsatstidene for deler av Ringerike kommune.

Det er gjennomført besøk på andre nye brannstasjoner for å lære av deres erfaringer.

9.3.3 Bemanning og vaktstyrker
Antall og s tørrelsen på vaktstyrken e og antall medarbeidere i forebyggende arbeid, feiing
og tilsyn påvirkes av fortløpende oppdatering av risiko - og sårbarhetsanalyser og
forskrifter med dimensjoneringskrav. Ut fra nåværende befolkning vil dagens bemanning
opprettholdes ved den nye brannst asjonen.

Dette alternativet vil ikke kreve økt bemanning slik som alternativ 1 (omtalt i kapittel 9.2.2
og 9.2.3).

9.3.4 Økonomi
Kostnadene ved bygging av nye brannstasjoner er ca. kr. 35 000,00 per kvadratmeter.
Med et arealbehov på 3 964 kvm er kostnaden b eregnet til kr. 138 740 000.
Øvingsanlegg er ikke inkludert dimensjoneringen.

En taksering av nåværende brannstasjon er utført med tanke på salg. Taksten ble utført i
august 2018 og er satt til kr. 46 000 000. Verdien er baser t på normal markedspris for
eiendommen solgt i dagens eiendomsmarked. Normal markedspris er den
pris flere sannsynlige investorer kan være villige til å betale for eiendommen.
Markedsprisen for eiendommen må forventes å være attraktiv og at salgsverdi kan bli
betydelig høyere.

E ksisterende brannstasjon er Ringerike kommunes eiendom. Et salg her vil kunne gå inn
som en del av Ringerike kommunes finansieringen av ny brannstasjon.

I henhold til dagens avtale i det interkommunale samarbeidet mellom Hole og Ringerike
betaler Hole si n andel av husleien i brannstasjonen. Dette kan videreføres.

I et vertskommunesamarbeid er det ikke vanlig at kommunene eier bygg sammen. I så
tilfelle må de etablere et selskap som er juridisk person med de to kommunene som
eiere. Selskapet vil da kunne eie brannstasjonen og leie det ut til vertskommunen.

Dersom kommunene velger alternativ 4 som omtales seinere, vil brannstasjonen kunne
eies enten av kommunen hvor den er lokalisert; eller av det interkommunale selskapet
dersom dette er et selvstendig r ettssubjekt.

9.3.5 Vurdering og anbefaling – alternativ 2
Et viktig mål for vurderingen av framtidas brann - og redningstjeneste er å lukke avvikene
i Hole kommune, ha lokaler og utstyr der helse - , miljø og sikkerhet for alle ansatte er
ivaretatt og en brann - o g redningstjeneste som har høy kompetanse og sikrer trygghet
for innbyggerne.



22

Alternativ 2 vil innfri disse behovene på et god måte for mange år framover. Alternativ 2
må sees i sammenheng med alternativ 3. Likevel slik at de kan gjennomføres med en
viss tid i mellom. En ny brannstasjon i sør for å lukke avvikene om innsatstid i Hole
kommune må ha første prioritet. Ringerike kommune vil også ha stor nytte av denne ny
brannstasjon; ikke minst med hensyn til HMS - kravene og betydelig bedre plassering for
ras kere uttrykninger; blant annet til sykehuset.

Dette alternativet åpner for at kriseledelsen i begge kommunene kan ha felles
lokalisering med brann - og redningstjenesten og slik være en del av dette fagmiljøet

Med denne plasseringen vil vi anbefale å o pprettholde at vertskommunen eier
brannstasjoner som er lokalisert i vertskommunen. Vi ser heller ingen grunn til å endre
kostnadsfordelingsmodellen i det interkommunale samarbeidet. Med en fordeling etter
innbyggertall vil de økte kostnadene fordele seg f orholdsmessig på hver av kommunene.

KS - Konsulent mener a lternativ 2 med ny brannstasjon i Hønefoss sør ivaretar behovet
for å lukke avvik . Alternativet tar ikke tilstrekkelig hensyn til framtidige behov. Alternativ 2
er en minimum sløsning som ikke tilfr edsstille r ønsket om dekke behov i et 20 - 40 års
perspektiv.

KS - Konsulent anbefaler primært alternativ 3 (kapittel 9.4). Dette alternativet omfatter
bygging av ny brannstasjon i Hønefoss sør som i alternativ 2. Ny brannstasjon i sør må
ha høyest prioritet og bør prosjekteres og bygges snarest mulig . Bygging av en ny
stasjon vil ta 2 - 4 år inkludert planlegging.

Alternativ 3
Alternativ 3 - Bygge to nye brannstasjoner – en sør og en nord i byen. Selge dagens
brannstasjon i sentrum. Dette skal løse avviket i Hole, og gi mulighet for samarbeid med
Jevnaker. Alternativet skal omfatte brannberedskap for Eggemoen flyplass.

9.4.1 Styrker og svakheter

Styrker:
• Lukker avvik i Hole kommune.
• Bedre og sikrere tjeneste for innbyggerne i Ringeriksregionen, herunder Ringeri ke ,

Hole og Jevnaker.
• Ivaretar dagens og fremtidens behov for brann og redning i regionen.
• Større slagkraft ved større hendelser.
• Større utholdenhet ved større og flere sammenfallende hendelser.
• Nytt fagfelt og større variasjon ved flyplasstjeneste.
• S tør re mulighet for retrettstillinger
• Økonomi, mulig het for økonomisk samarbeid mellom R ingerike brann - og

redningstjeneste, Eggemoen Utvikling AS, F orsvaret Eggemoen og eventuelt
Jevnaker kommune.

• Raskere responstid i søndre (Sundvollen og R øysehalvøya) og no rdre del av
distriktet (Åsbygda - Hensmoen). Ny infrastruktur med vei over til Olum og over til
Vågård. Ny E 16 til Sollihøgda.

• Spesialisttjenester kan videreutvikles med forsk jellig kompetanse og spesialisert
utstyr på hver av stasjonen e

• S pesialisert bran nberedskap for Eggemoen flyplass
• R edusert innsatstid og spesialisert brannberedskap for Forsvaret Eggemoen
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Svakheter:
• Kostnader ved etablering av to nye stasjoner.
• K ostnader ved to steder å drifte og vedlikeholde

Muligheter:
• Å gi den beste beredskapen f or Hole, Jevnaker og Ringerikes innbyggere
• Nye øvingsanlegg – for beredskap og feierne
• Øvelsesanlegg for varme øvelser og for feierne ved stasjon nord.
• Øvelsesanlegg for tau - , tung - og høyde redning ved stasjon syd.
• Øke muligheten for utbygging av nye risi kobygg i større deler av Hole , Ringerike og

Jevnaker
• Tar hensyn til økt næringsutvikling i regionen – med særlig vekt på Eggemoen
• Tar hensyn til planlagt og ønsket økt bosetting og innbyggertall
• Åpner for at kriseledelsen i begge kommunene kan ha felles lo kalisering med

brann - og redningstjenesten og slik være en del av dette fagmiljøet
• Muligheter for samlokalisering med andre samarbeidsparter og etater

9.4.2 L okalisering
Tomt for brannstasjon i sør – omtalt som hovedbrannstasjon – er som omtalt for
alternativ 2 (kapittel 9.3.2.) .

T omt for brannstasjon på Eggemoen flyplass er på østsiden og ved midt en av rullebanen
i flyplassens lengderetning. Tomten eies av Tronrud Utvikling AS. De er svært positive til
en etablering av brannstasjonen her.

De foreslåtte l okaliseringen av brannstasjonene vil knyttes til, og ha god nytte av
vegutbyggingene i kommunene.

9.4.3 Eggemoen 1

Eggemoen er et område med næringsetablering og økning i antall arbeidsplasser. Dette
gjelder både for næringsparken og for flyplassen. Det er st ore muligheter for videre vekst
med ringvirkninger for andre næringsinteresser og for økt bosetting i hele regionen.

Eggemoen Utvikling AS bygger nå opp et internasjonalt teknologisk miljø rundt flyplassen
som i løpet av 2019 vil passere 400 arbeidsplass er. De mener det vil være mulig med en
dobling av antall arbeidsplasser i et fem års perspektiv. Og videre en ny dobling i et 10
års perspektiv om de lykkes med arbeidet som nå er satt i gang. Som eksempel på
veksten, har den amerikanske droneprodusenten F lir Systems på Eggemoen uttalt at de
sikter mot å ha 100 arbeidsplasser på Eggemoen. Det er for tiden ingen særskilte
brannobjekter blant virksomhetene i næringsparken.

Flyplassen har rullebane og godkjent navigasjonsutstyr for å kunne avlaste Oslo
Luftha vn for blant annet private jetfly. Samtidig markedsføres flyplassen som lokasjon for
firma med service og vedlikehold av fly og helikoptre. De 10 nye ambulanseflyene som
nå tas i bruk av Luftambulansetjenesten skal vedlikeholdes på Eggemoen hvor hver
maski n skal inn til vedlikehold 2 ganger i året. I de to siste ukene i juni i år har alle flyene
vært inne til enkelt vedlikehold før de nå fordeles til basene i Norge og settes i drift.

1 Teksten i kapittel 9.4.3. er godkjent av Eggemoen Utvikling AS
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Eggemoen Utvikling AS har mottatt forespørsel om mulig etablering av
ved likeholdsverksted for Airbus Helikopter på Eggemoen. De har et mål om å komme i
gang fra årsskiftet. Det er ønske om å etablere en base på det sentrale østlandsområdet,
eventuelt på svensk side i nærheten av den norske grensen.

Cascade er en større canad isk vedlikeholdsleverandør på fly og helikoptre. Selskapet
har ved flere anledninger besøkt Eggemoen de siste to årene, og søker en norsk
alliansepartner. De ser på muligheten for å gjøre vedlikehold på CJ130 Hercules hvor
vedlikeholdskontrakt utlyses i 20 20. De vil i tillegg kunne gjøre vedlikehold også på andre
fly og helikoptre på Eggemoen med Europa som marked.

Det er særskilte brannberedskapskrav ved flyplasser. Kravene varierer ut fra hva slags
type fly som lander eller tar av. Ringerike brann - og re dningstjeneste og Jevnaker
brannvesen har stilt seg positive til å ha beredskap ved landing og avgang på flyplassen,
og har utført denne beredskapen ved behov. Avtaler om slik ber edskap er under
utarbeidelse. Brannberedskap er en av flere faktorer som vil kunne bidra positivt til
etablering av flere nye selskaper og at miljøet på Eggemoen styrkes med flere
arbeidsplasser.

Eggemoen Utvikling AS stiller seg positive til å se på en løsning med offentlig, privat
samarbeid
(OPS) for oppføring av ny brannstasjo n på Eggemoen dersom Ringerike kommune
ønsker en slik lokalisering og samarbeid. Det er for tidlig å beskrive en anbefalt løsning
for et slikt samarbeid. En mulig modell er at Eggemoen Utvikling AS:

bygger ny brannstasjon på egen tomt for utleie til kommun en med leietid 20 – 25
år. Brannstasjonen overdras til kommunen etter utløpt leieperiode.
finansierer, helt eller delvis, innkjøp av brannbil og annet utstyr beregnet for
hendelser på flyplassen
kjøper tjenester fra kommunens kasernerte brann - og rednings tjeneste
selger eller på annen måte tilrettelegger for tomt for et øvingsanlegg som
etableres slik at det også har potensial til å kunne brukes av brann - og
redningstjenester utenfor regionen

9.4.4 Forsvaret på Eggemoen 2

I forbindelse med utredningen har KS - K onsulent hatt kontakt med Forsvaret Eggemoen,
Lokal koordinerende myndighet ved senioringeniør Bård Risøy. Han uttaler :

«Innen forsvaret på Eggemoen investeres det mange millioner i årene fremover.
Det er meget viktig å opprettholde anleggets funksjon i hele krisespekteret. I denne
forbindelse er det avgjørende at en raskt kan få kontroll på en brann for å redusere
skadevirkningene.

En etablering av brannstasjon på Eggemoen, vil gi en mye kortere uttrykningstid til vårt
anlegg og brannvesenet vil være mye raskere på plass dersom brann oppstår innen
forsvaret Eggemoen.

Forsvaret Eggemoen vil uttrykke sterk støtte til ideen om etablering av brannstasjon på
Eggemoen. Vi håper Ringerike kommune velger Eggemoen som lokalisering av en
eventuell ny brannstas jon. Vi er i utgangspunktet positive til å samarbeide om en brannbil
som er spesielt egnet for slukking av brann i elektriske installasjoner. Dette må drøftes
nærmere og besluttes på rett nivå i Forsvaret. »

2 Sitatet er godkjent av senioringeniør Bård Risøy
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9.4.5 B rannstasjoner og øvingsanlegg
Brannsjefen har gjennom internt arbeid lagt fram arealbehov for en ny
hovedbrannstasjon sør i Hønefoss og en brannstasjon på Eggemoen. Arealbehovet er
beregnet til henholdsvis 3 703 og 2 132 kvm. Størrelsen på hovedbrannstasjonen kan bli
noe mindre ved bygging av to stasj oner. I vedlegg 3 er oversikt over behovet. Dette er
basert på nøkterne vurderinger, og ut fra erfaringer fra andre nybygde brannstasjoner de
siste årene.

Det er et mål å bygge brannstasjonen e på en funksjonell måte som støtter
samhandlingen mellom de ul ike avdelingene og fagområdene i brann - og
redningstjenesten . Dette er viktig for å utvikle helhet og sammenheng i tjenestene.

Det er et utviklingstrekk at kvalitet på tjenestene har stor betydning for hvor godt arbeid
brannmannskapene utfører ved en hend else. Det stilles derfor store krav til spesialisert
kompetanse både innenfor kjente metoder, og ikke minst med nye metoder og nytt utstyr.

Øvingsanlegg både for beredskapsmannskapene, feiere og forebyggende medarbeidere
er derfor blitt mer og mer viktig . Miljøkravene blir strenger med tanke på utslipp og
forurensing. Det er behov for tilrettelagte øvingsområder som ivaretar HMS - krav både for
personalet, naturen og nærmiljøet. Med to brannstasjoner , og lokaliseringen av den ene
stasjonen på Eggemoen er de t gode muligheter for å etablere øvingsanlegg for egne
mannskaper. Et nytt øvingsanlegg vil kunne ivareta også andre nødetaters behov for
fasiliteter. Dette gjelder politi, ambulansetjeneste og sivilforsvaret. Et slikt fellesskap for
naturlige samvirkeaktø rer vil kunne gi mange positive effekter til innbyggernes beste, og
bør undersøkes dersom dette alternativet velges.

Å ha øvingsanlegg ved brannstasjonene åpner for øving samtidig som beredskapen
opprettholdes , og innenfor tida mannskapene er på vakt. Det te reduserer behovet for
overtid og innleie av vikarer. Gode øvingsanlegg vil også være en styrke for lærlinger
som har læretid , og for praksisstudenter fra brannfagskolen.

Brannsjefens anbefaling for øvingsanleggene er for stasjon nord:
• Øvelsesanlegg v arme røykdykker øvelser.
• Øvelsesanlegg for flybrann.
• Øvelsesanlegg for feiervesenet – utstyr ned med ildsted er og pipe r )

F or stasjon sør:
• Øvelsesfasiliteter og anlegg til øvelser i tau - , tung - og høyderedning.

9.4.6 Bemanning og vaktstyrker
Størrelsen på vaktst yrkene og antall medarbeidere i forebyggende arbeid, feiing og tilsyn
påvirkes av fortløpende oppdatering av risiko - og sårbarhetsanalyser og forskrifter med
dimensjoneringskrav.

Ved etablering av to brannstasjoner vil bemanningen i beredskapsstyrken måt te øke. Det
er for mange ukjente faktorer til å beskrive dette presist. De viktigste faktorene er
omfanget av brannberedskap på flyplassen, eventuelt samarbeid med Jevnaker
kommune og nye krav som følge av befolkningsvekst og størrelser på tettsteder innen for
brannvernregionen.

Eggemoen Utvikling AS kan også kjøpe flyplasstjenester av brann - og redningstjenesten.
Dette er vakt - og sikkerhetsoppgaver og andre oppgaver som naturlig hører til brann - og
redningstjenestens kompetanse.
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En slik brannstasjon må ha en minimumsbemanning på 4 mannskap per vaktlag, og fire
vaktlag.

Den kommunale v aktberedskapen har prioritet, og hendelser utenom brannstasjonen vil
gå foran beredskap på flyplassen. Dette vil kunne medføre at flyvninger til og fra
flyplassen blir ka nsellert inntil beredskapen igjen er operativ på flyplassen.

9.4.7 U tstyrsbehov

S tasjon syd :

Hovedfokus: F arlig gods, blant annet kjemiske og radioaktive stoffer og eksplosiver
R øykdykking og CCS (Cobra cold cut system) som er en ny skjæreslukker – en ny
slu kkemetode
R edning fra fastklemte personer ved ulykker, redning av dyr, tauredning i kraner,
skråninger og liknende
H øyde beredskap med stigebil
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)

Mannskap: minimum 5 mannskaper, anbefaler 6 i forhold til fo rskyving til stasjon nord .
A nbefaler 10 hybler .
A nbefaler minimum 10 porter med full lengde på vognhall , og verksted og vaskehall.

Stasjonen bør bygges med mulighet for utvidelse uten kompliserte bygningsmessige
utfordringer.

Opparbeidelse av øvelsesom råde ute må inkluderes på tomten, og alt må gjerdes inn.

Biler og utstyr:
• - Innsatsleder bil.
• - Mannskapsbil 4x4 3000L vann (B rannbil utstyrt for brann - og r e dning
• - Tankbil min 10000L – vanntankvogn for områder uten brannvannsdekning .
• - Redningsbil. 4x4, ram mevinsj, (støtter - puter - cribb - tau - overflate o.l. – et f remtidig

behov, da rednings oppdragene blir større og større)
• - Høydemat e riell, i dag en stige bil med arbeidshøyde på 32 meter .
• - Skogbrannbil – spesialbil for bruk ved skogbrann
• - UTV med belter – et kjø retøy for transport av mannskap og pasienter ved

skogbrann og i ulendt terreng .
• - Båt med lem som kan åpnes i baugen ved overflate tjeneste der mannskap

bruker tørrdrakt, dykkermaske svømmeføtter.
• - Reservebil for brann - og redningsoppdrag
• - R øykdykkerbil /fre mskutt enhet med hjertestarter og annet utstyr til bruk ved

hurtige uttrykninger og transport av mannskaper
• - Varebil/kippvogn 4x4 og hengerfeste min 2000kg.
• - Øvelsesfasiliteter/anlegg til redning - og høyde øvelser.
• - Tilpasset aspirantbehov fra fagskolen br ann og redning.
• - Tilpasset feier lærling behov i fremtiden.

Utstyrsbehov stasjon nord:
Hovedfokus på flyplass beredskap og skogbrann
M inimum 4 mannskaper, anbefaler 5 for å kunne ivareta flyplasstjeneste, anbefaler 6
hybler, anbefaler minimum 6 porter med full lengde på vognhall + Verksted og vaskehall.)
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Stasjonen bør bygges med mulighet for utvidelse uten kompliserte bygningsmessige
utfordringer. Opparbeidelse av øvelsesområde ute må inkluderes på tomten, og alt må
gjerdes inn.

Biler og utstyr:
• Mannska psbil 4x4 3000L vann (B&R).
• Flyplassbrannbil? (Eggemoen flyplass – i samarbeid med Eggemoen U tvikling

AS )
• Tankbil min 10000L.
• Skogbrannbil.
• UTV med belter.
• ATV 6x6.
• Reservebil (B&R).
• Fremskutt enhet.
• Øvelseshenger kurs.
• Varebil/kippvogn 4x4 og hengerfeste min 2000kg.

9.4.8 Ø konomi
Kostnadene ved bygging av nye brannstasjoner er ca. kr. 35 000,00 per kvadratmeter.
Med arealbehovet for d e to stasjonene (ø vingsanlegg er ikke inkludert dimensjoneringen )
blir kostnadene:

Hovedbrannstasjon – 3 703 kvm – sum kr. 129 605 000
Ny stasjon Eggemoen - 2 132 kvm – sum kr. 74 620 000
Samlet kostna d for begge stasjonene kr. 204 225 000
.

En taksering av nåværende brannstasjon er utført med tanke på salg. Taksten ble utført i
august 2018 og er satt til kr . 46 000 000. Verdien er basert på normal markedspris for
eiendommen solgt i dagens eiendomsmarked. Normal markedspris er den
pris flere sannsynlige investorer kan være villige til å betale for eiendommen.

Eksisterende brannstasjon er Ringerike kommunes eiendom. Et salg her vil kunne gå inn
som en del av Ringerike kommunes finansieringen av ny brannstasjon.

I henhold til dagens avtale i det interkommunale samarbeidet mellom Hole og Ringerike ,
betaler Hole sin andel av husleien i brannstasjonen. De nne o rdningen kan videreføres.

I et vertskommunesamarbeid er det ikke vanlig at kommunene eier bygg sammen. I så
tilfelle må de etablere et selskap som er juridisk person med de to kommunene som
eiere. Dette s elskapet vil da kunne eie brannstasjonen og leie d e n ut til vertskommunen.

Dersom kommunene velger alternativ 4 som omtales seinere, vil brannstasjonen kunne
eies enten av kommunen hvor den er lokalisert; eller av det interkommunale selskapet
dersom dette er et selvstendig rettssubjekt.

Kasernert vakt med 16 mannskaper fordelt på fire vaktlag med lønn og sosiale utgifter og
driftskostnader må beregnes. Et eventuelt interkommunalt samarbeid med Jevnaker
kommune og salg av flyplass tjenester til Eggemoen Utvikling AS vil ha innvirkning på
kostnadene for da gens brannvesen og Hole og Ringerike kommuner.
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9.4.9 Vurdering og anbefaling – alternativ 3
Vi har allerede anbefalt bygging av ny hovedbrannstasjon for å lukke avvik i Hole
kommune, og å sikre forsvarlig helse - , miljø - og sikkerhet for alle ansatte. Dette må ha
førsteprioritet, og bør prosjekteres og bygges snarest mulig . For Ringerike kommune vil
innsatstiden til søndre del av kommunen mot Modum kommune bli redusert. Behovet for
bistand fra Modum vil dermed også bli redusert.

Vurdering av eventuell etableri ng av ny brannstasjon på Eggemoen har
samfunnsmessige begrunnelser knyttet til næringsutvikling og nye arbeidsplasser både i
næringsparken og på flyplassen. Samtidig innebærer dette å ta et samfunnsansvar som
vertskap for Forsvaret på Eggemoen.

Vi mener at samvirket og kjøp og salg av tjenester til Eggemoen flyplass vil være positivt
for brann - og beredskapstjenesten. Et offentlig og privat samarbeid med Eggemoen
Utvikling AS, og et mulig offentlig – offentlig samarbeid med Forsvaret vil være positivt
for utviklingen i denne delen av regionen.

Den største gevinsten mener vi vil være om dette også ble et interkommunalt samarbeid
med Jevnaker kommune. Det er en nasjonal forventning om å øke samarbeidet mellom
kommuner om brann - og redningstjenestene. Størr e tjenester viser seg å gi økt
kompetanse, mer spesialiserte tjenester og interessante arbeidsplasser . Dette
alternativet åpner for at kriseledelsen i begge kommunene kan ha felles lokalisering med
brann - og redningstjenesten og slik være en del av dette f agmiljøet

Dersom Jevnaker opprettholder sitt brannvesen, vil en samarbeidsavtale måtte inngås
mellom de to nabobrannvesenene. Dette har sammenheng med at 110 - sentralene alltid
skal alarmere nærmeste brannmannskap. For branner i denne delen av Jevnaker kan
brannmannskapene på Eggemoen i en del tilfelle ha kortest innsatstid til hendelser i
Jevnaker kommune.

KS - Konsulent anbefaler Ringerike kommune å inngå en intensjonsavtale med Eggemoen
Utvikling AS om samarbeid om en framtidig brannstasjon på Eggemoen. D en videre
utviklingen på Eggemoen vil påvirke hvor raskt brannstasjonen bør bygges.
For å lukke avvikene i Hole, må ny hovedbrannstasjon i søndre del av Hønefoss
prioriteres foran brannstasjonen på Eggemoen.

Videre bør det avklares med Jevnaker kommu ne om de er interessert i et interkommunalt
samarbeid om denne flyplassen og på hvilken måte denne skal inngå i kommunens
brannordning.

Disse avklaringene vil være viktig for dimensjonering av både brannstasjonen, utstyr og
bemanning.

KS - Konsulent anbe faler alternativ 3. Dette gir sikrer at kommunene innfrir lov - og
forskriftskrav og styrker grunnlag for videre vekts - og utvikling i kommunene i et
langsiktig perspektiv der næringslivet og Forsvarets interessers ivaretas, og samtidig tar
hensyn til byggi ng av veg og jernbane i regionen.

Alternativ 3 legger også et godt grunnlag for å videreføre dagens interkommunale
samarbeid mellom Hole og Ringerike kommuner, og eventuelt med andre kommuner.

Større brannvesen er en ønsket utvikling i Norge for å ivar eta innbyggernes sikkerhet.
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Alternativ 4
Alternativ 4 - Sammenslåing av Ringerike Brann og redning (Ringerike og Hole),
Jevnaker og Modum.

Danne et felles selskap og bygge to nye stasjoner. Dette alternativet er avhengig av
interesse fra Modum og Je vnaker kommuner. De ønsker ikke å inngå i en slik utredning
nå.

I dette alternativet vil det være naturlig å beskrive ulike organisasjonsformer.

9.5.1 Styrker og svakheter

Styrker:
• Reduksjon i antallstillinger
• Omdisponering av stillinger
• Større fagmiljø
• Flere spesialiserte tjenester
• Nye behov kan møtes raskere
• Ny organisasjonsstruktur

Svakheter:
• Ha stasjonsansvarlige på stasjonene
• Ha egne stabsfunksjoner – eks. IKT, HR, fakturering av gebyr
• Blir lenger unna kommunen som organisasjon
• Må ha en annen administrat iv støtte og organisering

Muligheter:
• En større aktør – videreføre det gode utviklingsarbeidet
• Styrker rollen som regional nettverksbygger
• Styrker rollen som utviklingsaktør
• Hvis Jevnaker blir med, vil det redusere kostnader på kjøretøyinvesteringer

betr aktelig.
• Støtter videre vekst på Eggemoen – nyetableringer, arbeidsplasser, ringvirkninger

for lokalt næringsliv og kommunene
• Åpner for at kriseledelsen i begge kommunene kan ha felles lokalisering med

brann - og redningstjenesten og slik være en del av de tte fagmiljøet
• Muligheter for samlokalisering med andre samarbeidsparter og etater

Trusler:
• Lengre avstand til kommunestyrene
• Samhandlingen med andre kommunale enheter i alle kommunene

I og med at det ikke er avtalt en felles utredning om eventuelt et s tørre interkommunalt
brannvesen, velger vi å beskrive dette på generelt grunnlag uten en vurdering av og
anbefaling av alternative ne .

9.5.2 Et nytt felles interkommunalt brannvesen
Det dannes stadig flere interkommunale brannvesen i Norge. Det er nasjonale
for ventninger i dimensjoneringsforskriften om samarbeid mellom brannvesen.
Brannstudien fra 2013 anbefalte større brannvesen. Det er fastslått at det er kommunene
som bestemmer sin organisering av brannvesenet. Kommunene bør ta hensyn til
utviklingen av størr e brannvesen.
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De viktigste forh oldene ved felles brannvesen er omtalt nedenfor.

9.5.2.1 Én felles brannregion
Ringerike og Hole har i dag felles risiko - og sårbarhetsanalyse, og har dimensjonert sitt
felles brannvesen ut fra denne. Brannordning en og samarbeidet er også avtalt ut fra
denne analysen. Direktoratet for sikkerhet og beredskap opplyser at det først er ved
etablering av ett felles, interkommunalt brannvesen at kommunene blir godkjent som én
felles brannvernregion.

Dimensjoneringskrave ne skal dekkes i nnenfor brannvernregionen. Ved et felles
brannvesen er de deltakende kommunene en brannvernregion med en felles risiko - og
sårbarhetsanalyse og med krav til å fylle dimensjoneringskravet innenfor
brannvernregionen.

Ut fra innbyggertallsutviklingen vil de tte kunne ha stor betydning for de aktuelle
kommunene. Samtidig endres beredskapsbehovet i kommune ut fra næringsutvikling,
bosetting, utviklingen innenfor trafikk og andre risikofaktorer.

9.5.2.2 Reduksjon i antall lederstillinger
Ved et nytt felles brannvesen vil antall forskriftspålagte lederstillinger bli redusert . Dette
gjelder brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap. De frigjorte stillingsressursene
kan benyttes til oppgaver hvor det er for lav kapasitet.

I tilleg g til de frigjorte årsverkene, m å det forventes en effektivisering ved at mange
administrative lederoppgaver skal utføres bare i en organisasjon og ikke i to eller flere .
Erfaring viser imidlertid at dette først kan forventes etter etableringsfasen på ca. 1 år.
Effektiviseringsgevinsten bør gi mulighet til å styrke det strategiske lederarbeidet.

9.5.2.3 Intern organisering
Et nytt brannvesen må organiseres ut fra oppgavene som skal løses. Det er et krav i
dimensjoneringsforskriften at det skal være en leder for forebyggende arbeid og en for
ber edskap. I forslag til ny forskrift er det ikke krav til organisering. Likevel vil det være
naturlig å videreføre en forebyggende enhet og en beredskapsenhet. Innenfor hver enhet
vil det i et større brannvesen være mulig å organisere arbeidet på effektive o g
funksjonelle måter.

I et større brannvesen vil det også være naturlig å ha en liten administrasjonsenhet. En
spesialisering av funksjoner innenfor for eksempel økonomi, HR og informasjon vil være
mulig.

9.5.2.4 Styrking av fagområder og funksjoner
Hvert b rannvesen har ofte sine spesialkompetanser. Disse må vedlikeholdes og utvikles
slik at de blir en integrert del i det nye brannvesenet. Nye spesialistområder bør utvikles.
Dette gjelder også innenfor forebyggende arbeid.
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Ved en frigjøring av stillingsr essurser eller annen prioritering vil kapasitet til disse kunne
styrkes. Noen av fagområdene er her listet opp uten prioritering. Det sees på som en
lederoppgave å vurdere hvilke funksjoner som skal prioriteres ved økt kapasitet.

• Forebyggende arbeid
• Fagu tvikling innenfor prioriterte fagområder
• Øvelser og læring i organisasjonen
• Vedlikehold av materiell og utstyr
• Innkjøp
• Informasjon
• Juridiske oppgaver

9.5.3 M odeller for interkommunalt samarbeid
I dette kapitlet omtaler vi tre alternative organ iseringer av et felles brannvesen. Alle tre er
egnet og brukt i interkommunale samarbeid. Vi gi r ingen anbefaling om valg av alternativ.
Dette bør de aktuelle deltakerne ta stilling til når et samarbeid planlegges etablert.

9.5.3.1 Vertskommune - modellen
Vertskommunesamarbeid er organisert slik at én vertskommune får overført myndighet til
å utføre oppgaver på vegne av en eller flere deltakerkommune. Vertskommune - modellen
er en lovfestet samarbeidsmodell i kommunelovens kapittel 5. Formålet med denne
samarbeidsmodellen er sama rbeid om lovpålagte og individrettede tjenester.
Samarbeidet kan være administrativt organisert eller gjennom folkevalgt nemnd. Disse to
samarbeidsformene er regulert i henholdsvis kommunelovens §§ 28 - 1 b og 28 - 1 c. I
dette tilfellet vil administrativt sam arbeid bli benyttet.

Vertskommunesamarbeid er ikke eget rettssubjekt, men en del av vertskommunen som
rettssubjekt. Vertskommunen vil være arbeidsgiver, og vil alene forplikte juridisk og
økonomisk. Vertskommunen må plassere brannvesenet i den kommunale
organisasjonsstrukturen, og bestemme hvem som er brannsjefens nærmeste
overordnede.

Det inngås en samarbeidsavtale. Denne skal inneholde formål, det økonomiske
oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen samt regler for uttreden
og avvikling a v samarbeidet. Hver deltaker kan si opp deltakerforholdet sitt med ett års
skriftlig varsel, men er deltakerkommunene enige, kan samarbeidsforholdet oppløses
raskere.

Merverdiavgiftskompensasjonsloven gjelder på lik linje med den øvrige kommunale
driften.

9.5.3.2 Interkommunalt selskap - IKS
Et selskap for interkommunalt samarbeid kan opprettes etter lov om interkommunale
selskap. Deltakerne er kommune, fylkeskommune eller interkommunale selskap. Et
interkommunalt selskap er et eget rettssubjekt som er utskilt f ra den enkelte
deltakerkommune.
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Lov om interkommunale selskap er utformet med tanke på virksomhet som kan ha egne
inntekter, for eksempel næringsvirksomhet. Eksempler på virksomhet organisert som
interkommunalt selskap er revisjon, renovasjon, energi, br annvesen, havnevesen og
vann - og avløp. Det er et krav om at det interkommunale selskapet har egen
selskapsavtale; IKS - loven § 4. Det er minimumskrav til innhold, og hvert kommunestyre
må selv vedta avtalen.

Representantskapet er øverste organ og har min st én representant fra hver av
deltakerkommunene. Denne skal ha personlig varamedlem. Hver representant har én
stemme med mindre noe annet er fastsatt i selskapsavtalen. I så tilfelle benyttes ofte
stemmeandel tilsvarende innbyggerandelen for hver deltaker kommune.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til
stede, og disse representerer minst to tredjedeler av stemmene.

Representantskapet skal ha minimum 2 møter i året, og det er regulert hvilke saker
organet skal vedt a. Dette er årsbudsjett og økonomiplan, samt årsregnskap og
årsrapport. Selskapsavtalen kan regulere flere saker som skal behandles i
representantskapet. Budsjett med inntekter i form av tilskudd fra kommunene skal vedtas
i kommunestyrene i deltakerkommune ne.

Styret er et obligatorisk organ med minst tre medlemmer, og velges av
representantskapet. Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Hvis ikke annet er
bestemt, ansetter styret daglig leder. I selskap som har flere enn 30 ansatte, kan et
fle rtall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer
velges av og blant de ansatte. Ved flere enn 50 ansatte økes dette til to
styremedlemmer.

Interkommunalt selskap er godt regulert gjennom lov om interkommunale selskap. Roll e -
og ansvarsfordeling mellom eier, representantskapet som eierorgan, styret og daglig
leder er ryddig. Kommunestyrene kan gjennom selskapsavtalen og felles eierstrategi
legge premissene for selskapet og gjennom god eierstyring følge opp sine mål - og
resul tatkrav.

Representantskapet velger styret. Et kompetansesammensatt styre som utøver
verdiskapende styrearbeid vil både bidra i strategisk utvikling av brann - og
redningstjenesten og utøve kontroll med virksomheten. Styret ansetter og vil være
brannsjef/d aglig leders overordnede.

Denne selskapsformen er valgt for mange interkommunale brann - og redningstjenester
med gode erfaringer.

Deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskap.

Representantskapet er øverste organ og har minst én representant fra hver av
deltakerkommunene. Denne skal ha personlig varamedlem. Hver representant har én
stemme med mindre noe annet er fastsatt i selskapsavtalen. I så tilfelle benyttes
stemmeandel tilsvarende innbyggerandelen for hver deltaker eller avta lte eierandeler.
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Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til
stede, og disse representerer minst to tredjedeler av stemmene.

Representantskapet skal ha minimum 2 møter i året, og det er regulert hvilke saker
organet sk al vedta. Dette er årsbudsjett og økonomiplan, samt årsregnskap og
årsrapport. Selskapsavtalen kan regulere flere saker som skal behandles i
representantskapet.

Styret er et obligatorisk organ med minst tre medlemmer, og velges av
representantskapet. Styr et er ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Hvis ikke annet er
bestemt, ansetter styret daglig leder. I selskap som har flere enn 30 ansatte, kan et
flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer
velges av og blant d e ansatte. Ved flere enn 50 ansatte økes dette til to
styremedlemmer.

Representantskapet kan instruere styret og omgjøre beslutninger.

Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en prosent - eller brøkdel av
selskapets forpliktelser. Den enkelte de ltakers ansvar for selskapsforpliktelsene svarer til
deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. At den
enkelte deltakers ansvar er ubegrenset, innebærer at deltakeren hefter med hele sin
formue - både andel av selskapsfo rmen og den øvrige formuen - for sin del av selskapets
totale forpliktelser. Det ubegrensede ansvaret deltagerne har i IKS forsterkes ved at
lovens § 23 oppstiller et konkursforbud for interkommunale selskaper.

En selskapskreditor må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor
ikke oppnår dekning av selskapet innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve
den enkelte deltaker direkte for deltakerens andel av forpliktelsen.

9.5.3.3 Samvirkeforetak - SA

Samvirkeforetak opprettes etter regle ne i lov om samvirkeforetak 29.6.2007 nr. 81
(samvirkeloven). Eierne av et samvirkeforetak betegnes som medlemmer i foretaket.
Samvirkeforetaksformen kjennetegnes av at den typisk brukes der medlemmer ønsker å
løse en oppgave i fellesskap. Medlemmenes beho v for samarbeid er viktigere enn at
foretaket går med mest mulig overskudd.

Samvirkeforetak velges ofte der stifterne har en oppgave de vil løse i fellesskap. For at
en virksomhet skal være et samvirkeforetak, må den oppfylle tre sentrale vilkår i
samvirk eforetakslovens § 1:
· vilkåret om økonomisk hovedformål (formålskriteriet),
· vilkåret om omsetning mellom foretak og medlem (omsetningskriteriet), og
· vilkåret om at avkastningen kan fordeles etter omsetning (fordelingskriteriet).

Et samvirkeforetak sk al behandle alle medlemmer likt. Forskjellsbehandling krever saklig
grunn.

Hvert medlem har i utgangspunktet en stemme. Samvirkeforetaksformen kjennetegnes
ved at medlemskap er fleksibelt. I et samvirkeforetak skal medlemskap være åpent for de
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som kan få s ine økonomiske interesser ivaretatt av foretaket. Det er kort frist for
utmelding. Det kan inntas begrensninger for medlemskap i vedtektene, såfremt det er
saklig grunn for dette.

I et SA skjer innmelding ved en søknad til og behandling av styret. Styret k an nekte
innmelding ved saklig grunn.

Uttreden av selskapet skjer skriftlig og det kan som utgangspunkt ikke fastsettes en
lengre frist i vedtektene enn tre måneder. Fristen kan forlenges utover tre måneder,
dersom det foreligger «tungtveiende, saklige gru nner». jf. § 22 andre ledd.
Samvirkeloven regulerer også oppløsning av samvirkeforetaket.

Årsmøtet har den øverste myndighet. Alle medlemmene har rett til å møte. For
samvirkeforetak er reglene tilsvarende som for aksjeselskap. Hovedregelen er alminnelig
f lertall av de avgitte stemmene. Et medlem har som utgangspunkt anledning til å gi
fullmakt til en annen til å møte og stemme på sine vegne i årsmøtet, såfremt annet ikke
er fastsatt i vedtektene, jf. samvirkeloven § 36.

For samvirkeforetak krever vedtektse ndring to tredjedeler av de avgitte stemmene, jf. §
54.

Dersom det er fastsatt i vedtektene kan foretaket ha representantskap som skal velges
på årsmøtet. Representantskapets rolle vil være å føre tilsyn med formålet for foretaket
er innenfor lov, vedtekte r og vedtak på årsmøtet og ellers de oppgavene som er fastsatt i
vedtektene. Vedtektene kan også fastsette at foretaket skal ha en kontrollkomite.

Foretaket skal ha et styre, som velger styreleder selv, dersom ikke årsmøtet gjør det eller
er regulert i ved tektene. Foretaket skal også ha en daglig leder, som ansettes av styret
dersom ikke vedtektene regulerer det. Dersom foretaket har flere enn 30 ansatte kan et
flertall av ansatte kreve at et styremedlem med vara velges blant de ansatte.

Medlemmene har ikke ansvar for samvirkeforetakets gjeld utover et eventuelt
andelsinnskudd.

Samvirkeloven regulerer medlemmenes rettigheter og plikter. Blant annet har man rett til
innkalling og deltakelse på årsmøte, rett til å ta opp saker og stemme på årsmøtet, rett til
t ilgjengelig informasjon fra ledelsen, tilsendt formelle dokument som årsregnskap,
årsmelding og revisjonsmelding og rett til del av overskudd basert på omsetning.

Loven regulerer også plikter som plikt til å betale et eventuelt innskuddsbeløp og
etterleve vedtektene.

Kostnadsfordeling
En kostnadsfordeling i et interkommunalt samarbeid må bygge på samarbeidets innhold
og kostnad og må reguleres i avtalen. Ved et nytt, felles brannvesen må kostnadene
fordeles på hver kommune. Dette må reguleres i avtalen. Fo rdelingen kan gjøres ut fra
følgende modeller:

Innbyggerandel – et beløp per innbygger beregnet ut fra samlede årlige utgifter
dividert med samlet innbyggertall i begge kommunene per 01.01. hvert år. SSBs
befolkningsstatistikk benyttes som grunnlag.
Basis tilskudd for hver kommunene og innbyggerandel – innbyggerandelen
beregnes som ovenfor etter at basistilskuddet er fratrukket samlede årlige utgifter.
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Tilleggstjenester utført i egenregi for en eller begge kommune beregnes etter
selvkostprinsippet og faktu reres ut fra kjøp av tjenester

KS - Konsulent anbefaler bruk av innbyggerandel. Dette er en enkel og forutsigbar
fordelingsmodell som i de fleste tilfelle sørger for at kommunene dekker sin andel av
kostnadene.

Virksomhetsoverdragelse
Ved en etablering a v et felles brannvesen som et selvstendig rettssubjekt (f eks.
interkommunalt selskap), vil alle ansatte få ny arbeidsgiver. Hvis det velges en løsning
der en av kommunene er rettssubjekt, vil de ansatte i den eller de andre kommunen e få
ny arbeidsgiver. E tableringen av et nytt, interkommunalt brannvesen er en
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven. Alle nåværende fast ansatte i dagens
brannvesen vil bli tilbudt ansettelse i samme stillingsstørrelse i det nye brannvesenet.

1 0 Kilder
L ov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann - og eksplosjonsvernloven) av 14. juni
2002 nr. 20
F orskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften) av 26. juni 2002
Forskrift o m brannforebygg ing gjeldende fra 01.01.2016
Arbeidsmiljøloven med forskrifter
Hovedavtalen og «brannavtalen», SFS 2404 Brann - og redningstjeneste
Brannstudien fra 2013
Risiko - og sårbarhetsnalayse for Ringerike og Hole kommuner, datert 15.04.16
Tilsynsrap port etter DSBs tilsyn med Ringerike brann - og redningstjeneste,
14 . 1 0.15
Evaluering etter brannen hos Revac i mai 2018 - Oppdrag for Vestfold
Interkommunale Brannvesen IKS . PwC - rapport – datert 1. november 2018

Vedlegg 1 – Medlemmer i styringsgruppen

N avn Stilling/funksjon Kommune
Styringsgruppe
Gunn Edvardsen Kommunalsjef

Leder av
styringsgruppa (til
01.04)

Ringerike kommune

Hilde Brørby Fivelsdal Kommunalsjef
Leder av
styringsgruppa (fra
01.04.)

Ringerike kommune

Arne Ihle Skuterud Hovedverne ombud Ringerike kommune
Ole Johan Mala Hovedtillitsvalgt Ringerike kommune
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Terje Reginiussen Brannsjef Ringerike kommune
Per Christian Frøislie Teknisk forvaltning,

Eiendom
Ringerike kommune

Alf Meier Folkevalgt -
Arbeiderpartiet

Ringerike kommune

N ina Josefine Halsne Kommunalsjef Hole kommune
Roger Sørslett Tjenesteleder

teknisk/eiendom
Hole kommune

Åge Andre Sandum Leder areal og
byggesak

Hole kommune

Deltakere i arbeidsseminarene
Terje Reginiussen Brannsjef Ringerike brann - og redning stjeneste
Bodil Lafton Le der forebyggende Ringerike brann - og redningstjeneste
Even Moan Leder beredskap Ringerike brann - og redningstjeneste
Jostein Dahl Leder feiertjenesten Ringerike brann - og redningstjeneste
Kjetil Engelstad Tillitsvalgt Ringerike brann - og redningstjenest e

V edlegg 2 – K art med illustrasjon av innsatstider fra de
ulike forslag til plassering av brannstasjoner

Lokalisering av brannstasjoner knyttes til innsatstider . Dette er omt alt i kapittel 7. I dette
vedlegg et er kart for hver av lokaliseringene som er omtalt i denne rapporten. Disse viser
hvilke områder som nås fra hver av brannstasjonene på inntil 10 minutter (innerste
grønne felt); og på inntil 20 minutter (ytterste grønne felt) .
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V edlegg 3 – Investeringsbehov med prioritering

o

Forslag til
investeringstiltak

Behov Konsekvenser Økonomi

8. Carport feierbiler

PRI ORITET 8

Alle feierbiler
oppbevares utendørs.
Det blir brukt
uforholdsmessig mye
tid på kosti ng av snø og
skraping av is vinterstid.
Carport vil frigjøre mere
tid feiing og tilsyn.
Minimum 4 elbil ladere.
11 biler. Plassering?

Mere effektivt
Miljøvennlig
HMS

12,5 m2 pr. bil x11 biler. Ca.
150m2. Isolert grunn, med
stripefundamenter og innvendig
as falt.

2 mill.

6. Påbygg vognhall

PRIORITET 6

Vognhallen ble bygd i
en tid da brannbilene,
var mindre. Og
omfanget av utstyr var
mindre. Det er
plassmangel i
vognhallen i dag, det er
stort behov for å bygge
på vognhallen med
minimum to porter.
Det er p lass på området
til å bygge ut
vognhallen.

Bedre arbeidsmiljø
Plass til lagring av eget
utstyr.

Ca 130 m2. Lik dagens bygg, med
nødv. belysning, betongdekke,
eksosavsug varmevifter ved
portene, 2 nye porter m.m.

6 mill.

3. Rehabilitering av
gymsal

PRIORI TET 3

Ansatte i Brann og
redning har krav på at
det tilrettelegges for
fysisk aktivitet. På
brannstasjonen er det
gymsal som er mye i
bruk, gymsalen er ikke
rehabilitert siden
bygget sto nytt. Det er
behov for rehabilitering
av både golv og vegger.

HMS ( k rav til
rettelegging)

Ca 150 m2
Vegger kles med lakkert
kryssfiner i 4,5 m høyde, ca 180
m2, kr 100.000, -
Nytt gulvbelegg 150m2 x 150m2,
ca 100.000, -
Ny belysning i led. Ev.
bevegelsessensor

Kr. 300.000, -
7. Lys

PRIORITET 7

Behov for å bytte ut
lysarmatur er på hele
bygget.

I vognhall og verksted er det
skiftet lys i 2015 og 2016. Led i
nedsenket himling, kr 2000, pr
lampe.

Kr. 350 000, -
4. Inngjerding av

øvingsplass
Utenfor brannstasjonen
er det øvingsplass. Der

250 m med gjerde, med 2 porter
for store biler.
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PRIORITET 4
oppbevares en del
gamle bilvra k, buss osv
som
brannmannskapene
trener på. Det er behov
for å sikre dette
området bedre enn i
dag for å forhindre at
barn og andre kommer
inn på området.

Gjerde 2 m høyde, kr. 450 x 250
=140 000. -
Porter 3,5 m bredde kr.15.000, -
x2=20.000, -

Totalt 170 000, - kr.

5. Masseutskifting og
drenskum utenfor
portene.

PRIORITET 5

Brannstasjonen er
senket ned i terrenget
dette gjør at
kjøretøyene som er blitt
større med årene ,
skraper ned i når de
skal kjøres ut. Det
samler seg også en del
overvann, det er behov
for en drenskum i
tillegg til den som er
der allerede.

Skade på kjøretøy
Dårlige grunnforhold

Masseutskifting, ny drenskum og
ny asfalt ca. 10 m ut fra vegg i
hele vog nhallens lengde ca. 40 m

40m x 8,0 m = 320 m2
320m2 x 700, - pr m2 = 224.000, -
2 nye sandfangkummer á
Kr. 20.000, - = 40.000, -

Summert kr. 364.000, -

1. Ombygging av
arealer til feier.

PRIORITET 1

8 feiere har i dag eget
areal i brannstasjonen.
Arealene er små, lite
hensiktsmessige og ikke
tilrettelagt godt nok for
å skille rein og urein
sone. Noe som er veldig
viktig i et forebyggende
helseperspektiv. Det er
lovkrav for hvordan
dette skal ivaretas. Vi
oppfyller ikke lovkravet
godt nok slik det er i
dag.

I dag har sivilforsvaret
lokasjoner i
brannstasjonen. RK er
pliktig til å stille arealer
til disposisjon.

Vi bør finne nye lokaler
til sivilforsvaret og
bygge om arealene i
brannstasjonen til
feierne.

Det er i dag 9 ansatte i
feiervesenet. Det er
ikke til fredsstillende
løsning for dame og
herre, ren og uren
sone. Det bør vurderes
om hele løsningen i 1
etasje som er fra
gangen til kontorene
og mot arealene som i
dag er utleid til
Sivilforsvaret. Er det
mulig bygningsmessig
å rive vegger og
utnytte arealene
annerledes? Her trengs
det et forslag til
romprogram før det
kan gis budsjettpris

Driver ikke forsvarlig
med den løsningen
som er i dag. utsetter
ansatte for helsefare?

Det bygges da, i eksisterende
bygg, to helt nye avdelinger for
mannskapene. En i hver etasje for
hhv feiervesenet og en for
brannmannskaper.

Det bygges da løsninger for ren
og uren sone. Garderober for
begge soner, dusjer og toaletter
for mannskaper og vaskerom
med vaskekapasiteter for
arbeidstøy. Det må også lages
adkomster til disse områ dene.

Det er her kun vurdert plass og
kostnad pr m2 ombygging.
Kostnadsnivået vurderes å være
noenlunde det samme så lenge
man benytter arealene som er
omtalt.

Det bygges like løsninger for
kvinner og menn. Man har da
antatt 120m2 til hver etat og en
m2 pris på kr. 35.000, - inkl mva.

Nye fasiliteter feiervesen antas å
koste kr. 4.2 millioner inkl mva
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2. Rein og urein
sone.

PRIORITET 2

Det er krav til å skille
mellom rein og urein
sone brannstasjonen.
Den løsningen som er i
brannstasjonen i dag er
ikke e n løsning vi kan ha
på lengre sikt. I dag må
våre brannfolk kle av
seg ute, putte møkket
klær i en pose som blir
sendt til vask.
Det er utfordrende å få
til en god løsning i
brannstasjonen slik den
er utformet i dag, dette
vil kreve en stor
ombygging for å få til
en løsning som ivaretar
urein og rein sone.

Det trengs arealer for
ren og uren sone for
inntil 12 personer som
kommer inn etter
utrykning. Arealkrav er
ukjent. Kan dette løses
med å bygge om
arealene bak dagens
garderober som i dag
er kurs lokale?

Driver ikke forsvarlig
med den løsningen
som er i dag. utsetter
ansatte for helsefare?

Det antas å bruke samme arealer,
feiervesen i 1 etasje og
brannvesen i 2 etasje.

Det bygges like løsninger for
kvinner og menn.

Man har da antatt 120m2 til hver
eta t og en m2 pris på kr. 35.000, -
inkl mva.

Nye fasiliteter brannvesenet
antas å koste kr. 4.2 millioner inkl
mva.

9. Utskiftingsplan for
biler.

Se egen liste

Forslag på driftstiltak:

Forslag på tiltak Behov Konsekvenser Økonomi
Skogbrannøvelse Det er behov for å

øve på større
skogbrann.

250 000kr.

PLIVO øvelser Krav fra
direktoratene til alle
nødetater

50 000kr årlig



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1056-4  Arkiv: 144  

 

Sak: 26/19 

 

Saksprotokoll - FNs bærekraftsmål - prioritering av fokusområder  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-

2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:   

a. Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: 

god helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og 

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b. Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte 

fokusområdene eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele 

tiden arbeide med de andre bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte 

fokusområder. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 22.10.2019: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 

«Ringerike kommune må ha FNs bærekraftmål 12 og 15 må legges som særlig prioriterte 

satsingsområde i tillegg til allerede foreslåtte mål 3,4,9,11,13,17» 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende endringsforslag: 

«Pkt. a: Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: God 

helse (mål 3), god utdanning (mål 4) innovasjon og infrastruktur (mål 9), mindre ulikheter (mål 

10), bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringer (mål 13) og liv på land 

(mål 15)» 

 

Nina Basberg (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1a: 

«Liv på land (mål 15) 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

«Legg til mål 10 mindre ulikheter.» 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende omforente forslag: 

«Forslag fra Steinhovden (MDG), Sjøberg (SV) Basberg (Sp) og Ohren (Ap) følger saken til 

kommunestyret.» 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Henaugs (H) omforente forslag ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1056-3   Arkiv: 144  

 

 

FNs bærekraftsmål - prioritering av fokusområder  
 

Forslag til vedtak: 

1. Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-

2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:   

a. Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: 

god helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og 

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b. Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte 

fokusområdene eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele 

tiden arbeide med de andre bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte 

fokusområder. 

 

  

Sammendrag 

Ringerike kommune er i gang med arbeidet med kommunal planstrategi 2020-2023 og 

planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Kommunal planstrategi er et verktøy for å 

prioritere planbehov i planperioden (2020-2023) og planprogrammet er en plan for hvordan 

kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides. FNs bærekraftsmål skal være førende for den 

overordnede planleggingen i Ringerike kommune. Dette ble vedtatt i kommunestyret 

29.11.2018.  

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe klimaendringer innen 2030. Det er 17 mål og 169 delmål. Alle land og regioner har 

ulike utfordringer og forutsetninger for å nå målene. I rådmannens anbefaling til utvalgte 

fokusområder er det lagt vekt på om kommunen har virkemidler eller annen mulighet til å bidra 

til høyere måloppnåelse på området enn i dag og om Ringerike har kjente muligheter eller 

utfordringer på området. I tillegg er det vurdert om det er nasjonale forventninger eller statlige 

føringer som tilsier at området bør prioriteres. Rådmannen anbefaler at følgende seks av FNs 

bærekraftsmål velges ut som fokusområder for Ringerike kommune: god helse (mål 3), god 

utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), bærekraftige byer og tettsteder (mål 
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11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å nå målene (mål 17). Dette betyr ikke 

kommunen ikke skal arbeide med de øvrige målene. 

 

Rådmannen ber strategi og plan om å gjøre et prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens 

arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel. Strategi og plan inviteres til å enten gi sin tilslutning at de seks nevnte målene 

legges til grunn for det videre arbeidet, eller å løfte frem andre mål som de mener bør være 

fokusområder. Rådmannen anbefaler at det kun velges ut 6-8 fokusområder. Dette vil gjøre det 

lettere å senere lande lokale mål og styringsparametere i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Innledning  

Hvorfor arbeider vi med dette? 

Ringerike kommune er i gang med arbeidet med kommunal planstrategi 2020-2023 og 

planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Kommunal planstrategi er et verktøy for å 

prioritere planbehov i planperioden (2020-2023) og planprogrammet er en plan for hvordan 

kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides. FNs bærekraftsmål skal være førende for den 

overordnede planleggingen i Ringerike kommune. For å gi klar retning for arbeidet med 

planstrategien er det behov for å spisse prioriteringene og velge ut fokusområder innenfor 

bærekraftsmålene. Dette vil gjøre det lettere å senere lande lokale mål og styringsparametere i 

kommuneplanens samfunnsdel. Plan og strategi inviteres derfor i denne saken til å fatte 

prinsippvedtak for å gi politisk retning og føringer for det videre arbeidet. 

 
Statlige føringer 

Regjeringen utarbeider Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging hvert 

fjerde år før kommunevalget. Dette legger føringer for arbeidet med kommunal planstrategi. I 

denne kommer det frem at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for regional og kommunal 

planlegging. Dermed utarbeides dette grunnlagsdokumentet som viser hvordan Ringerike 

ønsker å implementere bærekraftsmålene i de overordnede planene.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

29.11.2018 Kommunestyret vedtok i sak 143/18 «Saksprotokoll – Budsjett 2019 –  

  Handlingsprogram 2019-2022» at FNs bærekraftsmål skal implementeres i 

  kommunens styringssystemer. Her kommer det frem; «Ringerike kommune  

 skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet». Dette legger   

 føringer for kommunal planstrategi.  

20.03.2019 I strategi og plan i sak 5/19 «Fremdrift for ny kommuneplan» fikk de  

  folkevalgte en gjennomgang av planlagt fremdrift for folkehelseoversikten,  

 kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens  

 arealdel.  

27.08.2019 I strategi og plan fikk de folkevalgte en orientering om pågående arbeid med 

  planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, inkludert  

  integrering av FNs bærekraftsmål. 
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Beskrivelse av saken 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe klimaendringer innen 2030. Det er 17 mål og 169 delmål. Kommunen skal arbeide for å 

få en felles oppfatning av hvilke bærekraftsmål som bør prioriteres slik at Ringerike kan legge 

til rette for en bærekraftig utvikling lokalt som også påvirker globalt. Det er viktig å påpeke at 

alle land og regioner har ulike utfordringer og forutsetninger for å nå målene, samt ulike 

virkemidler og muligheter til å påvirke målene. Ved dette er det enkelte bærekraftsmål som er 

mer relevante for kommunen enn andre (for eksempel er det mål kommunen allerede har nådd 

eller som må løses av andre aktører enn kommunen). Ved dette er det utarbeidet en metode for 

å utpeke prioriterte fokusområder.  

 

Metode 

Arbeidet med å utpeke forslag til fokusområder gjøres gjennom en metode i to nivåer. Nivå 1 

(vedlegg 2; FNs bærekraftsmål, delmål) tar for seg hvert av de 169 delmålene og vurderer 

muligheter og utfordringer i vår kommune innenfor hvert delmål. Deretter markeres de grønt, 

gult og rødt ut fra om de er relevante i Ringerike kommune eller ikke. Dette for å få et raskt 

overblikk over hvert bærekraftsmål. Nivå 2 (vedlegg 1, FNs bærekraftsmål, fokusområder) tar 

for seg hvert av de 17 hovedmålene, gjennomfører en systematisk metode og gjør en 

helhetsvurdering av hvorvidt bærekraftsmålet bør prioriteres som et fokusområde i Ringerike 

eller ikke. Metoden vises i figuren under. 

 
 

 

Fokusområder for Ringerike kommune 

Ut fra helhetsvurderingen i metoden er målene delt inn i følgende kategorier: 

 Globale mål Ringerike ikke kan påvirke 
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 Globale mål som overlapper med andre mål 

 Globale mål som muligens prioriteres som fokusområder 

 Rådmannens forslag til prioriterte fokusområder for Ringerike 

Ved dette er det vurdert at fire bærekraftsmål er globale mål Ringerike ikke kan påvirke, eller 

som overlapper med andre mål. Det er sju mål som er vurdert som mulige prioriterte 

fokusområder og seks mål som er pekt ut som prioriterte fokusområder. Disse kan en se i 

figurene under.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoden vurderer alle bærekraftsmålene på lik linje, og gir et klart bilde innen hvilke mål 

kommunen har størst påvirkningskraft og som er viktigst for å legge til rette for en bærekraftig 

utvikling av kommunen. Bærekraftsmålene henger tett sammen, og flere av de 169 delmålene 

er virkemidler for å nå fokusområdene.  

 

Det er viktig å understreke at disse prioriteringene ikke betyr at kommunen ikke skal arbeide 

med de øvrige mål. Mer informasjon om bærekraftsmålene finner en i vedleggene. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har gjennomført en systematisk metode på to nivåer som har dannet et godt 

grunnlag for utvelgelse av fokusområder. Det fremmes forslag til seks fokusområder som 

rådmannen mener er avgjørende for å fremme en bærekraftig samfunnsutvikling: 
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 God helse er sentralt i alt kommunen foretar seg. Kommunen skal arbeide for å 

forebygge levekårsutfordringer og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Gjennom 

arealplanlegging og annen myndighetsutøvelse kan kommunen tilrettelegge for at 

innbyggerne kan leve sunne og aktive liv. 

 God utdanning er en av de viktigste faktorene for å utjevne sosiale forskjeller i 

befolkningen. Ved å innarbeide gode vaner med regelmessig fysisk aktivitet, riktig 

kosthold og god utdanning vil en legge til rette for at alle får likere muligheter og 

utgangspunkt for fremtiden. 

 Innovasjon og infrastruktur er underliggende strukturer som må være på plass for at 

et samfunn skal fungere. Ringerike kommune må sikre at ny infrastruktur ikke har like 

stort vedlikeholdsbehov som dagens løsninger, og er tilpasset et våtere og villere klima.  

 Bærekraftige byer og samfunn er grunnleggende for å møte behov som trygg bolig, 

trygge møteplasser, trygg transport og grøntområder på en bærekraftig måte og til en 

overkommelig pris. 

 Stoppe klimaendringene er et globalt mål, men som krever handling både globalt, na-

sjonalt og lokalt.  For å forhindre de farligste, menneskeskapte påvirkningene av kli-

masystemet må også kommunen ta sin del av ansvaret og bruke sine virkemidler for å 

redusere klimagassutslipp både fra egen virksomhet og fra Ringerikssamfunnet for 

øvrig. 

 Samarbeid for å nå målene er viktig for å skape et godt og inkluderende samfunn og 

ha et godt samarbeid innad i organisasjonen, ut mot næringsaktører, mot overordnede 

myndigheter og innbyggerne forøvrig. Det viktigste partnerskapet er med innbyggerne. 

Ved å samarbeide for å nå de samme målene vil en styrke gjennomføringsmulighetene, 

og får også sett utfordringene i en større sammenheng. 

De seks områdene som er forslått som fokusområder skiller seg ut fra de andre målene da de er 

grunnsteinen i kommunens virkeområde, for å skape en god lokal samfunnsutvikling. Ved å 

forta en slik prioritering dannes det et godt grunnlag for det videre arbeidet med de 

overordnede planene. De prioriterte målene er områder Ringerike har både ansvar og mulighet 

til å gjøre en forskjell, lokalt og globalt.  

 

Tidlig politisk forankring er viktig for å få en god videre prosess. Rådmannen ber strategi og 

plan foreta et prinsippvedtak for det videre arbeidet med FNs bærekraftsmål, for å få en 

politisk retning på hva kommunen skal arbeide videre med.  Strategi og plan inviteres til å 

enten gi sin tilslutning at de seks ovennnevnte målene legges til grunn for det videre arbeidet, 

eller å løfte frem andre mål som de mener bør være fokusområder.  

 

Alternative løsninger 

Strategi og plan kan velge å løfte frem andre mål som de mener bør være fokusområder for det 

videre arbeidet, enten i tillegg til eller som erstatning for de seks foreslåtte fokusområdene. 

Rådmannen peker på at det eventuelt særlig er de sju målene som i figuren ovenfor og i 

vedlegg 1 er kategorisert som «Globale mål som muligens prioriteres som fokusområder» som 

er mest aktuelle å vurdere. For å gi retning for arbeidet anbefaler rådmannen imidlertid at det 

kun velges ut 6-8 fokusområder. 
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FN s bærekraftsm ål

R I NGER I KE
K O M M U N E



I n n l e d n i n g
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeids -
plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet
og stoppe klimaendringene innen 2030. De tråd -
te i kraft i januar 2016. FNs medlemsland er eni -
ge om 17 bærekraftsmål med totalt 169 delmål.
Målene handler om store, overordnede temaer,
samtidig som de angår hver enkelt av oss. Bæ -
rekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket,
styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lo -
kalt – som også bidrar globalt. Lokal handling er
avgjørende for å nå de globale målene.

I Nasjonale forventninger til regional og kom -
munal planlegging 2019–2023 har regjeringen
fremhevet at den forventer at kommunene leg -
ger FNs bærekraftsmål til grunn for sin sam -
funns- og arealplanlegging.

Kommunestyret i Ringerike vedtok i november
2018 (sak 143/18) at kommunen skal legge FNs
bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet. Vide -
re vises det til vedtak i formannskapet (sak 7/19)
og kommunestyret (sak 35/19) om at Ringerike
kommunes overordnede planlegging innen re -
duksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig
energiomlegging og klimatilpasning skal inte -
greres i kommuneplanen.

For å prioritere og sikre fokus i planleggingen,
anbefaler rådmannen at de mest relevante bæ -
rekraftsmål velges ut som  fokusområder  for
Ringerike. Planstrategien og planprogrammet
til kommuneplanens samfunnsdel bør utpeke
disse fokusområdene. I selve kommuneplanens
samfunnsdel bør dette så følges opp ved å kon -
kretisere egne, lokale mål innen de prioriterte
områdene.

Formålet med dette dokumentet er å gi en sys -
tematisk gjennomgang av alle de 17 bærekrafts -
målene og bakgrunn for utvelgelse av hvilke av
disse som bør utpekes som særskilte fokusom -
råder i Ringerike.

Derfor utarbeider Ringerike kommune dette
bakgrunnsdokumentet som en del av sitt ar -
beid med kommunal planstrategi 2020-2023 og
planprogram for revidering av kommuneplanens
samfunnsdel.



M etod e
For å velge ut hvilke bærekraftsmål Ringerike
bør ha fokus på er alle 17 mål og 169 delmål
gjennomgått og relevans for Ringerike vurdert. I
dette dokumentet belyses så følgende spørsmål
for hvert av bærekraftsmålene:

• Nasjonale forventninger og statlige fø -
ringer. Under denne overskriften belyses
det om det er nasjonale forventninger eller
statlige føringer som tilsier at området bør
prioriteres.

• Hva er kommunens ansvar og virkemid -
ler innenfor området? Under denne over -
skriften belyses det om kommunen har vir -
kemidler eller annen mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på området enn i dag.

• Belyse lokale muligheter og utfordringer;
Har Ringerike kjente muligheter eller utfor -
dringer på området, herunder utfordringer
identi sert i folkehelseoversikten?

• Helhetsvurdering

Bærekraftsmålene kobles opp mot ansvaret
kommunen har innenfor de ulike områdene,
hvilke forventninger staten har til kommunen
og hvilke virkemidler og utfordringer kommunen
har. Basert på dette gis en vurdering av områder
vi har mulighet til å påvirke, og så en helhetsvur -
dering av hvilke bærekraftsmål Ringerike bør ha
som fokusområder.

Figuren til høyre viser sammenhengen.

Globale mål og nasjonale forventninger

Kommunens ansvar og virkemidler

Lokale muligheter og utfordringer

Kan Ringerike påvirke
dette bærekraftsmålet?

Fokusområde
for Ringerike?

Planstrategi
med planprogram

Handlingsprogram
og budsjett

Kommuneplan;
• samfunnsdelen

• arealdelen

Andre planer

Helhetsvurdering



Globale mål Ringerike ikke
kan påvirke



Globale mål som overlapper
med andre mål



Globale mål som muligens
prioriteres som fokusområder



Rådmannens forslag til
fokusområder for Ringerike



Kommunens ansvar og
virkemidler
Kommunen bør legge til rette for at alle skal ha
like muligheter til å lykkes gjennom utdanning,
arbeid og støtteordninger m.m.

Oppvekst i fattigdom i Norge handler om at barn
og unge har færre valgmuligheter enn andre
barn og unge i Norge, blant annet at de ikke har
lik mulighet til å delta i lokalsamfunnets aktivite -
ter på lik linje med andre barn.

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller. Kommunene
legger universell utforming til grunn i planleg -
ging av omgivelser og bebyggelse og ivaretar
folkehelsehensyn i planleggingen.

Kommunene ivaretar barn og unges interes -
ser gjennom en samfunns- og arealplanlegging
som skaper trygge, attraktive og aktivitetsfrem -
mende by- og bomiljø.

Lokale muligheter og
utfordringer
Folkehelseoversikten
• I Ringerike er medianinntekten i husholdnin -

ger 8% lavere enn landet som helhet.
• Inntektsulikheten er lavere i Ringerike enn i

Buskerud og landet for øvrig.
• Omlag 10% av husholdningene i Ringerike

er lavinntektshusholdninger. Dette er om -
trent likt som Buskerud, mens det er 8% på
landsbasis.

• I Ringerike eie r 64% av befolkningen egen
bolig, samtidig ser vi at de som leier ofte er
aleneforeldre med små barn.

• 6,7% av barna 6-15 år i Ringerike gikk på
Kulturskolen i 2018. 0,3% står på venteliste.

• For alle gruppene, unntatt de under 30, har
det vært en jevn nedgang i arbeidsledighet
fra 2015. Men for gruppen under 30 har det
fra 2018 vært en økning. Total arbeidsledig -
het i Ringerike kommune lå på ca. 2,3% i
2018.

«Utrydde alle former for fattig -
dom i hele verden»

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om å utrydde alle former for fattigdom
i hele verden handler om at den økonomiske
veksten skal være inkluderende og fordeles
jevnere blant land og befolkning.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike kommune ser vi at medianinntekten
er lavere enn landet for øvrig, og de siste årene
viser at det er en økning i økonomiske forskjel -
ler i Ringerike. Det er en høy andel barn i lavinn -
tektshusholdninger, også kalt barnefattigdom.
Dette er barn som har færre valgmuligheter,
blant annet deltagelse i lokalsamfunnets akti -
viteter. Sosiale forskjeller er en stor utfordring
for kommunen, som må arbeides med kontinu -
erlig. Dette er en utfordring som kan påvirke på
to måter. Enten gjennom tiltak som reduserer
forskjeller, eller ved å sørge for at økonomisk
svake/sårbare grupper er mindre utsatt over -
for klimarelaterte ekstreme hendelser og andre
økonomiske, sosiale og miljømessige påkjen -
ninger (f. eks. støy, luftforurensning etc.). Ved
det siste punktet er kommunens planlegging
avgjørende.

Fokusområde for Ringerike?
Dette er et område hvor Ringerike har utfor -
dringer. Likevel vil dette målet arbeidet med
kontinuerlig, da det er et av kommunens vik -
tigste ansvarområder. Flere FNs bærekraftsmål
henger tett sammen, og ere av utfordringene
i dette målet henger sammen med de globale
målene om god helse, god utdanning og bære -
kraftige byer og samfunn.



«Utrydde sult, oppnå matsikkerhet
og bedre ernæring, og fremme

bærekraftig landbruk»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller.

Fylkeskommunene og kommunene legger til
rette for økt verdiskaping og nye grønne nærin -
ger innenfor jord- og skogbruk.

Fylkeskommunene og kommunene sikrer vikti -
ge jordbruksområder og kulturlandskap i land -
bruket gjennom langsiktige utbyggingsgrenser.
Utbyggingsløsninger som kan redusere ned -
bygging av dyrka mark vurderes i samsvar med
det nasjonale jordvernmålet.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Ringerike ligger over landsgjennomsnittet

når det gjelder livsstilsrelaterte sykdommer
og overvekt blant voksne og barn.

• I Ringerike har lite jordbruksareal vært om -
disponert de siste årene. Ny E16 og Ringe -
riksbane vil medføre omdisponering av dyr -
ka og dyrkbar jord, og vil også øke presset
på landbruksarealer.

• Årlig går ca. 40-90 dekar dyrka mark ut av
drift, eller brukes til annet enn matproduk -
sjon. Med begrensede arealer for matpro -
duksjon er det viktig at alle tilgjengelige are -
aler nyttes til å produsere mat på.

• Antallet dyr på utmarksbeite har vært sta -
bilt, og innen storfe har utviklingen vært
positiv fra 2003 til 2018 med 17,5% økning
(tilsvarer 238 dyr). Ringerike tåler større
beitetrykk.

Helhetsvurdering
Målet om å utrydde sult i verden handler om
å tenke nytt om måten man dyker, fordeler og
bruker mat. Antall mennesker som lever i kro -
nisk sult globalt er fortsatt svært høy.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rek -
ke plager og sykdommer som overvekt og fed -
me. Kommunen kan gjennom ulike institusjoner
(barnehage, skole m.m.)skape gode vaner for
regelmessig fysisk aktivitet og matvaner i bar -
ne- og ungdomsårene som er viktig for normal
vekst og utvikling.

Fokusområde for Ringerike?
Sosiale forskjeller er en av de større utfordrin -
gene for kommunen. Dette målet knyttet til fei -
lernæring og overvekt dekkes under målet om
god helse.

Kommunen må sikre aktiv bruk av dyrka jord og
ressurser som kan brukes til å produsere mat.
Ha klare føringer når det gjelder utbygging slik
at det ikke legges unødig press på landbruks -
arealer. Få ut mer av arealene gjennom økte
avlinger og produksjon.

Kommunen gir veiledning og kostholdsråd,
gjennom helsestasjoner og skolehelsetjeneste.
Kommunene har gjennom barnehager, skole,
kultur- og fritidstilbud mulighet til å bidra til god
helse for innbyggerne gjennom et e ektivt hel -
sesystem.

Å sikre bærekraftig matproduksjon til en stadig
økende befolkning i Norge, er et felles ansvar
som kommunen må ta. Maten som produseres
på Ringerike skal være trygg, sikker og sunn.

• På Ringerike har det siden 2003 vært sta -
dig mer areal som går ut av kornproduksjon
og stadig mer jordbruksareal brukes til å
produsere grovfor (høy og gras). Store de -
ler av Ringerike er egnet til produksjon av
matkorn. Det er en utfordring at kornareale -
ne brukes til å produsere gras.



Kommunene har ansvar for å sørge for gode
og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger
det, uavhengig av alder eller helsesituasjon.
Kommunene har gjennom barnehagene, skole,
kultur- og fritidstilbud mulighet til å bidra til god
helse for innbyggerne, og utjevne forskjeller i
helsetilstand som kan forklares med sosial og
økonomisk ulikhet.

«Sikre god helse og fremme livskvali -
tet for alle, uansett alder»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging

Kommunen e planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller (...).

K ommunene ivaretar aktivt gode vilkår for god
psykisk og fysisk helse i planleggingen.

Kommunene sikrer trygge og helsefremmende
bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og
luftforurensning

Kommuner og fylkeskommuner har en aktiv og
helhetlig tilnærming til utvikling av aldersvennli -
ge kommuner og fylker.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Livstilsrelaterte sykdommer i Ringerike lig -

ger noe over landsgjennomsnittet. De hvor
Ringerike skiller seg mest ut er:

• Overvekt: ca. 44% (kvinner ved første
svangeskapskontroll) overvektige, noe som
er 10% høyere enn landsgjennomsnittet.

• Kols: I Ringerike er det 4,4 pasienter
per 1000 innbygger som har kols, mens i
landet som helhet er det 3.2.

• Andel personer med psykiske sympto -
mer og lidelser i alle aldre er 16,3% i Ringe -
rike mot 15,2% i landet forøvrig

• Det er 8% (kvinner ved første svangerskaps -
kontroll) som røyker i Ringerike, noe som er
2% høyere enn landsgjennomsnittet. Det er
en nedadgående trend.

• Vaksinasjonsdekningen i Ringerike er for
lav for de eldste barna. For 16-åringer er
vaksinasjondekningen 86,8%. Dette er
4,5% under landsgjennomsnittet, og under
anbefalt nivå for okkbeskyttelse.

• Mange private vann- og avløpsanlegg opp -
fyller ikke dagens krav.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om god helse handler om å leve friske
og sunne liv som er en forutsetning for å oppnå
bærekraf tig utvikling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
God arealplanlegging er viktig for å gjøre det
enkelt og trygt å bevege seg for alle og frem -
me økt fysisk aktivitet i hverdagen, f.eks. gjen -
nom tilrettelegging for gående og syklende og
god tilgjengelighet til nærfriluftsområder. Også
tilrettelegging for friluftsliv som gir variasjon,
stillhet og ro er viktig for folkehelse. I Ringeri -
ke er sosiale forskjeller en utfordring, noe som
har en klar sammenheng med livstilsrelaterte
sykdommer. Her er kommunens helse- og om -
sorgstiltak sentralt.

Fokusområde for Ringerike?
Forventningen om befolkningsvekst og økt ut -
bygging i årene fremover gjør det særlig viktig
at en gjennom sin arealplanlegging og annen
myndighetsutøvelse tilrettelegger for at inn -
byggerne kan leve sunne og aktive liv, samt at
helsebelastende forurensning til luft, vann og
jord forebygges. God helse er et fokusområde i
alt kommunen foretar seg, og vurderes dermed
som et fokusområde.

• Økt aktivitet innen utbygging samt økende
utfordringer med om og overvannshåndte -
ring som følge av klimaendringer, kan øke
risikoen for forurensing til luft, vann og jord.

• På landsbasis, og antakelig også i Rin -
gerike, er det et tydelig fall i andelen som
oppfyller minimumsanbefalingene til fysisk
aktivitet fra 6 år til 15 år. Kun 30% av den
voksne befolkning oppfyller anbefalingene.



Kommunen har ansvar for drift av barnehager
og grunnskoler. Alle barn og unge skal ha et
trygt og godt barnehage- og skolemiljø som
fremmer trivsel og læring. Utdanningsarenaer
som barnehager, grunnskoler, videregående
skoler og universitet/høyskole, er en av de vik -
tigste faktorene som bidrar til utjevning av sosi -
ale forskjeller i befolkningen.

«Sikre inkluderende, rettferdig og god
utdanning og fremme muligheter for

livslang læring for alle»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Veien til deltakelse i utdanning og arbeidsliv går
svært ofte gjennom frivillig virksomhet og opple -
velser gjennom felles aktiviteter i lokalmiljøet. Bred
deltakelse er et middel for å sikre tillit, felleskap,
beredskap, likestilling, kompetanse og velferd i lo -
kalsamfunnene. Det er viktig at kommunene leg -
ger til rette for dette.»

Lokale muligheter og
utfordringer
• Det er full barnehagedekning.
• 93 % av alle barn i førskolealder har barne -

hageplass, mens 74 % av barn med mino -
ritetsbakgrunn har barnehageplass.

• Ringerikselevene scorer læringsmiljøet likt
med eller høyere enn landet forøvrig.

• Andelen elever som opplever mobbing er
nær landsgjennomsnittet.

• 8 % av elevene i grunnskolen i Ringerike
mottar spesialundervisning.

• Ringerikselevens grunnskolepoeng er i
snitt noe lavere enn landsgjennomsnittet.

• Ringerike har ere innbyggere med kun
grunnskole som høyeste fullførte utdanning
(31 %) og færre med universitets- /høgsko -
leutdanning (27%) enn landet for øvrig.

• Flere i Ringerike tar høyere utdanning, og
dette følger trenden til resten av landet.

Helhetsvurdering
Målet om god utdanning handler om å skape
grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jen -
ter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med
god kvalitet, og den skal være gratis.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike har gutter og jenter lik tilgang til gra -
tis utdanning med god kvalitet. Barnehage og
skole har likevel utfordringer. Flere barn med
minoritetsbakgrunn bør ha barnehageplass,
læringsmiljøet spesielt på ungdomstrinnet må
bli bedre og andelen elever som opplever mob -
bing må reduseres. Godt tilpasset undervisning
kan redusere antall elever som mottar spesial -
undervisning.

Gode barnehager, skoler, bibliotek og kulturtil -
bud sammen med et mangfold av frivillige or -
ganisasjoner bidrar til like muligheter, bygger
kompetanse for fremtiden og skaper holdninger
som gir grunnlag for en bærekraftig utvikling. Å
innarbeide gode vaner med regelmessig fysisk
aktivitet og riktig kosthold i barne- og ungdoms -
årene er viktig for god vekst og utvikling. Dette
er med på å utjevne sosiale forskjeller.

Fokusområde for Ringerike?
Skoler og barnehager er viktige arenaer hvor
elever utvikler kunnskap og holdninger så de
kan mestre livene sine og delta i arbeid og fel -
lesskap i samfunnet. Dette skal bidra til å utjev -
ne sosiale forskjeller legge til rette for at alle får
like muligheter og utgangspunkt for fremtiden.
Ved dette prioriteres det som et fokusområde.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune



I Norge er likestilling mellom menn og kvinner
en helt sentral samfunnsverdi. Gutter og jenter,
kvinner og menn, har like evner og skal ha like
muligheter til å delta i samfunnet vårt. I Norge
er det kjønnslikestilling som er sentralt innen te -
maer som arbeid, utdanning, inntekt og ledere.

En av kommunens verktøy for å sikre likestilling
er å integrere kjønnsperspektivet i overordende
styringsdokumenter. Her kan en kartlegge ut -
fordringene, og eventuelt vie et satsingområde
til likestilling.

«Oppnå likestilling og styrke jenter og
kvinners stilling»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Regjeringen er opptatt av at kommunene utvikler
gode virkemidler for å sikre at alle inkluderes i
skole, arbeids- og samfunnsliv. God inkludering
på sentrale livsarenaer bidrar til å opprettholde
et samfunn med små forskjeller, høy tillitt og god
livskvalitet. Kulturlivet og andre former for fritids -
aktiviteter er viktige arenaer for hverdagsintegre -
ring og fellesskap basert på mangfold, likestilling,
ytringsfrihet og toleranse.

(...) Bred deltakelse er et middel for å sikre tillit,
felleskap, beredskap, likestilling, kompetanse og
velferd i lokalsamfunnene. Det er viktig at kom -
munene legger til rette for dette. »

Lokale muligheter og
utfordringer
• 20% av elevene i vgs i Buskerud melder

om at de har vært utsatt for seksuell tra -
kassering. Dette er representative tall for
Ringerike kommune.

• 44.2% av kommunestyretrepresentantene i
Ringerike er kvinner.

• Andel i Ringerike med høyere utdanning er
30.2% kvinner og 22.5% menn.

• Netto bruttoinntekt er 346.000 kr. for kvin -
ner og 482.000 kr. for menn.

• Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller
mer av foreldrepengeperioden er 71,7%.

• Andel sysselsatt (20-66 år) som jobber del -
tid er 11.6% menn og 40.1% kvinner.

• Andel sysselsatte (20-66 år) i o entlig sek -
tor er 71.4% kvinner.

• Andel sysselsatte (20-66 år) i privat sektor
er 36.2% kvinner.

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om likestilling mellom kjønnen handler
om å gi begge kjønn like rettigheter og mulig -
heter til å bestemme over eget liv.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Norge reguleres likestilling mellom kjønnen
av likestillings- og diskrimineringsloven. Det er
likevel avjørende at kommunen tar ansvar, og
sikrer likeverd i kommunen. Gjennom å benytte
seg av overordnede styringdokumenter vil en
rette fokus mot et område det kan være utfor -
dringer på, sikre en kartlegging og gjennomføre
tiltak hvis dette er et behov. Dette kan for ek -
sempel handle om holdningsendringer.

Likestilling handler også om like muligheter
uavhengig av etnisk tilhørighet, funksjonsevne,
seksuell orientering, alder og religion.

Fokusområde for Ringerike?
Dette er et sentralt tema for å opprettholde et
likeverdig samfunn. Ut fra statistikken ser en at
Ringerike fortsatt har utfordringer på dette fel -
tet, og det må arbeides med kontinuerlig. I dag
er dette ikke implementert i Ringerikes plan -
verk.

• Andel kvinner blant ledere (20-66 år) er
33.1%.



Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til
og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging,
slik at behovet for rensing ved produksjon av drik -
kevann reduseres.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Drikkevannkvaliteten og vannforsyningen

er veldig god i Ringerike.
• Ringerike kommune har i dag 9 kommuna -

le vannverk som totalt forsyner ca 26000
mennesker. Alle vannverk har grunnvann
som kilde og har en veldig god kvalitet.
Minst 2 hygieniske barrierer er oppfylt på
alle anlegg. Vannet tilfredsstiller alle krav
i drikkevannsforskriften og har gode hygi -
eniske og bruksmessig kvalitet.

• Det er et større antall private vannverk i
Ringerike som forsyner 2 boliger eller e -
re med varierende hygieniske barrierer og
vannkvalitet.

• På det kommunale ledningsnettet er de
største utfordringene kvaliteten på led -
ningsnettet, ringforbindelser til større områ -
der og brannvannsbehov.

Kommunen har et overordnet ansvar for at de
sanitære forholdene i kommunen er tilfredsstil -
lende. Kommunen har ansvar for å sikre rent
drikkevann til sine abonnenter.

Det er også et kommunalt ansvar å forebygge
sykdom relatert til forurensning av luft, vann og
jord. Kommunen har myndighet på ere områ -
der som påvirker vannmiljøet og vannkvalite -
ten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning,
miljø, forurensning og arealplanlegging.

Kommunens ansvar og
virkemidler

«Sikre bærekraftig vannforvaltning og
tilgang til vann og gode sanitærforhold

for alle»

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om rent vann og gode sanitærforhold
handler om å ha tilgang til rent vann.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er drikkevannskvaliteten og vann -
forsyningen veldig god, og over landsgjennom -
snittet. Utfordringene knyttet til drikkevann er
kvaliteten på ledningsnettet, ringforbindelser og
brannvannsbehov.

I kommuneplanens arealdel sikres vann med
sikringssoner for nedslagfelt for drikkevann og
områder for grunnvannsforsyning. Her tillates
det ikke tiltak som kan forurense.

Fokusområde for Ringerike?
På bakgrunn av den forventede befolknings -
veksten og økt utbygging i årene fremover er
det særlig viktig at Ringerike gjennom sin are -
alplanlegging og annen myndighetsutøvelse
forebygger vannforurensning. Rent vann og
gode santiærforhold anses ikke som en utfor -
dring i Ringerike i dag. Dette er dermed et mål
som ikke har behov for ekstra fokus.



I Norge er det ikke en utfordring at man ikke
har tilgang til energi, men delmål om økt ener -
gie ektivisering og økt andel fornybar energi er
høyst relevante.

Kommunen har en rekke virkemidler som er
viktige for energie ektivisering og omlegging til
fornybar energibruk. Særlig gjennom sin are -
alplanlegging kan kommunen påvirke energi -
bruken i transportsektoren. Andre viktige virke -
midler er krav i innkjøp, energie ektivisering og
-omlegging i egne bygg og eiendom, myndig -
heten til å pålegge tilknytningsplikt til fjernvar -
me, tilsynsmyndighet med forbudet mot bruk av
fossil olje til oppvarming av bygg og samarbeid
med energiselskap og andre næringsaktører.

Kommunens ansvar og
virkemidler

«Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig
og moderne energi til en overkommelig

pris for alle»

Dette målet prioriteres ikke et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging

Fylkeskommunene og kommunene vektlegger ar -
beidet med å redusere utslipp av klimagasser, in -
kludert utslipp fra arealbruksendringer, mer e ektiv
energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Opp -
datert kunnskap om forventede klimaendringer og
konsekvenser brukes i planleggingen.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplan -
legging og klimatilpasning har som del av sitt for -
mål å sikre mer e ektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i kommunene.

Lokale muligheter og
utfordringer
• I fastlands-Norge er fornybarandelen av

vår energibruk rundt 70 prosent. I Ringeri -
ke, som ellers i Norge, blir overgang til for -
nybar energibruk særlig viktig innen trans -
portsektoren i årene som kommer. 51% av
klimagassutslippene i Ringerike kommer
fra veitra kk.

• Mer e ektiv gjenbruk av overskuddsvarme
fra eksisterende og potensielle fremtidige
datasentre og annen kraftintensivindustri
er en utfordring i Ringerike.

• Enovas energie ektiviseringskalkulator an -
slår at Ringerike kommune kan spare 2.79
GWh til en verdi av 1.95 mill. kr. hvert år
innen drift av egne bygg. En kartlegging
av energie ektiviseringspotensialet i kom -

Helhetsvurdering
Bruk av fossil energi er den største bidragsyte -
ren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2
og andre klimagasser. Videre bør også fornybar
energi brukes så e ektivt som mulig, både for å
muliggjøre at fossilt energibruk erstattes og for
å redusere naturinngrep og kostnader knyttet til
kraftproduksjon og nettutbygging.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Kommunen har en rekke virkemidler som er
viktige for energie ektivisering og omlegging til
fornybar energibruk. Mer e ektiv bruk av energi
og omlegging til fornybar energi er avgjørende
for at Ringerike skal klare å nå mål om reduk -
sjon av klimagassutslipp. For at det samlede
energisystemet i Ringerike skal være så bære -
kraftig som mulig er også e ektutjevning samt
fornuftig ”arbeidsdeling” mellom kraftsystemet,
fjernvarmenett og lokal energiproduksjon viktig.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet henger tett sammen med mål 13
Stoppe klimaendringene. Mål 7 Ren energi for
alle prioriteres derfor ikke som eget fokusom -
råde, men vil inngå i et felles satsingsområde
innen klima og energi. Kommunestyret i Ringe -
rike vedtok våren 2019 at mål og tiltak innen
klimagassreduksjoner og energie ektivisering
og –omlegging skal tas inn i kommuneplanens
samfunnsdel når denne revideres.

munale bygg i Ringerike i 2018 konkluder -
te med at lønnsomme tiltak kunne gi ca. 5
GWh i årlig reduksjon i energibruken. Det
er også potensiale for energie ektivisering
knyttet til kommunale vann- og avløpsan -
legg.



Kommunen må legge til rette for et variert næ -
ringsliv med arbeidsplasser som sysselset -
ter befolkningen og hvor enda ere kommer i
arbeid. Kommunen må tilrettelegge for at nye
bedrifter kan etablere seg, og at eksisterende
bedrifter og arbeidsplasser videreføres.

Gjennom å ha fokus på miljø, bærekraft og
sirkulærøkonomi innen sin pådriverrolle for
næringsutvikling, kan dette bidra til å tiltrekke
grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser og
næringer. ede arbeidsplasser og næringer.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene stimulerer til grønn omstilling, inno -
vasjon, vekst i nye arbeidsplasser og et inklude -
rende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige arealer
som ivaretar samfunnets behov.

Kommunene legger til rette for økt verdiskaping og
nye grønne næringer innenfor jord- og skogbruk.

Kommunene sikrer viktige mineralforekomster i
sine planer og avveier utvinning mot miljøhensyn
og andre samfunnsinteresser. Tilgangen til, og lag -
ring av, byggeråsto er ses i et regionalt perspektiv.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Det er store grus- og sandressurser av na -

sjonal betydning i kommunen, samt en stor
skogkommune og med ere massedeponi -
er.

• Ringerike spisser næringsarbeidet og fo -
kuserer på etablering av verdiskapende ar -
beidsplasser

• Ringerike setter i gang prosjekter som for
eksempel ”spillvarme-prosjektet”

• Den private sysselsettingsandelen er lav i
Ringerike.

• I Ringerike er ca. 10% av husholdningene
lavinnteksthusholdninger. Dette er 1% er
enn i landet forøvrig.

• Arbeidsledigheten har hatt en jevn nedgang
de siste årene i alle aldersgrupper, og i 2018
lå den på 2,3%. Blant personer under 30 år

Helhetsvurdering
Målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst
handler om å skape økonomisk vekst og nye
arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid, noe
som er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er det en høyere andel med lav inn -
tekt enn landet for øvrig. I tillegg er den private
sysselsettingen lav. Det er også en utfordring
at høyt utdannede ikke nner relevant arbeid i
kommunen, og dermed pendler ut. Kommunen
kan gjennom arealplanlegging legge til rette
for utvikling av for eksempel næringsområder,
som kan bli fremtidige arbeidsplasser.

Fokusområde for Ringerike?
Ringerike kommune satser på vekst i arbeids -
plasser og har som mål om å skape 1 ny ar -
beidsplass per 2. netto nye innbygger. Dette
målet er del av de overordnede målene for næ -
ringspolitikken i Ringeriksregionen, og viktig for
verdiskapningen og for å beholde og trekke til
å seg mennesker som ønsker å bo og arbei -
de i kommunen. For at disse arbeidsplassene
skal bli bærekraftige og fremtidsrettede er det
sentralt at kommunen bruker sin myndighet og
pådriverrolle til å stimulere til grønn næringsut -
vikling, innovasjon og samarbeid som gir e ek -
tiv ressursutnyttelse.

«Fremme varig, inkluderende og bære -
kraftig økonomisk vekst, full sysselset -

ting og anstendig arbeid for alle»

har økt det siste året i Ringerike.
• Det er mange som pendler ut av Ringerike

kommune. I 2018 var det 4795 personer.
Én av grunnene til dette kan være at man -
ge med høy utdanning ikke nner relevant
arbeid i Ringerike.



Kommunen har et ansvar for å legge til rette for
innovatove næringer og sikre infrastruktur lokalt
som bidrar til å sikre en bærekraftig utvikling av
Hønefoss og i lokalsamfunnene. En robust in -
frastruktur tåler klimaendringer og sikrer grønn
mobilitet. Ringerike kommune må sikre at ny in -
frastruktur ikke har like stort vedlikeholdsbehov
som dagens løsninger, og er tilpasset et våtere
og villere klima

Det vil bli økende behov for økt tilgang og til -
rettelegging av informasjons- og kommunika -
sjonsteknologi.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene stimulerer til grønn omstilling,
innovasjon, vekst i nye arbeidsplasser og et in -
kluderende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige
arealer som ivaretar samfunnets behov.

(...) Lokalisering av boliger, service, handel og
andre arbeidsplass- og besøksintensive virk -
somheter vurderes i sammenheng med eksis -
terende eller framtidige kollektivknutepunkt.

(...) Planene fastsetter regionalt utbyggings -
mønster, senterstruktur og hovedtrekk i trans -
portsystemet.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Begrenset kollektivtransport – 4% benytter

kollektivtilbudet til daglige reiser, 76% med
bil. Ungdom ønsker hyppigere avganger.

• Ringerike yter indirekte nansielle tjenester
til innovasjon gjennom å gi tilskudd til vårt
virkemiddelapparat, utviklingsaktører og
prosjektstøtte.

• Mange høyt utdannede nner ikke relevant
arbeid i Ringerike. Dette medfører at de må
pendle ut av kommunen.

• Tilgjengeligheten til lekeplasser og idretts -
anlegg er begrenset blant annet på grunn
av manglende tilrettelegging på gang- og
sykkelveier.

Helhetsvurdering
Målet om innovasjon og infrastruktur er den
underliggende strukturen som må være på
plass for at et samfunn skal fungere. Investe -
ringer i transport, vanningssystemer, energi og
informasjonsteknologi er helt avgjørende for å
skape en bærekraftig utvikling. Teknologi, inn -
ovasjon og god arealplanlegging kan bidra til
å løse miljømessige utfordringer som følger ut -
byggingen av infrastruktur.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Gjennom å ha fokus på miljø, bærekraft og
sirkulærøkonomi innen sin pådriverrolle for
næringsutvikling kan dette bidra til å tiltrekke
grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser og
næringer. Kommunen kan bidra til dette målet
både gjennom sin arealplanlegging og som in -
itiativtaker og pådriver for samarbeid mellom
næringsaktører som gir mer e ektiv ressursut -
nyttelse, f.eks. mer e ektiv utnyttelse av over -
skuddsvarme fra industri til annen næringsut -
vikling.

Fokusområde for Ringerike?
Innovative næringer og god infrastruktur er es -
sensielt for utviklingen av et bærekraftig sam -
funn. Ringerike arbeider kontinuerlig med god
samfunnsutvikling, men har stort forbedrings -
potensial på dette målet. Ved ny byplan er Hø -
nefoss godt rustet for fremtidig planlegging,
men Ringerike har fortsatt behov for bedre
planlegging av samfunnet, samt tilrettelegging
og samarbeid for innovative næringer. Dette
prioriteres som et fokusområde for Ringerike.

«Bygge robust infrastruktur, fremme
inkluderende og bærekraftig industria -

lisering og bidra til innovasjon»



Kommunen har mulighet gjennom ulike kom -
munale støtteordninger å hjelpe vanskeligstilte
mennesker og familier inn i arbeidsmarkedet
og på boligmarkedet. Kommunen må planleg -
ge for varierte boområder som sikrer likeverdi -
ge oppvekstvilkår og gjennom kjøp av kommu -
nale boliger i boligprosjekter bidra til å utjevne
bomiljøene.

Utdannings arenaer som barnehage, skole og
universitet/høyskole, er en av de viktigste fakto -
rene som bidrar til utjevning av sosiale forskjel -
ler i befolkningen. Barnehage og grunnskole
danner grunnlaget for å lykkes i utdanningslø -
pet og er dermed en viktig ressurs for helse og
livskvalitet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke og
forebygge levekårsutfordringer og bidrar til utjev -
ning av sosiale forskjeller (...)

Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal og
samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstør -
relse og nærområder, og ved å regulere nok bolig -
tomter.

Kommunene legger til rette for leie-til-eie løsninger
for vanskeligstilte i boligmarkedet.

Kommunene planlegger for et tilbud av tilrettelag -
te boliger for eldre og personer med nedsatt funk -
sjonsevne.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Hønefoss sentrum er ikke godt nok univer -

selt utformet. Blant annet tilfredsstiller kun
10% av inngangspartiene kravene om til -
gjengelighet til rampe. Kun 63% av de kart -
lagte strekningene tilfredsstiller kravene til
stigningstall, og kun 55% av veiene har le -
delinje med god kontrast.

• Ungdoms deltakelse i frivillige organisasjo -
ner er lavere i Ringerike enn på landsbasis.
I Ringerike er det 61%, mens i Norge som
helhet er det 66% av ungdom som deltar i
frivillige organisasjoner.

• Ringerike kommune bruker mindre på kul -
tur og idrett enn sammenliknbare kommu -
ner. I 2017 brukte kommunene i Buskerud

Helhetsvurdering
Målet om mindre ulikhet handler om den øko -
nomiske veksten som har ført til at ere land
har blitt rikere, men dette fører ikke automatisk
til mindre fattigdom. En rettferdig fordeling av
et lands ressurser er nødvendig for å redusere
fattigdom og skape stabile samfunn.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er det en større andel med grunn -
skole som høyeste fullførte utdanning enn
landet som helhet. Å redusere utdanningsfor -
skjeller kan bidra til å redusere ulikheter i folks
helse. Barnehage, skole og universitet/høgsko -
le er en av de viktigste faktorene som bidrar til
mindre sosiale forskjeller.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet har en klar sammenheng med mål
om god helse og god utdanning, og prioriteres
dermed ikke som et fokusområde.

«Redusere ulikhet i og mellom land»

i snitt 2,088 millioner, mens Ringerike kom -
mune brukte 1,215 millioner. Dette beløpet
er både private organisasjoner og kommu -
nens drift.

• Valgdeltakelsen på 52.8%, noe som er un -
der landsgjennomsnittet på 60%.

• I Ringerike opplever ca. 20% av ungdom -
mene ensomhet.

• 31% av Ringerikes befolkning har grunn -
skole som høyeste fullførte utdanning, 27%
har høyskole/universitetsutdanning. Dette
e r lavere enn landet for øvrig.

• Det er full barnehagedekning, hvor 93% går
i barne hagen. 74% av de med minoritets -
bakgrunn går i barnehagen.



By- og tettstedsutviklingen gjennom målret -
tet by-, areal og transportplanlegging må ret -
te seg mot både de miljømessige, sosiale og
økonomiske dimensjonene i bærekraften. Den
miljømessige dimensjonen handler om å sikre
hensynet til miljøet, satse på innovasjon og ny
teknologi. Den økonomiske dimensjonen hand -
ler om å skape økonomisk livsgrunnlag i et
langsiktig perspektiv. Den sosiale dimensjonen
handler om å fortsette innsatsen for å skape
sosial balanse i lokalsamfunnene.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene legger til rette for vekst og utvikling
i kompakte og klart avgrensede byområder gjen -
nom regionale bolig-, areal- og transportplaner (...)

Kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse
i byområder gjennom fortetting og transformasjon
med kvalitet i omgivelsene (...)

Kommunene legger til rette for sykling og gange
i byer og tettsteder, blant annet gjennom trygge
skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling
fra kollektivknutepunkt og ut til friluftslivsområder,
og for transportløsninger for grupper som er min -
dre mobile.

Lokale muligheter og
utfordringer
• 86% av Ringeriksboligene er en-, tom anns -

boliger og rekkehus, og 14% boligblokk er.
• Ringerike seg ikke ut fra sammenlignbare

kommuner når det gjelder antall kommunalt
disponerte boliger.

• Kollektivtilbudet er ikke godt nok i kommu -
nen, særlig ut i distrikte ne.

• 76% av d e daglige reisene er med bil, og
4% ko llektiv.

• Løsm asseskred, om og overvann er de
største utfordringene når det gjelder natur -
fare, som følge av klimaendringer.

• Ringerike vannverk har en score på 99,8%
på god drikkevannskvalitet og leveringsta -
bilitet.

• Kommunen er ikke godt nok universelt ut -
formet, og tilgjengeligheten til sosiale møte -
plasser er noe begrenset. Mangelfull inklu -
dering på sosiale arenaer, blant annet på

Helhetsvurdering
Målet handler om å skape attraktive og bære -
kraftige by og tettsteder i kommunen, samt sik -
re allmenn tilgang til grunnleggende behov som
trygg bolig, trygge møteplasser, trygg transport
og grøntområder på en bærekraftig måte og til
en overkommelig pris.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike skal by 10.000 nye innbyggere vel -
kommen fram mot 2030. Når 70% skal bo i
Hønefoss og 30% i tettstedene må det sikres
at kommunen henger sammen både sosialt og
fysisk. I tett dialog med innbyggerne må det
sikres gode bomiljøer for alle, adgang til rekre -
ative arealer, samtidig som vi arbeider mot en
grønnere utvikling gjennom holdningsskapen -
de arbeid og innovasjon. Plan- og bygnings -
loven er det viktigste verktøyet i arbeidet med
dette bærekraftsmålet.

Fokusområde for Ringerike?
Fremtidige samferdselsprosjekter gir forvent -
ninger om befolkningsvekst og økt utbygging i
kommunen. Ringerike har en unik mulighet til å
gjennom sin samfunns- og arealplanlegging å
styre samfunns- og byutviklingen i bærekraftig
retning i årene som kommer. Derfor prioriteres
dette som et fokusområde for Ringerike.

«Gjøre byer og bosettinger inkluderende,
trygge, motstandsdyktige og bærekraftige»

grunn av mangel på universell utforming,
kan føre til redusert psykisk helse og redu -
sert livskvalitet.

• I kommunens overordnede planarbeid er
det satt et mål om å planlegge for 70% av
befolkningsveksten i Hønefoss-området,
og 30% i de prioriterte lokalsamfunna.



I dag forbrukes det mer enn hva som er miljø -
messig bærekraftig. For å sikre gode levekår
for nåværende og fremtidige generasjoner må
også hver enkelt forbruker endre livsstil for å
imøtekomme fremtidens utfordringer. Bære -
kraftig forbruk og produksjon handler om å gjø -
re mer med mindre ressurser.

Oppfordre til bio- og sirkulærøkonomi;
bygg i tre, emballasje, nye innovasjoner, gjen -
bruk og bruk av gjenbrukte materialer, repara -
sjon istedenfor nykjøp, delingingsøkonomi (bil
etc.), redusere bruk av jomfruelig materiale og
redusere forbruk.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Regjeringen legger vekt på fortetting, transforma -
sjon og gjenbruk av eksisterende bygningsmas -
se .»

« Fylkeskommuner og kommuner har en viktig rolle
i arbeidet med å ivareta kulturarven som ressurs
for kunnskap, opplevelse, bruk og gjenbruk. »

” Fylkeskommunal og kommunal planlegging er
viktig for å redusere utslipp av klimagasser og
energiforbruk. Beslutninger om lokalisering, byg -
gemåte og utforming av bebyggelse, infrastruktur
og tjenester, kan påvirke utslipp og energiforbruk i
lang tid framover ”.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Forurensning i form av støy og luft. Andre

typer forurensning som kan påvirke helse
inkluderer forurensning fra avløp, avfall,
forurenset grunn, nedgravde oljetanker,
landbruket og akutt forurensning.

• Utslippsfrie bygggeplasser
• Klimavennlige byggningsmaterialer, mas -

sivtre, jordvarme, solfangere.
• Kulturminneplan for å ivareta og oppfordre

til aktivt bruk av vern.
• Transformere og fortette eksisterende be -

byggelse istedenfor å bygge ut over dyrka
mark og lnf. Legge opp til kommundelpla -
ner som legger opp til fortetting og trans -
formasjon i eksisterende bebygde områder.

Helhetsvurdering
Målet om ansvarlig forbruk og produksjon
handler om å gjøre mer med mindre ressurser.
Bærekraftig produksjon innebærer å minske
ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassut -
slipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre
til økonomisk vekst, begrense klimaendringer
og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Det er mange utfordringer på dette, og et stort
behov for nytekning og endring av vaner. Kom -
munen har ere virkemidler for å påvirke denne
utviklingen. For å sikre gode levekår for nå -
værende og fremtidige generasjoner må også
hver enkelt forbruker endre livsstil.

Fokusområde for Ringerike?
Ringerike kan gjennomføre små og store tiltak
som vil ha en stor gevinst globalt på dette feltet.
Det vil kunne være en utfordring å implemen -
tere nytekning i et samfunn, og en må arbeide
strategisk for å gjennomføre slike endringer.

«Sikre bærekraftig forbruks- og produk -
sjonsmønstre»

• Ressursbank - store industribedrifter - be -
tong, sement

• Oppfordre til bedre resursutnyttelse i eksis -
terende produksjon



For å nå globale klimamål og forhindre de far -
ligste, menneskeskapte påvirkningene av kli -
masystemet kreves handling både globalt, na -
sjonalt og lokalt. Kommunen har et ansvar for
å sikre at kommunens areal og innbyggere er
best mulig rustet for å redusere klimagassut -
slipp og konsekvensene av klimaendringene.

Kommunen har mange virkemidler og roller
som kan brukes for å redusere klimagass -
utslipp, herunder rollen som planmyndighet,
tje¬nesteyter, innkjøper, myndighetsutøver,
eien-domsutvikler og holdningsskaper. Også
hver enkelt innbygger og forbruker må endre
vaner, men kommunen kan være en tilretteleg -
ger innen de områder vi har virkemidler. Kom -
munene skal gjennom planlegging også bidra
til at samfunnet forberedes på og tilpasses kli -
maendringene (klimatilpasning), herunder unn -
gå eller begrense risiko, sårbarhet og ulemper.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene vektlegger arbeidet med å redusere
utslipp av klimagasser, inkludert utslipp fra areal -
bruksendringer, mer e ektiv energibruk og miljø -
vennlig energiomlegging. Oppdatert kunnskap om
forventede klimaendringer og konsekvenser
brukes i planleggingen.

Kommunene legger vekt på klimatilpasning og
samfunnssikkerhet i sin planlegging, og legger
de høye alternativene fra nasjonale klimafram -
skrivinger til grunn for arbeidet. Risiko- og sårbar -
hetsanalyser legges til grunn for plan- og bygge -
saksbehandlingen.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Direkte klimagassutslipp i Ringerike var

snaut 100 000 tonn CO2-ekvivalenter i
2017. De største utslippskildene er veitra -
kk (over 50 % av utslippene), fra indus -

tri (14%) og fra jordbruk (21 %). I tillegg
kommer indirekte utslipp som fysisk skjer
utenfor kommunen, men som forårsakes
av Ringerike kommune og Ringerikssam -
funnets forbruk av varer og tjenester. I følge
FNs klimapanel må verdens utslipp være
netto null innen 2050 for å begrense den
globale oppvarmingen til 1,5 grader.

• Klimaendringer gjør at det i årene frem -
over er forventet kraftigere og hyppigere

Helhetsvurdering
Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike har utfordringer innen både klima -
gassutslipp og klimatilpasning. Samtidig har
kommunen mange virkemidler og roller som
kan brukes for å redusere klimagassutslipp,
fremme miljøvennlig energiomlegging og ener -
gie ektivisering og klimatilpasning.

Fokusområde for Ringerike?
For å nå globale klimamål og forhindre de far -
ligste, menneskeskapte påvirkningene av kli -
masystemet har vi dårlig tid til å omstille oss. I
tillegg må vi systematisk planlegge for bli best
mulig rustet for konsekvensene av de klima -
endringene vi ikke lenger kan forhindre. Mye
må gjøres samtidig og alle må bidra. Kommu -
nen må ta sin del av ansvaret og bruke sine vir -
kemidler for å redusere klimagassutslipp både
fra egen virksomhet og fra Ringerikssamfun -
net for øvrig. Dette målet henger tett sammen
med ere mål, spesielt mål 7 Ren energi for
alle som kan inngå i et felles satsingsområde
innen klima og energi. Kommunestyret i Ringe -
rike vedtok våren 2019 at mål og tiltak innen
klimagassreduksjoner og energie ektivisering
og –omlegging skal tas inn i kommuneplanens
samfunnsdel når denne revideres. Ved dette
prioriteres dette målet som et fokusområde.

«Handle umiddelbart for å bekjempe
klimaendringene og konsekvensene av

dem»

styrtregnepisoder og større og hyppigere
regn ommer. Dette øker også risikoen for
løsmasseskred. Mange områder i Ringe -
rike kommune har marin leire som stedvis
er sensitiv (kvikkleire). Flere steder er boli -
ger plassert i omsone for 200-års om med
fare for oversvømte kjellere eller oversvøm -
te hus. Videre vil klimaendringer øke utfor -
dringer med overvannshåndtering.



Ringerike kommune har ikke hav eller marine
ressurser, og kan ved dette ikke påvirke målet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene vurderer
arealbruken i strandsonen langs sjøen
og i og langs vassdrag i et helhetlig og
langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til
naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og
andre allmenne interesser.

Lokale muligheter og
utfordringer
Ingen utfordringer på dette målet, da Ringerike
ikke grenser til hav og marine ressurser.

Helhetsvurdering
Målet om liv under vann handler om verdens -
havene – deres temperatur, kjemi, strømninger
og liv – som driver de globale systemene som
gjør det mulig for mennesker å leve på jorda.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Dette er ikke et mål Ringerike kan påvirke, da
komunnen ikke grenser til hav eller marine res -
surser.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet prioriteres ikke som et fokusområ -
de.

«Bevare og bruke hav og marine
ressurser på en måte som fremmer

bærekraftig utvikling alle»



Kommunen har et ansvar som planmyndighet
og landbruksmyndighet for å sikre bærekraftig
forvaltning av arealer, arter og økosystemer.
Dette er viktig for å redusere tap av naturlige
habitater og biologisk mangfold. Kommunen
forvalter tilskuddsordninger i jordbruket som
stimulerer til miljøtiltak som å; ivareta kultur -
landskapet, bedre jordstrukturen, minske av -
renning til vassdrag og redusere bruk av plan -
tevernmidler.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene legger til rette for gode leveområder
for ville, pollinerende insekter gjennom planleggin -
gen og drift av arealer.

Kommunene sikrer viktige jordbruksområder og
kulturlandskap i landbruket gjennom langsiktige ut -
byggingsgrenser. (...) dyrka mark vurderes i sam -
svar med det nasjonale jordvernmålet.

Fylkeskommunene og kommunene identi serer og
tar hensyn til viktig naturmangfold, friluftslivsområ -
der, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske ver -
dier, kulturmiljø og landskap i planleggingen.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Over 2000 arter er utrydningstruet i Nor -

ge, hovedgrunnen er endret arealbruk. Kli -
maendringer gjøre mange av disse artene
enda mer sårbare. Geologiske forhold gir
Ringerike høy tetthet av viktige naturtyper
og høyt biologisk mangfold i ere områder.
Ringerike har mange forekomster av rødlis -
tearter, bl.a. arten dragehode. Kartlegging
og registrering av arter og naturtyper er
mangelfull eller utdatert i deler av kommu -
nen.

• Det er mange forekomster av fremmede ar -
ter i kommunen, og ere av disse er klassi -
sert som arter med svært høy og høy øko -

logisk risiko.
• Antallet pollinerende insekter har gått dras -

tisk ned i Europa de siste tiårene, og i Nor -
ge er 25% av alle pollinerende insekter på
rødlista. I Ringerike kan mangel på pollina -
torer bli en utfordring både for det biologiske
mangfoldet og for frukt- og bærproduksjon.

Helhetsvurdering
Målet om liv på land handler om å redusere tap
av naturlige habitater og biologisk mangfold
som er en del av vår felles arv.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike har store skogområder hvor bære -
kraftig forvaltning blir viktig fremover av hensyn
til både naturmangfold, klima og næring. Vide -
re har kommunen viktige økosystemer både i
høyfjellet og i og langs vassdrag. Kompakt by -
utvikling og fortetting fremfor utbygging av nye
områder, kan redusere press for å bygge ut na -
turområder og bidra til å bevare livet på land.

Fokusområde for Ringerike?
Utbygging av ny E16, Ringeriksbanen, nye bro -
er og veier samt tilhørende befolkningsvekst,
må forventes å gi økt press på omdisponering
av habitater som er viktige for naturmangfold.
Det er kommunens ansvar å hensynta livet på
land gjennom arealplanlegging og andre tiltak
som sikrer bærekraftig forvaltning av arealer,
arter og økosystemer. Gode rutiner, tilstrekke -
lig kunnskap og klare prioriteringer innen areal -
planlegging blir viktig.

«Beskytte, gjenopprette og fremme bære -
kraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraf -
tig skogforvaltning, bekjempe ørkenspred -
ning, stanse og reversere landforringelse

samt stanse tap av artsmangfold»

• Forurensning til vann og vassdrag kan
komme fra grave- eller byggearbeider i for -
urenset grunn, nær vassdrag, avrenning fra
landbruk, lekkasjer fra avløpsanlegg, indus -
tri m.m. Forurensning av vann og vassdrag
kan ha konsekvens både for planter og dyr
i vassdraget og for folkehelse, for eksempel
ved bading, konsum av sk fra ferskvann,
spredning til drikkevann mm.



Kommunen har et ansvar for bygge et velfun -
gerende, ansvarlig og en inkluderende organi -
sasjon i alle sektorene. Virkemidler kan være
samarbeidsavtaler, samarbeidsarenaer og
partnerskap. Innbyggerne har for eksempel
god mulighet til å påvikre beslutninger om ut -
viklingen av Ringerike gjennom utarbeidelse av
planer og politikk. Kommunen har også ansvar
for at innbyggerne føler seg trygge, ved å fore -
bygge blant annet kriminalitet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene stimulerer til
grønn omstilling, innovasjon, vekst i nye arbeids -
plasser og et inkluderende arbeidsliv og setter av
tilstrekkelige arealer som ivaretar samfunnets be -
hov.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Vektlegges et godt samarbeid mellom kom -

munen og frivillighet, lag og foreninger.
• 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. Fle -
re belastningsfaktorer som virker sammen
over lang tid, gir høy risiko, tilsynelatende
høyere enn summen av risiko knyttet til
hver enkelt faktor.

• Det var totalt 26 sedelighetsforhold i 2016.
Under familieforhold er det registrert 50 sa -
ker totalt i 2016.

Helhetsvurdering
Målet om fred og rettferdighet handler om å
skape fredelige og inkluderende samfunn. Å
sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid
vært FNs hovedoppgave.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Velfungerende, ansvarlige og inkulderende in -
stitusjoner er avgjørende for å drive god sam -
funnsutvikling. Gjennom blant annet arealplan -
legging er målet å utarbeide arealer tilrettelagt
for innbyggere med ulike behov, og ved dette
skape et mangfoldig samfunn. Ved dette er
deltakelse og medvirkning fra ulike instanser
avgjørende for å drive god samfunnsutvikling.
Kommunen har i samarbeid med ere, mulig -
het for å skape samarbeidsareaner.

Fokusområde for Ringerike?
Informasjonsutveksling og adgang til å påvirke
utviklingen av samfunnet er avgjørende for å få
en mangfoldig utvikling, og dermed et samfunn
tilrettelagt for innbyggere med ulike behov.

«Fremme fredelige og inkluderende sam -
funn med sikte på bærekraftig utvikling,
sørge for tilgang til rettsvern for alle og
bygge velfungerende, ansvarlige og inklu -

derende institusjoner på alle nivåer»



For å skape et godt og inkluderende samfunn
er det viktig i kommunen å ha et godt samar -
beid innad organisasjonen, ut mot næringsak -
tører, mot overordnede myndigheter og innbyg -
gerne forøvrig.

Grunnleggende handler det også om hvem
som skal betale for de investeringer som skal
til for å betale for at vi kan gjennomføre de bæ -
rekraftsmålene kommunen prioriterer.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene har en ledende rolle i utviklingen av
sentrum og legger vekt på et langsiktig og forplik -
tende samarbeid med private aktører og innbyg -
gere.

By- og omlandskommuner, sammen med fylkes -
kommunene, videreutvikler samarbeidet om trans -
port på tvers av administrative grenser der dette
bidrar til e ektiv ressursbruk, næringsutvikling, bo -
setting og sosial bærekraft i ulike deler av fylket.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Vektlegges et godt samarbeid mellom kom -

munen og frivillighet, lag og foreninger.
• Godt samarbeid mellom skolene og skole -

helsetjenesten og NAV.
• Kommunen har også samarbeid med over -

ordnede myndigheter og nabokommuner
på prioriterte områder som bør ses i en
større sammenheng.

• Å fremme Ringerikes utvikling gjennom
partnerskap, og andre former for privat of -
fentlig samarbeid.

• Måle hvordan det går med kommunen
innenfor de valgte innsatsområdene.

• Lav valgdeltakelse i kommunen. 58% ved
valget i 2019.

Helhetsvurdering
Målet om samarbeid for å nå målene handler
om at for å lykkes med bærekraftsmålene så
er det behov for nye og sterke partnerskap.
Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet
må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvik -
ling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike må en ha et godt samarbeid inn -
ad i organisasjonen, ut mot næringsaktører,
mot overordnede myndigheter og innbyggerne
forøvrig. Dette kan gjøres på ere områder, og
på ere måter som for eksempel medvirkning i
planprosesser.

Det viktigste partnerskapet er med innbygger -
ne. Bærekraftsmålene gir innbyggerne enda en
mulighet til å bidra til en bedre verden. Dialog
og kommunikasjon er viktig for å involvere rin -
gerikingene lokalt.

Fokusområde for Ringerike?
Ved å samarbeide for å nå de samme målene
vil en styrke gjennomføringsmulighetene, og
får også sett utfordringene i en større sammen -
heng. Ved dette prioriteres dette målet som et
fokuesområde.

«Styrke gjennomføringsmidlene og for -
nye globale partnerskap for bærekraftig

utvikling»
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1 Metode

FNs bærekraftsmål er verdens felles a rbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030 . FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere
som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

For å velge ut hvilke bærekraftsmål Ring erike bør ha fokus på er alle mål og delmål gjennomgått og
relevans for Ringerike vurdert . I dette dokumentet belyses så følgende spørsmål for hvert av
bærekraftsmå lene:

Hva er kommunens ansvar og virkemid ler innenfor området? Under denne over skriften belyses
det om kommunen har vir kemidler eller annen mulighet til å bidra til høyere måloppnåelse på området
enn i dag. Hvis måle t ikke er relevant på kommunalt nivå, står det her.
Belyse lokale muligheter og utfordringer; Har Ringerike kjente muligheter eller utfor dringer på
området, herunder utfordringer identifisert i folkehelseoversikten?

Ut fra disse to kriteriene gis hvert delmål en farge:

Grønn Forhold som er relevante for Ringerike kommune
Gul Forhold som er relevant, men som ikke er en utfordring eller hvor ekstra innsats gir tilstrekkelig

vinning
Rød Forhold som ikke er relevant for Ringerike kommune/ mål som er nådd i Ringerike kommune

Forkortelser

Fho – folkehelseoversikten (2019)
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2 Delmål til mål 1 utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i
hele verden

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne
overskriften belyses det
om kommunen har
virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse
på området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter eller
utfordringer på området, herunder
utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

1.1 Innen 2030 utrydde all ekstrem
fattigdom, for tide n målt til under
1,90 dollar om dagen å leve for.

Delmålet er nådd for
Ringerike kommune.

Delmålet er nådd for Ringerike kommune.

1.2 Innen 2030 og i samsvar med
nasjonale definisjoner, minst halvere
andelen menn, kvinner og barn i alle
aldre som lever i fattigdom.

Kommunen bør legge til
rette for at alle skal ha
like muligheter til å
lykkes gjennom
utdanning, arbeid og
støtteordninger m.m.

Flere lavinntektshusholdninger i Ringerike
enn landet for øvrig.
Barnefattigdom
Inntektsulikheten er lavere enn Buske rud
og Norge, men inntekten er lavere enn
landsgjennomsnittet

1.3 Innføre nasjonalt tilpassede sosiale
velferdsordninger, herunder
minimumsstandarder, og innen 2030
nå de fleste fattige og sårbare.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

1.4 Innen 2030 sikre at alle kvinner og
menn, særlig fattige og sårbare
personer, har lik rett til økonomiske
ressurser samt tilgang til
grunnleggende tjenester, eierskap til
og kontroll over jord og annen form
for eiendom, arv, naturressurser,
egnet teknologi og finansi elle
tjenester, herunder
mikrofinansiering.

Mulighet for utjevning
for barnefamilier ved å
tildele startlån, samt
gjeldsrådgivning.

Sosiale forskjeller er en stor utfordring for
kommunen, som må arbeides med
kontinuerlig. Dette er en utfordring som
kan påv irke på to måter. Enten gjennom
tiltak som reduserer forskjeller, og ved å
sørge for at økonomisk svake/sårbare
grupper er mindre utsatt overfor
klimarelaterte ekstreme hendelser og andre
økonomiske, sosiale og miljømessige
påkjenninger (f. eks. støy, luft forurensning
etc.). Ved det siste punktet er kommunens
planlegging avgjørende.

1.5 Innen 2030 bygge opp
motstandskraften til fattige og
personer i utsatte situasjoner, slik at
de blir mindre utsatt for og sårbare
overfor klimarelaterte ekstreme
hende lser og andre økonomiske,
sosiale og miljømessige påkjenninger
og katastrofer.

Det relevante
overlapper med 1.2

Mange aktiviteter for
barn/unge er
kommersielle. Kan gi
muligheter for flere ved
å øke støtten til disse
og/eller individuell
støtte som for eksempel
«aktivitetskort».

Støy, luftforurensning, trafikksikkerhet,
flom, skred, inneklima, (ingen tall på
dette)
Universell utforming er ikke godt nok
ivaretatt
Lavere deltakelse i organiserte aktiviteter,
få i kulturskolen

1.a Sikre en betydelig mobilisering av
ressurser fra mange ulike kilder,
blant annet gjennom økt
utviklingssamarbeid, for å gi
utviklingslandene, særlig de minst
utviklede landene, tilstrekkelige og
forutsigbare virkemidler til å

Delmålet løses ikke på
kommu nalt nivå.
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gjennomføre programmer og poli tikk
med sikte på å utrydde alle former
for fattigdom.

1.b Opprette gode politiske rammeverk
på nasjonalt, regionalt og
internasjonalt nivå basert på
utviklingsstrategier som gagner de
fattige og ivaretar
kjønnsperspektivet, med sikte på å
framskynde investeringer i
fattigdomsbekjempende tiltak.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.
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3 Delmål til mål 2 Utrydde sult

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre
ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften
belyses det om kommunen
har virkemidler eller
annen mulighet til å bidra
til høyere måloppnåelse på
området enn i dag.

Muligheter og
utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller
utfordringer på området,
herunder utfordringer
identifisert i
folkehelseoversikten?

2.1 Innen 2030 utrydde sult og sikre alle mennesker,
særlig fattige og personer i utsatte situasjoner,
blant andre spedbarn, tilgang til trygg,
ernæringsmessig fullgod og tilstrekkelig mat
hele året.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

2.2 Innen 2030 utrydde alle former for feilernæring,
og innen 2025 nå de internasjonalt avtalte
målene som gjelder veksthemning og avmagring
hos barn under fem år, samt ivareta
ernæringsbehovene til unge jenter, gravide,
ammende mødre og eldre personer.

Følge nasjonale
retningslinjer for
forebygging av
underernæring hos eldre.

Kosthold
Ungdom: 10% drikker
brus hver dag. Veldig
mange ungdommer
spiser sjelden frokost
Overvekt – Litt større
andel enn i Norge for
øvrig.

2.3 Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene
til småskalaprodusenter i landbruket, særlig
kvinner, urfolk, drivere av familiebruk,
husdyrnomader og fiskere, blant annet gjennom
sikker og lik tilgang til jord, andre
produksjonsressurser og innsatsmidler,
kunnskap, finansielle tjenester, mar keder og
muligheter for verdiøkning samt sysselsetting
utenfor landbruket

Delmålet er ikke relevant
for Ringerike kommune.

2.4 Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige
systemer for matproduksjon, og innføre robuste
landbruksmetoder som gir økt produkt ivitet og
produksjon, bidrar til å opprettholde
økosystemene, styrker evnen til tilpasning til
klimaendringer, ekstremvær, tørke,
oversvømmelser og andre katastrofer, og som
gradvis fører til bedre jordkvalitet.

Sommeren 2018

2.5 Innen 2020 opprettholde det genetiske
mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt
beslektede ville arter, blant annet gjennom
veldrevne og rikholdige frø - og plantelagre
nasjonalt, regionalt og internasjonalt, og fremme
tilgang til og en rettferdig og likelig fordeling av
de goder som følger av bruk av genressurser og
tilhørende tradisjonell kunnskap, i tråd med
internasjonal enighet.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

Ringerike har
ringerikspoteten og
ringerikserter som det er
viktig å fortsette
produksjonen av, ikke
min st for det historiske
aspektet. Det er tre
produsenter av
ringerikspotet.
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Eller så finnes det
nasjonale frøbanker.

2.a Øke investeringene, blant annet gjennom bedre
internasjonalt samarbeid, i infrastruktur på
landsbygda, forskning og veiledningstjenester
innenfor landbruket , teknologiutvikling og
opprettelse av genbanker for planter og husdyr,
med sikte på å forbedre produksjonskapasiteten i
landbruket i utviklingsland, særlig i de minst
utviklede landene.

Delmålet løses ikke på
kommun alt nivå.

2.b Korrigere og hindre handelsbegrensninger og -
vridninger på verdens landbruksmarkeder, blant
annet gjennom en parallell avvikling av alle
former for eksportsubsidier på landbruksvarer og
alle eksporttiltak med tilsvarende virkning, i
samsvar med mandatet for Doha - runden.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

2.c Vedta tiltak for å sikre at markedene for
matvarer og deres biprodukter virker etter sin
hensikt, og legge til rette for rask tilgang til
markedsinformasjon, blant annet om
matreserver, for å bidra til å begrense ekstreme
svingninger i matvareprisene.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.
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4 Delmål til mål 3 god helse

Sikre god helse og fremme
livskvalitet for alle, uansett
alder

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften belyses
det om kommunen har virkemidler
eller annen mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på området
enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter
eller utfordringer på området,
herunder u tfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

3.1 Innen 2030 redusere
mødredødeligheten i verden til
under 70 per 100 000
levendefødte.

Delmålet er nådd i Ringerike
kommune.

Norge 2015: 5 per 100 000
levendefødte barn (SSB)

3.2 Innen 2030 få slutt på dødsfall
som kan forhindres blant
nyfødte og barn under fem år,
med et felles mål for alle land
om å redusere dødeligheten
blant nyfødte til høyst 12 per 1
000 levendefødte og blant barn
under fem år til høyst 25 per 1
000 levendefødte.

Delmålet er nådd i Ringerike
kommune.

Norge 2017: 3 per 1000 (SSB)

3.3 Innen 2030 stanse epidemiene
av aids, tuberkulose, malaria og
neglisjerte tropiske sykdommer
samt bekjempe hepatitt,
vannbårne og andre
smittsomme sykdommer .

Kommunen kan, gjennom
holdningskampanjer og
informasjonsspredning, jobbe for å
få opp vaksinasjonsdekningen i
kommunen.

Helsesøstertjenesten er styrket. Det
samme gjelder smittever n - og
migrasjonshelsetjenesten.

Kan være mer strukturert på å tilby
utsatte grupper hepatitt - vaksine.

Generell folkeopp lysning om
vaksinasjon.

Vaksinasjon: Ringerike under
«epidemigrensen» for 16 - åringer
(86,6% i 2016)

3.4 Innen 2030 redusere prematur
dødelighet forårsaket av ikke -
smittsomme sykdommer med
en tredel gjennom forebygging
og behandling , og fremme
mental helse og livskvalitet .

Forebyggende tiltak for å redusere
livsstilssykdommer.

Kommunene har ansvar for å sørge
for gode og forsvarlige
helsetjenester til alle som trenger
det, uavhengig av alder eller
helsesituasjon. Kommunene har
gjennom barnehagene, sko le,
kultur - og fritidstilbud mulighet til
å bidra til god helse for
innbyggerne, og utjevne forskjeller
i helsetilstand som kan forklares
med sosial og økonomisk ulikhet.
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3.5 Styrke forebygging og
behandling av misbruk, blant
annet av narkotiske stoffer og
skadelig bruk av alkohol.

Røyking blant gravide: nedadgående
trend i Ringerike kommune , men
høyere enn landet.
Alkoholforbruk ungdom: tydelig
nedgang i etter år 2000
Landsgjennomsnitt cannabisbruk
vgs.

3.6 Innen 2020 halvere antall
dødsfall og skader i verden
forårsaket av trafikkulykker.

Kommunen er, med noen få
unntak, planmyndighet når
samferdselstiltak skal disponeres i
kommuneplanen og reguleres.

15 - 20% av trafikkulykker skjer i
hovedgatene i Hønefoss (fho 7.2.1)
Fho har også en oversikt over ut satte
skoleveier (7.2.2)

3.7 Innen 2030 sikre allmenn
tilgang til tjenester knyttet til
seksuell og reproduktiv helse,
herunder familieplanlegging og
tilhørende informasjon og
opplæring, og sikre at
reproduktiv helse innarbeides i
nasjonale strategier og
programmer.

Det er allmenn tilgang Ringerike er bemannet 1,9 årsverk
under det Helsedirektoratet
anbefaler per barn i
skolehelsetjenesten.

3.8 Oppnå allmenn dekning av
helsetjenester, herunder
beskyttelse mot økonomisk
risiko, og allmenn tilgang til
grunnleggende og gode
helsetjenester samt trygge,
virksomme og nødvendige
medisiner og vaksiner av god
kvalitet og til en overkommelig
pris.

Kommunene har ansvar for å sørge
for gode og forsvarlige
helsetjenester til alle som trenger
det, uavhengig av alde r eller
helsesituasjon.

Kommunen har god
fastlegedekning, både i sent rale
områder og i distriktene.

Jobber med at det skal være
minimum to - legesentre på alle
lokasjoner for at det skal være mer
attraktivt slik at dekningen
opprettholdes.

Ringerike e r ve rtskommune for
interkommunal legevakt.

Litt over landsgjennomsnittet for
resepter på antibiotika.
Vaksinasjonsdekningen litt under
landsgjennomsnittet.
46 av 1000 innbyggere (30 - 74 år)
bruker medisiner mot diabetes type
2 (39 av 1000 på landsbasis)

3.9 Innen 2030 betydelig redusere
antall dødsfall og
sykdomstilfeller forårsaket a v
farlige kjemikalier og forurenset
luft, vann og jord.

Det er et kommunalt ansvar å
forebygge sykdom relatert til
forurensning av luft, vann og jord.
Gjennom god arealplanlegging
legger kommunen til rette for at det
er enkelt og trygt å bevege seg for
alle. Det er et sentralt virkemiddel
for å tilrettelegge for at
innbyggerne kan leve friske, sunne
og aktive liv.

God vannkvalitet
Rapport fra målinger av
luftkvalite t i Hønefoss sentrum
ferdigstilles høsten 2019 og
tiltak vil bli vurdert på
bakgrunn av denne.
Økt aktivitet innen utbygging
samt økende utfordringer med
flom og overvannshåndtering
som følge av klimaendringer,
kan øke risiko en for forurensing
til vann og jord. Systematisk
forebygging er viktig og
konkrete utfordringer i
Ringerike inkluderer private
avløpsrenseanlegg som
oppfyller ikke dagens krav,
forekomster av
grunnforurensning, håndtering
av ned gravde oljetanker og funn
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av miljøgiften PFAS i
Tyrifjorden .

3.a Styrke gjennomføringen av
Verdens helseorganisasjons
rammekonvensjon om
forebygging av tobakksskader i
alle land.

Høy forekomst av kols i Ringerike.
Lav sosioøkonomisk status i
befolkningen, samt en stor andel
tidligere røykere vil være det mest
se ntrale forklaringen til forekomsten
av kols i kommunen.
Andelen røykende ungdom på vei
ned, men snus tar over for røyking
(ikke tall på kommunenivå)
Flere voksne røyker i Ringerike enn
på landsbasis

3.b Støtte forskning om og
utvikling av vaksiner og
medisiner mot smittsomme og
ikke - smittsomme sykdommer
som primært rammer
utviklingsland, sørge for tilgang
til nødvendige medisiner og
vaksiner til en overkommelig
pris, i samsvar med Doha -
erklæringen om TRIPS - avtalen
og folkehelse, som bekrefter
utvikling slandenes rett til fullt
ut å anvende bestemmelsene i
avtalen om handelsrelaterte
aspekter ved immaterielle
rettigheter om adgangen til å
verne om folkehelsen og særlig
til å sørge for tilgang til
medisiner for alle.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.

3.c Oppnå betydelig bedre
finansiering av helsetjenester og
økt rekruttering, utvikling og
opplæring av helsepersonell i
utviklingsland samt arbeide for
at slikt personell blir værende i
landene, særlig i de minst
utviklede landene og små
utviklingsøysta ter.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.

3.d Styrke kapasiteten i alle land,
særlig i utviklingsland, for
tidligvarsling,
risikobegrensning og håndtering
av nasjonale og globale
helserisikoer.

Kommunal beredskap
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5 Delmål til mål 4 God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og
god utdanning og fremme
muligheter for livslang læring for
alle

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften
belyses det om kommunen har
virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til høyere
måloppnåelse på området enn
i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter
eller utfordringer på området,
herunder utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

4.1 Innen 2030 sikre at alle jenter og
gutter fullfører gratis og likeverdig
grunnskole og videregående
opplæring av høy kvalitet som kan gi
dem relevant og reelt læringsutbytte.

Trenger økt satsning for å
forhindre frafall, jobbe
mer med tidlig innsats og
sam handling. Få til en
bred innsats
videreføre/utvikle –
politikere kan legge
rammen for dette.
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 l ik praksis
i barnehagene og skolene
i Ringerike for å
forebygge mot sosiale
skjevheter
Sektor Helse kan bidra
inn i tverrfaglige
forebyggende tiltak
ovenfor barn og unge med
spesielle behov.

Lang reisevei til og fra
videregående skole kan gjøre
at flere ungdom faller utenfor.
Kommunen trenger nok og
relevant kunnskap om
digitalisering. Stor forskjell
hva gjelder tilgangen og det å
ta del i den digitale
utviklingen.
Økt kompetanse og variasjo n i
lærerstaben, for like lærere og
for lite mangfold kan være en
utfordring
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 a ntall 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.

4.2 Innen 2030 sikre alle jenter og gutter
tilgang til god og tidlig omsorg og
førskole, slik at de er forberedt på å
begynne i grunnskolen.

Full barnehagedekning i
Ring erike, men det er allikevel
93% som går i barnehage.
74% med minoritetsbakgrunn i
barnehage. Dette er under
landsgjennomsnittet (85,3%)
Mobbing: På barnetrinnet litt
under, på ungdomstrinnet og
vgs. litt over
landsgjennomsnitt.
8% av elevene i
Ringeriksskolen mottar
spesialundervisning. Andel av
barn som mottar
spesialundervisning i
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Ringeriksskolen har de siste
årene gått noe ned, men er
f remdeles høyt.

4.3 Innen 2030 sikre kvinner og menn lik
tilgang til god teknisk og yrkesfaglig
opplæring og høyere utdanning,
herunder universitetsutdanning, til en
overkommelig pris.

Inkludere næringslivet i
etab leringen av alternative og
gode læringsarenaer.

Kommunen kan bidra med
lærlingeplasser slik at flere får
fullført videregående
opplæring.

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.

4.4 Innen 2030 oppnå en betydelig
økning i antall unge og voksne med
kompetanse, blant annet i tekniske
fag og yrkesfag, som er relevant for
sy sselsetting, anstendig arbeid og
entreprenørskap.

Innovasjon

Ta i bruk nye læringsarenaer

4.5 Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller
i utdanning og opplæring og sikre lik
tilgang til alle nivåer innenfor
utdanning og yrkesfaglig opplæring
for sårbare personer, deriblant
personer med nedsatt funksjonsevne,
urfolk og barn i utsatte situasjoner.

Det er mulig å stille krav til
lokalt næringsliv om å tilby
flere lærlingplasser for jenter
og gutter, samt oppfordre dem
og kommunenes egne etater til
å ta sosia lt ansvar ved å tilby
arbeid til personer med nedsatt
funksjonsevne.

4.6 Innen 2030 sikre at all ungdom og en
betydelig andel voksne, både kvinner
og menn, lærer å lese, skrive og
regne.

Målet er ivaretatt i Ringerike
kommune.

Delm ålet er nådd i Ringerik e
kommune.

4.7 Innen 2030 sikre at alle elever og
studenter tilegner seg den kompetanse
som er nødvendig for å fremme
bærekraftig utvikling, blant annet
gjennom utdanning for bærekraftig
utvikling og livsstil,
menneskerettigheter , likestilling,
fremme av en freds - og en
ikkevoldskultur, globalt borgerskap
og verdsetting av kulturelt mangfold
og kulturens bidrag til bærekraftig
utvikling.

Lærerplaner er nasjonale.

Flyktninger og/eller
arbeidsinnvandrere – sikre
gode introduksjonsprogram.

Kunnskapsløft og konkrete
tiltak rettet mot skolene kan
være viktig
holdningsskapende arbeid for
en bærekraftig utvikling, f.eks.
miljøfyrtårnsertifisering av
skolene og gode
undervisningsopplegg innen
miljø - og klima.

Det er nødvendig med nok og
relevant informasjon om
d igitalisering. R elevant kunnskap
blant lærere er viktig for å sikre
god og relevant læring.

4.a Etablere og oppgradere
utdanningstilbud som ivaretar
hensynet til barn, personer med
nedsatt funksjonsevne og
kjønnsforskjeller, og sikrer trygge,
ikke - voldelige , inkluderende og
effektive læringsomgivelser for alle.

Kommunen skal sikre at alle
barn og unge har et trygt og
godt skolemiljø som fremmer
trivsel og læri ng.

8% av elever i Ringerike får
spesialundervisni ng (flere gutter
enn jenter).
Det er en større andel personer med
funksjonsnedsettels e, enn
befolkningen for øvrig, som har
grunnskole som høyeste fullførte
utdanning nasjonalt.
Fho 5.3.3 (trekk ved lærin gsmiljø
og elevprestasjoner)
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4.b Innen 2020 oppnå en vesentlig
økning, på verdensbasis, i antall
stipender som er tilgjengelige for
studenter fra utviklingsland, særlig de
minst utviklede landene, små
utviklingsøystater og afrikanske land,
for å dem gi tilgang til høyere
utdanning, blant annet yrkesfaglig
opplæring og programmer for
informasjons - og
kommunikasjonsteknologi, teknikk,
ingeniørfag og vitenskap, i utviklede
land og i andre utviklingsland.

Dette løses ikke på
kommunalt nivå.

4.c Innen 2030 oppnå en vesentlig
økning i antall kvalifiserte lærere,
blant annet gjennom internasjonalt
samarbeid om lærerutdanning i
utviklingsland, særlig i de minst
utviklede landene og i små
utviklingsøystater.

Dette løses ikke på
kommunalt nivå.
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6 Delmål til mål 5 likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenter og
kvinners stilling

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften
belyses det om kommunen har
virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til høyere
måloppnåelse på området enn
i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter
eller utfordringer på området,
herunder utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

5.1 Gjøre slutt på alle former for
diskriminering av jenter og kvinner i
hele verden.

5.2 Avskaffe alle former for vold mot alle
jenter og kvinner, både i offentlig og
privat sfære, herunder
menneskehandel, seksuell og annen
form for utnytting.

Ringerike er vertskommune
for krise - og
kompetansesenter for vold i
nære relasjoner.

2016: 26 registrerte
sedelighetsforhold i Ringerike og
50 saker totalt under
familieforhold.

5.3 Avskaffe all skadelig praksis, for
eksempel barneekteskap, tidlige
ekteskap og tvangsekteskap samt
kvinnelig omskjæring.

5.4 Erkjenne og verdsette ubetalt
omsorgs - og husholdsarbeid gjennom
yting av offentlige tjenester,
infrastruktur og sosialpolitikk samt
fremme av delt ansvar i husholdet og
familien, alt etter hva som passer i det
enkelte land.

Kommunen ligger lavt på
avlastningtjenes ter til voksne,
kan øke dette.

Ligger lavt på dagsenter for
hjemmeboende, kan øke dette

Kommunen må erkjenne at vi
ikke har gode tjenester for
dem med særlig tyngende
omsorgsoppgaver.

5.5 Sikre kvinner fullstendig og reell
deltakelse og like muligheter til
ledende stillinger på alle nivåer i
beslutningsprosessene i det politiske,
økonomiske og offentlige liv.

En av kommunens verktøy for
å sikre likestilling er å
integrere kj ønnsperspektivet i
overorden de
styringsdokumenter og
planverk.

Arbeides med kontinu erlig, sikres i
lovverk

5.6 Sikre allmenn tilgang til seksuell og
reproduktiv helse samt reproduktive
rettigheter, som avtalt i samsvar med
handlingsprogrammet fra den
internasjonale konferansen om
befolkning og utvikling,
handlingsplanen fra Beijing og
beslutningsdokumentene fra deres
respektive tilsynskonferanser.

Det er allmenn tilgang til
seksuell og reproduktiv helse i
Ringerike kommune.

5.a Iverksette reformer for å gi kvinner lik
rett til økonomiske ressurser samt
tilgang til eierskap til og kontroll over
jord og annen form for eiendom,
finansielle tjenester, arv og

Styres av lovverk
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naturressurser, i samsvar med nasjonal
lovgivning.

5.b Styrke bruken av tilpasset teknologi,
særlig informasjons - og
kommunikasjonsteknologi, for å
styrke kvinners stilling.

5.c Vedta og styrke god politikk og
gjennomførbar lovgivning for å
fremme likestilling og styrke jenters
og kvinners stilling på alle nivåer.

Kan i mplementeres i
kommuneplanens
samfunnsdel
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7 Delmål til mål 6 Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre tilgang til pålitelig,
bærekraftig og moderne energi
til en overkommelig pris for alle

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften belyses
det om kommunen har virkemidler
eller annen mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på området
enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter
eller utfordringer på området,
herunder utfordringer identi fisert i
folkehelseoversikten?

6.1 Innen 2030 sørge for allmenn og
likeverdig tilgang til trygt
drikkevann til en overkommelig
pris for alle.

Delm ålet er nådd i Ringerike
kommune.

Svært god drikkevannskvalitet i
Ringerike, over
landsgjennomsnittet.

6.2 Innen 2030 sørge for tilgang til
tilstrekkelige og likeverdige
sanitær - , hygiene - og
toalettforhold for alle, med
særlig vekt på behovene til jenter
og kvinner samt personer i
utsatte situasjoner.

Delm ålet er nådd i Ringerike
kommune.

Målet er nådd i Ringe rike
kommune.

6.3 Innen 2030 sørge for bedre
vannkvalitet ved å redusere
forurensning, avskaffe
avfallsdumping og mest mulig
begrense utslipp av farlige
kjemikalier og materialer,
halvere andelen ubehandlet
spillvann og i vesentlig grad øke
gjenvinning og trygg ombruk på
verdensbasis.

Kjemiske, biologis k e og fysiske
miljøutfordringer

Svært god drikkevannskvalitet i
Ringerike, over
landsgjennomsnittet

6.4 Innen 2030 betydelig bedre
utnyttelsen av vann i alle
sektorer, og sikre bærekraftig
uttak av og tilgang til ferskvann
for å håndtere knapphet på vann
og i vesentlig grad redusere
antall personer som rammes av
vannmangel.

Det er i kke knapphet på vann i
Ringerike

6.5 Innen 2030 gjennomføre en
integrert forvaltning av
vannressurser på alle nivåer,
blant annet gjennom samarbeid
over landegrensene der det er
aktuelt.

Kommunen har myndighet på flere
områder som påvirker vannmiljøet
og vannkvaliteten, herunder avløp,
landbruk, vannforsyning, miljø,
forurensning og arealplanlegging.
Kommunen deltar i reg ionalt
samarbeid knyttet til
vannforvaltningsplaner etter
vannforskriften, når det gjelder å
utrede forslag til tiltak innenfor sine
ansvarsområder.

Økologisk tilstand i vannområdet
Tyrifjorden er god, mens kjemisk
tilstand er vurdert som dårlig.
Blant an net er det gjort funn av
miljøgiften PFAS i Tyrifjorden.

6.6 Innen 2020 verne og
gjenopprette vannrelaterte

Kommuneplanens arealdel Hovedmålet med å verne natur er
å ta vare på hele variasjonen av
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økosystemer, herunder fjell,
skoger, våtmarker, elver,
vannførende bergarter og
innsjøer.

naturtyper og landskap i Norge. I
Ringerike kommune er det i dag
27 naturreservater, 2
landskapsverneområder og 3
biotopverneområder. Dette er
områder som er vernet ved
kongelig resolusjon, og alle har
egen forskrift.

6.a Innen 2030 utvide det
internasjonale samarbeidet og
støtte oppbygging av kapasitet i
utviklingsland når det gjelder
virksomhet og programmer
knyttet til vann - og
sanitærforhold, blant annet
teknologi for vannoppsamling,
avsalting, effektiv bruk av
vannress urser, behandling av
avløpsvann, gjenvinning og
ombruk.

Dette løses ikke på kommunalt nivå. Nasjonalt og internasjonalt, ikke
relevant

6.b Støtte og styrke medvirkning fra
lokalsamfunn for å bedre
forvaltningen av vann - og
sanitærforhold.
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8 Delmål til mål 7 Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig,
bærekraftig og moderne energi
til en overkommelig pris for
alle

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften belyses det
om kommunen har virkemidler eller
annen mulighet til å bidra til høyere
måloppnåelse på området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter
eller utfordringer på området,
herunder utfordringer
identifisert i
folkehelseoversikten?

7.1 Innen 2030 sikre allmenn
tilgang til pålitel ige og
moderne energitjenester til en
overkommelig pris.

Dette er ivaretatt, alle har tilgang til
overkommelig pris.

7.2 Innen 2030 betydelig øke
andelen fornybar energi i
verdens samlede energiforbruk.

Sørge for energieffektive nybygg, samt
innovative løsninger for disse .

Implementert i gjeldende samfunnsdel:
«Ringerike skal være et forbilde innen
energieffektivisering, bruk av fornybar
energi og reduksjon av utslipp».

I Fastlands - Norge er
fornybarandelen av vår
energibruk rundt 70 prosent. I
Ringerike, som ellers i Norge,
blir overgang til fornybar
energibruk særlig viktig innen
transportsektoren i årene som
kommer. 51% av
klimagassutslippene i Ringerike
kommer fra veitrafikk og
kommunen har viktige
virkemidler bl.a. gjennom sin
arealplanleggi ng. Men også
innen andre sektorer har
kommunen virkemidler for
konvertering fra bruk av fossil
energi til fornybar, herunder
tilsyn med at forbud mot
oppvarming av bygg med
mineralsk olje overholdes samt
krav i arealplaner og egne
utbyggingsprosjekter til redusert
bruk av fossil energi i bygg og
anlegg.

7.3 Innen 2030 doble
energieffektivitetsraten på
verdensbasis.

Ringerike har stort potensiale for
mer effektiv energibruk, blant
annet innen:

T ransport : Spredd utbygging
genererer større transportbehov enn
utbygging med fortetting i
sentrumsområder og langs
knutepunkt og kollektivakser. H øy
andel personbilbruk er lite
energieffektivt sammenliknet med
gange, sykling og kollektivt.
Elbiler er mer energieffektive enn
fossile.
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K ommunen bør være en pådriver
for gjen bruk av overskuddsvarme
fra datasenter og annen industri og
har derfor innledet et
samarbeidsprosjekt med
næringsaktører på dette.

Energieffektive bygg: Enovas
energieffektiviseringskalkulator anslår
at Ringerike kommune kan spare 2.79
GWh til en ver di av 1.95 mill. kr. hvert
år innen drift av egne bygg. Videre kan
kommunen stille krav til
energieffektivitet i egne nybygg og
innen egen eiendomsutvikling.

7.a Innen 2030 styrke det
internasjonale samarbeidet for
å lette tilgangen til forskning
og tekn ologi på området ren
energi, herunder fornybar
energi, energieffektivisering og
en avansert og renere teknologi
for fossilt brensel, samt
fremme investeringer i
energiinfrastruktur og
teknologi for ren energi.

Løses ikke på kommunalt nivå.

7.b Innen 2030 utbygge
infrastruktur og oppgradere
teknologi for å tilby moderne
og bærekraftige energitjenester
til alle innbyggere i
utviklingsland, særlig i de
minst utviklede landene, små
utviklingsøystater og kystløse
utviklingsland, i samsvar med
landene s respektive
støtteprogrammer.

Løses ikke på kommunalt nivå.
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9 Delmål til mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og
bærekraftig økonomisk vekst, full
sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften
belyses det om kommunen
har virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på
området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller utfordringer på
området, herunder utfordringer
identifisert i
folkehelseoversikten?

8.1 Opprettholde en økonomisk vekst per
innbygger som er i samsvar med
forholdene i de respektive landene, og
med en vekst i bruttonasjonalproduktet på
minst sju prosent per år i de minst
utviklede landene.

Legge til rette for
næringsutvikling som fører
til arbeidsplasser for flere
utdanningsnivåer.

En høyere andel med lav
inntekt enn landet. Likt som
Buskerud
Færre private næringsaktører
lavere skatteinntekt i
kommunen

8.2 Øke den økon omiske produktiviteten
gjennom diversifisering, teknologisk
modernisering og innovasjon, blant annet
med vekt på lønnsomme og
arbeidsintensive sektorer.

Det er en utvikling i Ringerike
der private arbeidsplasser står
for en betydelig mindre del av
det to tale antall arbeidsplasser i
2018, enn det gjorde i 2008.
Trenden har siden 2015 snudd.

8.3 Fremme en utviklingsrettet politikk som
støtter produktiv virksomhet, opprettelse
av anstendige arbeidsplasser,
entreprenørskap, kreativitet og
innovasjon, og stimulere til formalisering
av og vekst i antallet svært små, små og
mellomstore bedrifter, blant annet ved å
sørge for tilgang til finansielle tjenester.

8.4 Til og med 2030 gradvis å bedre
utnyttelsen av globale ressurser innenfor
forbruk og produksj on, og arbeide for å
oppheve koblingen mellom økonomisk
vekst og miljøødeleggelser, i samsva r
med det tiårige handlingsprogrammet for
bærekraftig forbruk og produksjon, der de
utviklede landene går foran.

Spillrommet mellom
økonomisk og miljømessig
bærekra ft

Ha fokus på miljø, bærekraft
og sirkulærøkonomi innen
næringsutvikling i
Ringerike; - gjøre dette til et
konkurransefortrinn

S tore masseressurser i
kommunen. Bærekraftig
skogforvaltning
Massedeponi

8.5 Innen 2030 oppnå full og produktiv
sysselsetting og anstendig arbeid for alle
kvinner og menn, deriblant ungdom og
personer med nedsatt funksjonsevne, og
oppnå lik lønn for likt arbeid.

Sørge for at alle får
arbeidsutprøving, og være
bidragsyter for at det er
tilstrekkelige tilrettelagte
arbeidsplasser (Ref KS - sak
95/19 ang Menova og
Aurora)

8.6 Innen 2020 betydelig redusere andelen
unge som verken er i arbeid eller under
utdanning eller opplæring.

Krever systematiske og
langvarige tiltak på tvers av
sekt orene, med grundige
evalueringer underveis.

Arbeidsledighet ungdom under
30 år har økt det siste året i
Ringerike

8.7 Treffe umiddelbare og effektive tiltak for
å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på
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moderne slaveri og menneskehandel og
sikre at de verste f ormene for barnearbeid
forbys og avskaffes, herunder rekruttering
og bruk av barnesoldater, samt avskaffe
alle former for barnearbeid innen 2025.

8.8 Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et
trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle
arbeidstakere, herunder
arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige
innvandrere, samt arbeidstakere i
vanskelige arbeidsforhold.

8.9 Innen 2030 utarbeide og iverksette
politikk for å fremme en bærekraftig
turistnæring som skaper arbeidsplasser og
fremmer lokal kultur og l okale produkter.

8.10 Styrke nasjonale finansinstitusjoners evne
til å stimulere til og utvide tilgangen til
bank - og forsikringstjenester samt
finansielle tjenester for alle.

Delmålet løses ikke på
kommunal nivå.

8.a Øke støtten til handelsrettet bistand («Aid
for Trade») til utviklingsland, særlig de
minst utviklede landene, blant annet
gjennom et bedre integrert rammeverk for
handelsrelatert faglig bistand til de minst
utviklede landene.

Delmålet løses ikke på
kommunal nivå.

8.b Innen 2020 utvikle og iverksette en global
strategi for sysselsetting av ungdom, og
gjennomføre Den internasjonale
arbeidsorganisasjonens «Global Jobs
Pact».

Delmålet løses ikke på
kommunal nivå.
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10 Delmål til mål 9 Innovasjon og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme
inkluderende og bærekraftig
industrialisering og bidra til
innovasjon

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften belyses
det om kommunen har virkemidler
eller annen mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på området
enn i dag.

Muligheter og
utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller
utfordringer på området,
herunder utfordringer
identifisert i
folkehelseoversikten?

9.1 Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid
infrastruktur av høy kvalitet, herunder
regional og grensekryssende
infrastruktur, for å støtte økonomisk
utvikling og livskvalitet med vekt på
overkommelig pris og likeverdig tilgang
for alle.

Sam arbeid med nabokommuner
eks. Ringeriksløsningen .

Vei og bane er premiss for
sat singsområder for
næringsutvikling i kommunen.

9.2 Fremme inkluderende og bærekraftig
industrialisering, og innen 2030
betydelig øke næringslivets andel av
sysselsetting og bruttonasjonalprodukt, i
tråd med forholdene i de respektive
landene, og doble den ne andelen i de
minst utviklede landene.

Det er en utvikling i
Ringerike der private
arbeidsplasser står for en
betydelig mindre del av det
tot ale antall arbeidsplasser i
201 8, enn det gjorde i 2008.
Trenden har siden 2015
snudd.

9.3 Øke tilgangen til finansielle tjenester,
herunder rimelig kreditt, for små
industribedrifter og andre bedrifter,
særlig i utviklingsland, og styrke disse
bedriftenes integrering i verdikjeder og
markeder.

9.4 Innen 2030 oppgradere infrastruktur og
omstille næringslivet t il å bli mer
bærekraftig, med en mer effektiv bruk
av ressurser og større anvendelse av rene
og miljøvennlige teknologiformer og
industriprosesser, der alle land gjør en
innsats etter egen evne og kapasitet.

Gjennom å ha fokus på miljø,
bærekraft og sirkul ærøkonomi
innen sin pådriverrolle for
næringsutvikling kan dette bidra til
å tiltrekke grønne og
fremtidsrettede arbeidsplasser og
næringer. Kommunen kan bidra til
dette målet både gjennom sin
arealplanlegging og som
initiativtaker og pådriver for
samarbei d mellom næringsaktører
som gir mer effektiv
ressursutnyttelse, f.eks. mer
effektiv utnyttelse av
overskuddsvarme fra industri til
annen næringsutvikling.

9.5 Styrke vitenskapelig forskning,
oppgradere næringslivssektorenes
teknologiske evne og kapasitet i alle
land, særlig utviklingsland, herunder og
innen 2030 ved å stimulere til

Kommunen har en
partnerskapsavtale med USN, hvor
kommunen bidrar med 300 000, - i
året de neste 2 årene til forskning
om regional utvikli ng.
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innovasjon og ved en betydelig økning i
antall ansatte innenfor forsknings - og
ut viklingsvirksomhet per million
innbyggere, samt ved å øke
bevilgningene til offentlig og privat
forskning og utvikling.

9.a Legge til rette for en bærekraftig og
robust utvikling av infrastrukturen i
utviklingsland ved å øke den finansielle,
teknologiske og faglige bistanden til
afrikanske land, de minst utviklede
landene, kystløse utviklingsland og små
utviklingsøyst ater.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.

9.b Støtte nasjonal utvikling av teknologi,
forskning og innovasjon i
utviklingsland, herunder ved å sikre
politiske rammevilkår som blant annet
fremmer mangfold i næringslivet og gir
handelsvarer en merverdi.

Delmålet løses ikke på kommunal
nivå.

9.c Øke tilgangen til informasjons - og
kommunikasjonsteknologi betydelig, og
arbeide for at de minst utviklede landene
får allmenn og rimelig tilgang til
internett innen 2020.

Delmålet løses ikke på kommunal
nivå.
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11 Delmål til mål 10 Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land Lokale forutsetninger
Ansvar og
virkemidler

Under denne
overskriften belyses
det om kommunen
har virkemidler eller
annen mulighet til å
bidra til høyere
måloppnåelse på
området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter eller
utfordringer på området, herunder
utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

10.1 Innen 2030, og raskere enn for det
nasjonale gjennomsnittet, oppnå en
gradvis og varig inntektsøkning for
de fattigste 40 prosent av
befolkningen.

10.2 Innen 2030 sørge for å myndiggjøre
alle og fremme deres sosiale,
økonomiske og politiske
inkludering, uten hensyn til alder,
kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet,
nasjonal opprinnelse, religion eller
økonomisk eller annen status.

Kommunen er ikke godt nok universelt
utformet, og tilgjengeligheten til sosiale
møteplasser i Hønefoss sentrum er noe
begrenset.
Det er lavere deltakelse i frivillige
organisasjoner. I tillegg får
organisasjon ene mindre tilskudd enn i
sammenliknbare kommuner.
I Ringerike kommune er valgdeltakelsen
lavere enn landet for øvrig.
I Ringerike opplever ca. 20% av
ungdommene ensomhet.

10.3 Sikre like muligheter og redusere
forskjellsbehandling, blant annet
ved å a vskaffe diskriminerende
lover, politikk og praksis og ved å
fremme lovgivning, politikk og
tiltak som er egnet til å nå dette
målet.

Kommunen er ikke godt nok universelt
utformet, og tilgjengeligheten til sosiale
møteplasser i Hønefoss sentrum er noe
begr enset.
utvikling av en sterkere psykisk helse
påvirker menneskers fysiske helse i
positiv forstand. Tiltak rettet mot å
redusere utdanningsforskjeller kan bidra
til å redusere ulikheter i folks helse.
Stor økonomisk ulikhet i et samfunn kan
lede til blan t annet økt kriminalitet og
kulturelle forskjeller. Stor økonomisk
ulikhet kan også bety store sosiale
helseforskjeller i kommunen.

10.4 Vedta politikk, særlig når det
gjelder skatter og avgifter, lønn og
sosialomsorg, med sikte på å oppnå
en gradvis utjevning av forskjeller.

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
utdanningslø pet 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.

10.5 Bedre reguleringen av og tilsynet
med globale finansmarkeder og

Delmålet løses ikke
på kommunal nivå.
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fi nansinstitusjoner, og styrke
gjennomføringen av regelverket.

10.6 Sikre at utviklingslandene blir bedre
representert og får større grad av
medbestemmelse i
beslutningsprosessene i globale
finansinstitusjoner, slik at
institusjonene blir mer
velfungerende, troverdige,
ansvarlige og legitime.

Delmålet løses ikke
på kommunal nivå.

10.7 Legge til rette for migrasjon og
mobilitet i ordnede, trygge,
regelmessige og ansvarlige former,
blant annet ved å gjennomføre en
planm essig og godt forvaltet
migrasjonspolitikk.

Delmålet løses ikke
på kommunal nivå.

10.a Gjennomføre prinsippet om
særbehandling og differensiert
behandling av utviklingsland, særlig
de minst utviklede landene, i
samsvar med avtaler med Verdens
handelsorga nisasjon.

Delmålet løses ikke
på kommunal nivå.

10.b Stimulere til offentlig
utviklingsbistand og kapitalflyt,
blant annet direkte utenlandske
investeringer, til statene der behovet
er størst, særlig de minst utviklede
landene, afrikanske land, små
utviklingsøystater og kystløse
utviklingsland, i samsvar med
landenes egne planer og
programmer.

Delmålet løses ikke
på kommunal nivå.

10.c Innen 2030 redusere
transaksjonsgebyrene til under tre
prosent ved pengeoverføringer fra
utflyttede til hjemlandet, og
avskaffe overføringsordninger der
gebyrene overstiger fem prosent.

Delmålet løses ikke
på kommunal nivå.
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12 Delmål til mål 11 Bærekraftige byer og samfunn

Gjøre byer og bosettinger
inkluderende, trygge,
motstandsdyktige og
bærekraftige

Lok ale forutsetninger
Ansvar og
virkemidler

Under denne
overskriften belyses
det om kommunen har
virkemidler eller
annen mulighet til å
bidra til høyere
måloppnåelse på
området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter eller utfordringer på
området, herunder utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

11.1 Innen 2030 sikre allmenn
tilgang til tilfredsstillende
og trygge boliger og
grunnleggende tjenester
til en overkommelig pris,
og bedre forholdene i
slumområder.

Kommu nen har
m ulighet til å bevilge
startlån til de som
trenger det for å
komme seg inn på
boligmarkdedet.

Sosialbolider til de
som trenger det.

Inntektsulikheten i Ringerike er relativt lav, men
samtidig har kommunen et generelt lavt
inntektsnivå. Ringerike har en høy andel
lavinntektshusholdninger. Dette kan medføre
utfordringer med 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
64% av befolkningen egen bolig, samtidig ser vi
at blant de som leier er aleneforeldre med små
barn høyt representert.
86% av boligene i Ringerike er en - ,
tomannsboliger og rekkehus. 14% boligblokk.
Plassering av boliger for vanskeligstilte er
avgjørende for å s ikre mangfold og motvirke
sosiale forskjeller i befolkningen.

11.2 Innen 2030 sørge for at
alle har tilgang til trygge,
lett tilgjengelige og
bærekraftige
transportsystemer til en
overkommelig pris, og
bedre sikkerheten på
veiene, særlig gjennom
utbyggin g av offentlige
transportmidler og med
særlig vekt på behovene
til personer i utsatte
situasjoner, kvinner, barn,
personer med nedsatt
funksjonsevne samt eldre.

O mråderegulering
Hønefoss legger
grunnlag for
utviklingen av et
bedre og mer
sammenhengende net t
og snarveier for
gående og syklende,
samt for
kollektivtrafikk i
sentrum.

I kommende
revidering av
kommuneplanens
arealdel samt i
oppfølgingen av
denne og byplanen
blir det viktig å legge
godt til rette for og
prioritere en kompakt
byutvikling og god
t ilrettelegging for
gående, syklende og
kollektivt.

Ungdom er spesielt opptatt av at kollektivtilbudet
ikke er godt nok i kommunen, særlig ut i
distriktene.
76% av de daglige reisene er med bil, og 4%
kollektiv.
Kompakt byutvikling kan fremme gange og
sykkel
Kollektivtransporten i byer og tettsteder setter
krav til effektivitet og presisjon, og billettering
etc. er dermed mindre fleksibel. Det er derfor
mindre rom for individuell service, og
kollektivtransport vil i større grad være
utilgjengelig for pe rsoner med nedsatt
funksjonsevne.
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11.3 Innen 2030 oppnå en mer
inkluderende og
bærekraftig urbanisering
med mulighet for en
integrert og bærekraftig
bosettingsplanlegging og
- forvaltning som gir
medbestemmelse i alle
land.

Ringerike kommune
har en egen St rategi
for universell
utforming .

11.4 Styrke innsatsen for å
verne om og sikre
verdens kultur - og
naturarv.

Følges opp gjennom
planlegging og
ulovlighetsoppfølging.

Kommuneplanens arealdel har hensynssoner for
kultur og natur.
Riksantikvarens NB! - register osv.
Markagrensa må sikres for fremtiden.

11.5 Innen 2030 oppnå en
betydelig reduksjon i
antall dødsfall og antall
personer som rammes av
katastrofer, herunder
vannrelaterte katastrofer,
samt i betydelig grad
minske de direkte
økonomiske tap i verdens
samlede
bruttonasjonalprodukt
som følge av slike
katastrofer, med vekt på
beskyttelse av fattige og
personer i utsatte
situasjoner.

Kommunene skal
gjennom planlegging
bidra til at samfunnet
forberedes på og
tilpasses
klimaendringene
(klimatilpasn ing),
herunder unngå eller
begrense risiko,
sårbarhet og ulemper,
og å dra nytte av
eventuelle fordeler
som følge av
endringer i klimaet.

Løsmasseskred og flom er de største
utfordringene når det gjelder naturfare. Mange
områder ligger under marin grense o g har
følgelig store mektigheter med marin leire som
stedvis er sensitiv (kvikkleire). Områdene med
påvist eller antatt kvikkleire er ved flere
lokaliteter også bebygd med boliger, som øker
konsekvensen av et eventuelt skred.
NVE har gjort beregninger for flomvannstand
langs Storelvas og Tyrifjordens bredder, som
viser at flere områder langs disse vassdragene er
utsatt for flom, og flere steder er boliger plassert i
flomsone for 200 - årsflom med fare for
oversvømte kjellere eller oversvømte hus.
Økende utfordringer med flom og
overvannshåndtering som følge av
klimaendringer

11.6 Innen 2030 redusere
negative konsekvenser for
miljøet i storbyene målt
per innbygger, blant annet
ved å legge særlig vekt på
luftkvalitet samt offentlig
og annen form f or
avfallshåndtering.

For å motvirke
helsebelastning
grunnet
luftforurensning og
støyplager hos
befolkningen blir god
arealplanlegging,
trafikkreduserende
tiltak og avbøtende
tiltak knyttet til støy
viktig i Ringerike
fremover.

Kommunen kartleg g e r
luftfor urensning i
Hønefoss. Resultatene
om det er nødvendig
og hvor store tiltak
som må settes i verk
for å få god
luftkvalitet i byen.

Det er flere forhold som påvirker mengden av
luftforurensning, blant annet utslippsmengder fra
ulike kilder, nærhet til forure nsningskilder og
lokale meteorologiske og klimatiske forhold. Det
viktigste forebyggende tiltaket er å begrense
trafikkveksten i belastede områder. Luftmålinger
i Hønefoss, rapport ferdigstilles høsten 2019
Trafikk og jernbane er de viktigste kildene til
s tøy i Ringerike, i tillegg til enkelte
næringsvirksomheter som for eksempel flyplass,
datasenter og kornsilo.
Folkehelsebarometeret for 2018, gir Ringerike
vannverk en score på hele 99,8% på god
drikkevannskvalitet og leveringstabilitet. Dette er
et meget godt resultat sammenlignet med
landsgjennomsnittet.
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.

11.7 Innen 2030 sørge for
allmenn tilgang til trygge,
inkluderende og lett
tilgjengelige

I oppfølgingen av
byplanen blir
utvikling av attraktive
byrom og

Av grøntarealer har kommunen ca. 50 steder som
klippes og vedlikeholdes. Størrelsen på disse
områdene er fra 60 til 15.000 m2 og utgjør ca.
120 mål.
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grøntområder og
offentlige rom, særlig for
kvinner, barn og eldre
samt personer med
nedsatt funksjonsevne.

grøntområder viktig.
Også utarbeidelsen av
en formingsveileder
blir viktig.

Kommunen er ikke godt nok unive rselt utformet,
og tilgjengeligheten til sosiale møteplasser er noe
begrenset. Mangel på universell utforming kan
føre til isolering ved at en ikke kan delta i
samfunnet på lik linje som mennesker uten
funksjonsnedsettelser. Mangelfull inkludering på
sosia le arenaer, blant annet på grunn av mangel
på universell utforming, kan føre til redusert
psykisk helse og redusert livskvalitet.

11.a Støtte positive
økonomiske, sosiale og
miljømessige forbindelser
mellom byområder,
omland og spredtbygde
områder ved å s tyrke
nasjonale og regionale
utviklingsplaner.

Samarbeid i
Ringeriksregionen.

Utrede hvordan alle
lokalsamfun n i
kommunen skal
utvikles .

11.b Innen 2020 oppnå en
betydelig økning i antall
byer og bosettinger som
vedtar og gjennomfører
en integrert politikk og
plan med sikte på
inkludering, bedre
ressursbruk, begrensning
av og tilpasning til
klimaendringer samt evne
til å motstå og håndtere
katastrofer, samt utvikle
og iverksette en helhetlig
og altomfattende
risikostyring i forbindelse
med katastrof er, i tråd
med Sendai - rammeverket
for katastrofeberedskap
2015 - 2030.

Kommunene skal
gjennom planlegging
bidra til at samfunnet
forberedes på og
tilpasses
klimaendringene
(klimatilpasning),
herunder unngå eller
begrense risiko,
sårbarhet og ulemper,
og å dr a nytte av
eventuelle fordeler
som følge av
endringer i klimaet.

11.c Bistå de minst utviklede
landene med å oppføre
bærekraftige og solide
bygninger ved bruk av
lokale materialer, blant
annet gjennom
økonomisk og faglig
bistand.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.
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13 Delmål til mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks - og
produksjonsmønstre

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften
belyses det om kommunen har
virkemidler eller annen mulighet
til å bidra til høyere
måloppnåelse på området enn i
dag.

Muligheter og
utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller
utfordringer på området,
herunder utfordringer
identifisert i
folkehelseoversikten?

12.1 Gjennomføre det tiårige
handlingsprogrammet for bærekraftig
forbruk og produksjon, med deltakelse
fra alle land og der de utviklede landene
går foran, samtidig som det tas hensyn til
utviklingslandenes utviklingsnivå og
muligheter.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

12.2 Innen 2030 oppnå en bærekraftig
forvaltning og effektiv bruk av
naturressurser.

Kommuneplanens arealdel
styrer rammer for bruk av
arealer i kommunen.

Ha gode rutiner, sjekklister og
prioritere forsvarlig
naturforvaltning i plan - og
byggesaker.

Ringerike ha store g rus - og
sandressurser og er en stor
skogkommune.

12.3 Innen 2030 halvere andelen matsvinn per
innbygger på verdensbasis, både i
detaljhandelen og blant forbrukere, og
redusere svinn i produksjons - og
forsyningskjeden, herunder svinn etter
innhøsting.

Kommunen kan innføre tiltak
for å redusere matsvinn i egen
virksomhet

12.4 Innen 2020, og i samsvar med
internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå
en mer miljøvennlig forvaltning av
kjemikalier og alle former for avfall
gjennom hele deres livssyklus, og
betydelig redu sere utslipp av kjemikalier
og avfall til luft, vann og jord for mest
mulig å begrense skadevirkningene for
menneskers helse og for miljøet.

HRA

Følge opp ulovlig utslipp

Kilder til f orurensning som
kan påvirke helse inkluderer
forurensning fra avløp,
avfa ll, forurenset grunn,
nedgravde oljetanker,
landbruket og akutt
forurensning.

12.5 Innen 2030 betydelig redusere
avfallsmengden gjennom forbud,
reduksjon, gjenvinning og ombruk.

12.6 Stimulere selskaper, særlig store og
flernasjonale selskaper, til å innføre
bærekraftige arbeidsmetoder og integrere
informasjon om bærekraft i sine
rapporteringsrutiner.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

12.7 Fremme bærekraftige ordninger for
offentlige anskaffelser, i samsvar med de
enkelte landenes politikk og
pr ioriteringer.

Stille miljøkrav i kommunens
anskaffelser generelt og knyttet
til kommunens
utbyggingsprosjekter og bilpark
spesielt. Herunder bl.a. krav til
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reduserte klimagassutslipp fra
materialbruk (f.eks. ved økt
trebruk) og byggeplass og
energieffektiv itet

12.8 Innen 2030 sikre at alle i hele verden har
relevant informasjon om og er seg
bevisst en bærekraftig utvikling og en
livsstil som er i harmoni med naturen.

Holdningskampanje
Bevisstgjøring av konsum.
Tilrettelegge for at bærekraftige
valg er let tvinte, attraktive og
lønnsomme

12.a Støtte utviklingslandene i arbeidet med å
styrke deres vitenskapelige og tekniske
kapasitet til gradvis å innføre mer
bærekraftige forbruks - og
produksjonsmønstre.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

12.b Utvikle og innføre metoder for å
overvåke konsekvensene av en
bærekraftig utvikling på en turistnæring
som er bærekraftig, skaper arbeidsplasser
og fremmer lokal kultur og lokale
produkter.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

12.c Redusere ineffektive subsidier til fossilt
brensel ved å fjerne markedsvridninger
som oppmuntrer til overforbruk, i
samsvar med forholdene i de enkelte
land, herunder ved å legge om skatter og
avgifter og avvikle skadelige subsidier
der de finnes, slik at konsekvensene for
mi ljøet avdekkes, samtidig som det tas
fullt ut hensyn til utviklingslandenes
særlige behov og situasjon og eventuelle
skadelige konsekvenser for deres
utvikling begrenses mest mulig og på en
måte som beskytter de fattige og de
berørte lokalsamfunnene.

Delmå let løses ikke på
kommunalt nivå.
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14 Delmål til mål 13 Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe
klimaendringene og konsekvensene
av dem

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften belyses det om
kommunen har virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til høyere
måloppnåelse på området enn i dag.

Muligheter og
utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller
utfordringer på området,
herunder utfordringer
identifisert i
folkehelseoversikten?

13.1 Styrke evn en til å stå imot og
tilpasse seg klimarelaterte farer og
naturkatastrofer i alle land.

Kommunene skal gjennom planlegging
bidra til at samfunnet forberedes på og
tilpasses klimaendringene
(klimatilpasning), herunder unngå eller
begrense risiko, sårbarhet og ulemper, og
å dra nytte av eventuelle fordeler som
følge av endringer i klimaet.

13.2 Innarbeide tiltak mot
klimaendringer i politikk, strategier
og planlegging på nasjonalt nivå.

Kommunen har virkemidler som:
• planmyndighet
• tjenesteyter
• innkjøper
• myndighetsutøver
• eiendomsutvikler
• holdningsskaper
Formannskapet og kommunestyret i
Ringerike har vedtatt at kommunens
overordnede planlegging, inkludert mål
og tiltak, innen klima og
energiomlegging skal integreres i
kommuneplanens samfunns del ved neste
revidering. Dette innebærer at vurdering
og prioritering av klima - og energitiltak
skal integreres i også i arbeid med årlige
budsjetter og fireårige handlingsplaner,
samt tilhørende rapportering.

13.3 Styrke enkeltpersoners og
institusjoners evne til å motvirke,
tilpasse seg og redusere
konsekvensene av klimaendringer
og deres evne til tidlig varsling,
samt styrke kunnskapen og
bevisstgjøringen om dette.

Kommunene skal gjennom planlegging
bidra til at samfunnet forberedes på og
tilpasses klimaendringene
(klimatilpasning), herunder unngå eller
begrense risiko, sårbarhet og ulemper, og
å dra nytte av eventuelle fordeler som
følge av endringer i klimaet.

13.a Gjennomføre forpliktelsene som de
utviklede landene som er part i FNs
ra mmekonvensjon om
klimaendring, har påtatt seg for å
nå målet om i fellesskap og innen
2020 å skaffe 100 milliarder dollar
per år fra alle kilder for å møte
utviklingslandenes behov for å
innføre hensiktsmessige klimatiltak
og gjennomføre dem på en åpen
måt e, og fullt ut å operasjonalisere

Delmålet løses ikke på kommunalt nivå.
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Det grønne klimafondet ved at
fondet snarest mulig tilføres
kapital.

13.b Fremme ordninger for å styrke
evnen til effektiv planlegging og
forvaltning knyttet til
klimaendringer i de minst utviklede
landene og små utviklingsøystater,
blant annet med vekt på kvinner og
ungdom samt lokale og
marginaliserte samfunn.

Delmålet løses ikke på kommunalt nivå.

* I erkjennelsen av at FNs
rammekonvensjon om
klimaendring er det viktigste
intern asjonale og mellomstatlige
forumet for forhandlinger om
globale tiltak mot klimaendringer.
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15 Delmål til mål 14 Liv under vann

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en
måte som fremmer bærekraftig utvikling

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne
overskriften belyses det
om kommunen har
virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse
på området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller utfordringer
på området, herunder
utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

14.1 Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere
alle former for havforurensning , særlig fra
landbasert virksomhet, herunder forurensning
forårsaket av flytende vrakrester og
næringsstoffer.

Ikke re levant

14.2 Innen 2020 forvalte og verne økosystemene i
havet og langs kysten på en bærekraftig måte for
å unngå omfattende skadevirkninger, blant annet
ved å styrke systemenes motstandsevne og
iverksette gjenopprettende tiltak for å gjøre
havene sunne og produktive.

Ikke relevant

14.3 Mest mulig begrense og håndtere konsekvensen e
av havforsuring, blant annet gjennom økt
vitenskapelig samarbeid på alle nivåer.

Ikke relevant

14.4 Innen 2020 innføre effektive tiltak for å regulere
høsting og få slutt på overfiske, ulovlig,
urapportert og uregulert fiske samt ødeleggende
fiskemetod er, og iverksette vitenskapelig baserte
forvaltningsplaner for at fiskebestandene snarest
mulig kan gjenopprettes minst til et nivå som kan
gi best mulig bærekraftig avkastning ut fra
bestandenes biologiske særtrekk.

Ikke relevant?

14.5 Innen 2020 bevare minst ti prosent av kyst - og
havområdene , i samsvar med nasjonal rett og
folkeretten og på grunnlag av den beste
vitenskapelige kunnskapen som er tilgjengelig.

Ikke relevant

14.6 Innen 2020 forby visse former for fiskerisubsidier
som bidrar til overkapasitet og overfiske,
avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig,
urapportert og uregulert fiske samt unngå å
innføre nye tilsvarende subsidier, og samtidig
erkjenne at en hensiktsmessig og effektiv
særbehandling og differensiert behan dling av
utviklingslandene og de minst utviklede landene
bør være en integrert del av Verdens
handelsorganisasjons forhandlinger om
fiskerisubsidier.

Ikke relevant

14.7 Innen 2030 øke de økonomiske fordelene for små
utviklingsøystater og de minst utvikle de landene
som følge av en bærekraftig bruk av marine
ressurser, blant annet gjennom bærekraftig
forvaltning av fiskerier, akvakultur og
turistnæringen.

Ikke relevant
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14.a Styrke vitenskapelig kunnskap, bygge opp
forskningskapasitet og overføre marin tek nologi ,
og samtidig ta hensyn til kriterier og
retningslinjer fra Den mellomstatlige
oseanografiske kommisjon for overføring av
marin teknologi, med sikte på å bedre tilstanden i
havet og øke det marine artsmangfoldets bidrag
til utviklingen i utviklingsla ndene, særlig i små
utviklingsøystater og de minst utviklede landene.

Ikke relevant

14.b Gi fiskere som driver småskala fiske med enkle
redskaper, tilgang til marine ressurser og
markeder.

Ikke relevant

14.c Øke bevaringen og en bærekraftige bruk av
havene og havressursene ved å gjennomføre
folkerettslige bestemmelser slik de er nedfelt i
FNs havrettskonvensjon, som utgjør
rettsgrunnlaget for bevaring og bærekraftig bruk
av havet og havressursene, slik det også framgår
av punkt 158 i FN - rapporten «The Future We
Want».

Ikke relevant
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16 Delmål til mål 15 Liv på land

Beskytte, gjenopprette og fremme
bærekraftig bruk av økosystemer,
sikre bærekraftig skogforvaltning,
bekjempe ørkenspredning, stanse
og reversere landforringelse samt
stanse tap av artsmangfold

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften belyses det
om kommunen har virkemidler eller
annen mulighet til å bidra til høyere
måloppnåelse på området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller utfordringer
på området, herunder
utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

15.1 Innen 2020 sikre bevaring,
gjenoppretting og bærekraftig
bruk av ferskvannsbas erte
økosystemer og tjenester som
benytter seg av disse
økosystemene, p å land og i
innlandsområder, særlig skoger,
våtmarker, fjell og tørre områder,
i samsvar med forpliktelser i
henhold til internasjonale avtaler.

Kommunen har myndighet på flere
områder som påvirker vannmiljøet og
vannkvaliteten, herunder avløp,
landbruk, v annforsyning, miljø,
forurensning og arealplanlegging.
Kommunen deltar i regionalt
samarbeid knyttet til
vannforvaltningsplaner etter
vannforskriften, når det gjelder å
utrede forslag til tiltak innenfor sine
ansvarsområder.

Å være restriktiv med nedbyggi ng
eller oppdyrking av ferskvannsbaserte
økosystemer i arealplanlegging

Økologisk tilstand i
vannområdet Tyrifjorden
er god, mens kjemisk
tilstand er vurdert som
dårlig. Blant annet er det
gjort funn av miljøgiften
PFAS i Tyrifjorden.
Konflikter innen area lbruk
og bevaring av viktige
økosystemer kan øke ved
økt interesse for utbygging
i kommunen

15.2 Innen 2020 fremme
gjennomføring av en bærekraftig
forvaltning av all slags skog,
stanse avskoging, gjeno pprette
forringede skoger og i betydelig
grad øke skoggjenreising og
nyplanting på globalt nivå.

Ringerike har store skogressurser
og Miljødirektoratets beregninger
anslår at skogen i Ringerike tok
opp drøyt 350 000 tonn CO -
ekvivalenter i 2015. Dette er
anslått til å være 47 000 tonn
lavere enn tilsvaren de anslag for
2010.
Tiltak for å redusere utslipp og
øke opptak av klimagasser fra
arealbruk og arealbruksendinger
kan vurderes.
Kompakt byutvikling kan
redusere press for å bygge ut
skogområder.

Økte tømmerpriser og
forventet økt etterspørsel etter
bioma sse fremover øker også
viktigheten av god,
bærekraftig skogforvaltning

15.3 Innen 2030 bekjempe forørkning,
gjenopprette forringet land og
matjord, herunder landområder
som er rammet av forørkning,
tørke og oversvømmelser, og
arbeide for en verden uten
landforringelse.

Nasjonale mål i Norge om ikke å
bygge ned dyrka og dyrkbar mark .
Dette må kommunen følge opp
gjennom planlegging.



DELMÅL FNS BÆREKRAFT SMÅL

2019

33

15.4 Innen 2030 sikre bevaring av
økosystemer i fjellområder,
herunder deres biologiske
mangfold, slik at de skal bli
bedre i stand til å yte viktige
bidrag til en bærekraftig
utvikling.

Vikerfjell naturreservat

15.5 Iverksette umiddelbare og
omfattende tiltak for å redusere
ødeleggelsen av habitater, stanse
tap av biologisk mangfold og
innen 2020 verne truede arter og
forhindre at de dør ut.

Kompakt byutvikling kan redusere
press for å bygge ut naturområder

Kartlegging og registrering av
arter og naturty per er
mangelfull eller utdatert i deler
av kommunen. Dette gir f.eks.
behov for oppdatert
kartlegging i tilknytning til
detaljregulering av tiltak langs
vassdrag innen byplanområdet.

Økt interesse for utbygging
kan gi økt press på
omdisponering av habitat er
som er viktige for
naturmangfold. Gode rutiner,
tilstrekkelig kunnskap og klare
prioriteringer innen
arealplanlegging i slike
områder blir derfor viktig.

15.6 Fremme en rettferdig og likelig
deling av fordelene knyttet til
bruk av genressurser, og fremme
en formålstjenlig tilgang til slike
ressurser i tråd med
internasjonale avtaler.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.

15.7 Treffe umiddelbare tiltak for å
stanse krypskyting og ulovlig
handel med vernede plante - og
dyrearter og håndtere både
til buds - og etterspørselssiden ved
handelen med ulovlige produkter
fra viltlevende dyr.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.

15.8 Innen 2020 innføre tiltak for å
unngå innføring og spredning av
fremmede arter og for i betydelig
grad å redusere fremmede ar ters
påvirkning på land - og
vannbaserte økosystemer, samt
kontrollere eller utrydde
prioriterte miljøfremmede arter.

Regulres av lovverk. Kommunen må
følge opp.

Flere fremmede arter med stort
spredningspotensial har kjente
forekomster i Ringerike

15.9 Innen 2020 innarbeide prinsipper
om økosystemer og biologisk
mangfold i nasjonale og lokale
planleggings - og
utviklingsprosesser, strategier for
fattigdomsreduksjon samt
regnskaper.

Naturmangfoldloven gir god
forankring på nasjonalt nivå som
anvendes også lokalt. Men det bør
vurderes å fastsette eget mål for
bevaring av naturmangfold og
økosystemer i kommuneplanens
samfunnsdel.

15.a Skaffe til veie og oppnå en
betydelig økning i finansielle
ressurser fra alle kilder me d sikte
på bevaring og bærekraftig br uk
av biologisk mangfold og
økosystemer.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.

Mangel på finansielle ressurser
til dette er en utfordring også
lokalt.
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15.b Skaffe til veie betydelige
ressurser fra alle kilder og på alle
nivåer f or å finansiere en
bærekraftig skogforvaltning, og
sørge for virkemidler egnet til å
fremme slik forvaltning i
utviklingslandene, blant annet for
bevaring og nyplanting av skog.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.

15.c Øke den globale støtten til tiltak
for å bekjempe k rypskyting og
ulovlig handel med vernede arter,
blant annet ved å styrke
lokalsamfunnenes evne til å
benytte de muligheter som finnes
for å opprettholde et bærekraftig
livsgrunnlag.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.
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17 Delmål til mål 16 Fred og rettferdighet

Fremme fredelige og inkluderende
samfunn med sikte på bærekraftig
utvikling, sørge for tilgang til
rettsvern for alle og bygge
velfungerende, ansvarlige og
inkluderende institusjoner på alle
nivåer

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemi dler

Under denne
overskriften belyses det
om kommunen har
virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på
området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter eller
utfordringer på området, herunder
utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

16.1 Oppnå en betydelig reduksjon i
alle former for vold og andelen
voldsrelaterte dødsfall i hele
verden.

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 lang tid, gir høy risiko,
tilsynelatende høyere enn summen av
risiko knyttet til hver enkelt faktor.
Hv is vi også tar med de over 16 år er
det totalt 26 sedelighetsforhold i 2016.
Under familieforhold er det registrert
50 saker totalt i 2016.

16.2 Stanse overgrep, utnytting,
menneskehandel og alle former
for vold mot og tortur av barn.

Skole - og
barnehageansatte har
plikt til å melde fra ved
oppdagelse eller
mistanke om overgrep.

Hvis vi også tar med de over 16 år er det
totalt 26 sedelighetsforhold i 2016. Under
familieforhold er det registrert 50 saker
totalt i 2016.

16.3 Fremme rettsstaten nasjonalt og
internasjonalt, og sikre lik
tilgang til rettsvern for alle.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

16.4 Innen 2030 oppnå en betydelig
reduksjon av ulovlige finans - og
våpenstrømmer, gjøre det
enklere å spore opp og returnere
stjålne eiendel er samt bekjempe
alle former for organisert
kriminalitet.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

16.5 Oppnå en betydelig reduksjon i
alle former for korrupsjon og
bestikkelser.

Etiske retningslinjer for
Ringerike kommune
(2017)

16.6 Utvikle velfungerende,
ansvarlige og åpne institusjoner
på alle nivåer.

Etiske retningslinjer for
Ringerike kommune
(2017)

16.7 Sikre lydhøre, inkluderende,
medbestemmende og
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representative
beslutningsprosesser på alle
nivåer.

16.8 Utvide og styrke
utviklingslandenes deltakelse i
institusjoner for global styring.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

16. 9 Innen 2030 sikre juridisk
identitet for alle, herunder
fødselsregistrering.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

16.10 Sikre allmenn tilgang til
informasjon og beskytte
grunnleggende friheter, i
samsvar med nasjonal
lovgivning og internasjonale
avtaler.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

16.a Styrke relevante nasjonale
institusjoner, blant annet
gjennom internasjonalt
samarbeid, med sikt e på å bygge
kapasitet på alle nivåer, og
særlig i utviklingsland, for å
forebygge vold og bekjempe
terrorisme og kriminalitet.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

16.b Fremme og håndheve ikke -
diskriminerende lover og
politikk for bærekraftig
utvikling.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.
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18 Delmål til mål 17 Samarbeid for å nå målene

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale
partnerskap for bærekraftig utvikling

Lokale forutsetninger
Ansvar og
virkemidler

Under denne
overskriften belyses
det om kommunen
har virkemidler eller
annen mulighet til å
bidra til høyere
måloppnåelse på
området enn i dag.

Muligheter og
utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller
utfordringer på området,
herunder utfordringer
identifisert i
folkehelse oversikten?

17.1 Finans Styrke mobiliseringen av nasjonale
ressurser, blant annet gjennom
internasjonal støtte til utviklingsland,
med sikte på å bedre landenes evne til
å kreve inn skatter og andre avgifter.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.2 Påse at de utviklede landene fullt ut
gjennomfører sine offisielle
bistandsforpliktelser (ODA) overfor
utviklingslandene, blant annet
forpliktelsen som mange av dem har
påtatt seg til å gi 0,7 prosent av
ODA/BNI i bistand til utviklingsland
og 0,15 – 0,20 pr osent av ODA/BNI til
de minst utviklede landene; ytere av
ODA oppfordres til å vurdere å gi
minst 0,20 prosent av ODA/BNI i
bistand til de minst utviklede landene.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.3 Mobilisere ytterligere finansielle
ressurser t il utviklingslandene fra flere
kilder.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.4 Bistå utviklingslandene i å oppnå
langsiktige og bærekraftige
gjeldsvilkår gjennom en samordnet
politikk for å fremme
gjeldsfinansiering, gjeldslette eller
omstrukturering av gjeld, og behandle
de fattigste og mest gjeldstyngede
landenes utenlandsgjeld på en måte
som reduserer gjeldsrelatert nød.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.5 Vedta og gjennomføre
investeringsfremmende ordninger for
de minst utviklede landene .

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.6 Teknologi Bedre tilgangen til og styrke
samarbeidet mellom nord og sør, sør
og sør og det triangulære samarbeidet
regionalt og internasjonalt om
vitenskap, teknologi og innovasjon,
og forbedre kunnskapsdeling en på
gjensidig avtalte vilkår, blant annet
gjennom bedre samordning av
eksisterende ordninger, særlig på FN -
nivå, og gjennom en global ordning
for tilgjengeliggjøring av teknologi.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.
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17.7 Fremme utvikling, overføring,
spredning og formidling av
miljøvennlig teknologi til
utviklingsland på gunstige vilkår,
blant annet på konsesjonelle og
preferensielle vilkår, etter gjensidige
avtaler.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.8 Fullt ut igangsette teknologibanken og
ordningen for kapasitetsoppbygging
innenfor vitenskap, teknologi og
innovasjon for de minst utviklede
landene innen 2017, og øke bruken av
tilpasset teknologi, særlig
informasjons - og
kommunikasjonsteknologi.

Delmålet løses ikke
på kommu nalt nivå.

17.9
Kapasitetsbygging

Øke den internasjonale støtten til
gjennomføring av en effektiv og
målrettet kapasitetsoppbygging i
utviklingsland og dermed støtte
nasjonale planer for gjennomføring av
alle bærekraftsmålene, blant annet
gjennom samarbe id mellom nord og
sør, sør og sør og triangulært.

17.10 Handel Fremme et allment, regelbasert, åpent,
ikke - diskriminerende og likeverdig
multilateralt handelssystem underlagt
Verdens handelsorganisasjon, blant
annet ved å sluttføre forhandlingene
under organisasjonens Doha - runde.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.11 Betydelig øke utviklingslandenes
eksport, særlig med sikte på å doble
de minst utviklede landenes andel av
verdens eksport innen 2020.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.12 I praksis gi alle de minst utviklede
landene betimelig og varig avgifts - og
kvotefri markedsadgang, i samsvar
med beslutninger i Verdens
handelsorganisasjon, blant annet ved å
sikre at det anvendes klare og enkle
preferanseopprinnelsesregler på
importvare r fra de minst utviklede
landene, og bidra til å lette
markedsadgangen.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.13 Politisk og
institusjonell
samstemthet

Styrke stabiliteten i verdens
makroøkonomi, blant annet gjennom
politisk sam ordning og samstemthet .

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.14 Oppnå en mer samstemt politikk for
bærekraftig utvikling.

Klare lokale mål på
området kan gi
tydeligere grunnlag
for prioriteringer

17.15 Respektere hvert lands politiske
handlingsrom og lederskap med
hensyn til å etablere og gjennomføre
egen politikk for
fattigdomsbekjempelse og bærekraftig
utvikling.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.16 Partnerskap
mellom flere
interessenter

Styrke det globale partnerskapet for
bærekraftig utvikling, som følges opp
av partnerskap mellom flere

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.
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interessenter med sikte på å
mobilisere og dele kunnskap,
ekspertise, teknologi og finansielle
ressurser for å bidra til at alle land,
særlig utviklingsl andene, når
bærekraftsmålene.

17.17 Stimulere til og fremme
velfungerende partnerskap i det
offentlige, mellom det offentlige og
private og i det sivile samfunn, på
grunnlag av partnerskapenes
erfaringer og ressurss trategier.

Samarbeid,
medvirkning og
partnerskap mellom
ulike aktører gir økt
mulighet for
måloppnåelse innen
de fleste
bærekraftsmålene.

17.18 Data,
overvåkning og
ansvarlighet

Innen 2020 øke støtten til
kapasitetsoppbygging i utviklingsland,
også i de minst utviklede landene og
små utviklingsøystater, for i betydelig
grad å bedre tilgangen på pålitelige og
aktuelle data av høy kvalitet fordelt
etter inntekt, kjønn, alder, rase,
etnisitet, migrasjonsstatus,
funksjonsevne, geografisk plassering
og andre kjennetegn som er relevante
i nasjonal sammenheng.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.19 Innen 2030 bygge videre på
eksisterende initiativer for å utarbeide
metoder for å måle den framgangen
som gjøres i retning av bærekraftig
utvikling, og som ut fyller
bruttonasjonalproduktet, samt støtte
utviklingslandenes
kapasitetsoppbygging på
statistikkområdet

Det er en utfordring at det
mangler gode indikatorer
og statistikk for å måle
fremgang innen flere av
bærekraftsmålene. Dette
jobbes det imidlertid med
både internasjonalt og
nasjonalt. Ringerike bør se
hen til dette arbeidet, men
også vurdere bruk av lokale
indikatorer.
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Arkivsaksnr.: 19/4477-7  Arkiv: U01  

 

Sak: 27/19 

 

Saksprotokoll - Ny organisering av regional næringsutvikling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
 

1. Kommunens ressurser innen næringsutvikling samordnes så langt dette er mulig 

gjennom et nært samarbeid med næringslivet og nabokommunene. Kommunene i 

fellesskap oppfordres til å samles om: 

 All næringsrettet aktivitet og deltakelse samles under paraplyen «Innovasjonssenter 

Ringeriksregionen»  

 Videreutvikle etablert regionalt næringsteam  

 USN partnerskapsavtale  

- Ringerike kommune har inngått partnerskap med USN, Handelshøyskolen, 

Campus Ringerike. Hole og Jevnaker har mottatt invitasjon fra USN til å inngå 

partnerskap og oppfordres til å inngå tilsvarende avtale for å styrke 

samarbeidet og optimalisere kommunal innsats på regional næringsutvikling. 

2. Kommunene går i dialog med Pan Innovasjon AS for å se på muligheter for at dette 

selskapet kan ta en rolle i «Innovasjonssenter Ringeriksregionen».  

3. Ringerike kommune vil stemme for en avvikling av Ringerike utvikling AS i ekstraordinær 

generalforsamling, som avholdes umiddelbart etter kommunestyrenes vedtak. 

4. Assisterende rådmann i Ringerike kommune får i oppgave å legge til rette for prosessen 

i nær dialog med administrasjonen i de to andre kommunene. Vedtakspunkter 1-3 skal 

ligge til grunn for videre prosess.  

5. Assisterende rådmann i Ringerike kommune får i oppgave å starte arbeidet med forslag 

til organisering og deltakelse i paraplyen «Næringsutvikling i Ringeriksregionen» i 

samarbeid med nabokommuner, næringsliv, USN, Ringerike næringsforening og andre. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 22.10.2019: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

1. Kommunens ressurser innen næringsutvikling samordnes så langt dette er mulig 

gjennom et nært samarbeid med næringslivet og nabokommunene. Kommunene i 

fellesskap oppfordres til å samles om: 

 All næringsrettet aktivitet og deltakelse samles under paraplyen «Innovasjonssenter 

Ringeriksregionen»  

 Videreutvikle etablert regionalt næringsteam  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 USN partnerskapsavtale  

- Ringerike kommune har inngått partnerskap med USN, Handelshøyskolen, 

Campus Ringerike. Hole og Jevnaker har mottatt invitasjon fra USN til å inngå 

partnerskap og oppfordres til å inngå tilsvarende avtale for å styrke 

samarbeidet og optimalisere kommunal innsats på regional næringsutvikling. 

2. Ringerike kommune vil stemme for en avvikling av Ringerike utvikling AS i ekstraordinær 

generalforsamling, som avholdes umiddelbart etter kommunestyrenes vedtak. 

3. Assisterende rådmann i Ringerike kommune får i oppgave å legge til rette for prosessen 

i nær dialog med administrasjonen i de to andre kommunene. Vedtakspunkter 1-2 skal 

ligge til grunn for videre prosess.  

4. Assisterende rådmann i Ringerike kommune får i oppgave å starte arbeidet med forslag 

til organisering og deltakelse i paraplyen «Næringsutvikling i Ringeriksregionen» i 

samarbeid med nabokommuner, næringsliv, USN, Ringerike næringsforening og andre.» 

 

Ordfører fremmet følgende omforente forslag som Johansen (H) sluttet seg til: 

«Johansens (H) forslag pkt. 4 blir nytt pkt. 5 i rådmannens forslag i 4 pkt.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens omforente forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 19/4477-6   Arkiv: U01  

 

 

Ny organisering av regional næringsutvikling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunens ressurser innen næringsutvikling samordnes så langt dette er mulig 

gjennom et nært samarbeid med næringslivet og nabokommunene. Kommunene i 

fellesskap oppfordres til å samles om: 

 All næringsrettet aktivitet og deltakelse samles under paraplyen «Innovasjonssenter 

Ringeriksregionen»  

 Videreutvikle etablert regionalt næringsteam  

 USN partnerskapsavtale  

- Ringerike kommune har inngått partnerskap med USN, Handelshøyskolen, 

Campus Ringerike. Hole og Jevnaker har mottatt invitasjon fra USN til å inngå 

partnerskap og oppfordres til å inngå tilsvarende avtale for å styrke 

samarbeidet og optimalisere kommunal innsats på regional næringsutvikling. 

2. Kommunene går i dialog med Pan Innovasjon AS for å se på muligheter for at dette 

selskapet kan ta en rolle i «Innovasjonssenter Ringeriksregionen».  

3. Ringerike kommune vil stemme for en avvikling av Ringerike utvikling AS i ekstraordinær 

generalforsamling, som avholdes umiddelbart etter kommunestyrenes vedtak. 

4. Assisterende rådmann i Ringerike kommune får i oppgave å legge til rette for prosessen i 

nær dialog med administrasjonen i de to andre kommunene. Vedtakspunkter 1-3 skal 

ligge til grunn for videre prosess.  

 

 

 

 

 

 

 

Sammendrag  

Gjennom de siste to årene har det vært en pågående prosess med vurdering av organiseringen av 

arbeidet med næringsutvikling i Ringeriksregionen.   

 



- 

Det er bred enighet blant aktørene om at dagens organisering ikke er hensiktsmessig. 

 

Vi har ikke hatt den ønskede veksten i verdiskapende arbeidsplasser som regionen har behov for 

eller målsetting om. Det er en rekke aktører som opererer innenfor dette området på en fragmentert 

og overlappende måte.  

 

For utviklingen i Ringeriksregionen er ikke dette en holdbar situasjon.  

 

Vi ser derfor et sterkt behov for å organisere arbeidet med næringsutviklingen på en måte som gjør 

at vi får optimalt igjen for de ressursene som benyttes.  

 

Ringerike utvikling AS har gjennom denne perioden hatt en uavklart situasjon, med redusert 

finansiering og dermed reduserte muligheter for å utføre oppdragene regionen har behov for. 

 

I desember 2018 ble det fremlagt et forslag for Regionrådet til en ny satsing på utviklingsselskapet. 

Dette forslaget fikk ikke tilslutning fra regionen.  

 

Etter dette er det vurdert flere ulike alternativer, og det er ført dialog med sentrale 

næringslivsaktører for å se på muligheten for et økt samarbeid. Dette har ikke ført frem til noen 

løsning for selskapet. 

 

Situasjonen er dermed at det ikke er andre aktører som ønsker å være med på en finansiering av 

samarbeidet om næringsutvikling i den formen dette arbeidet nå har. 

 

Basert på dette vurderes det nå som helt nødvendig å gjøre noen tydelige valg for veien videre og å 

etablere en hensiktsmessig organisering av arbeidet.  

 

I et fellesmøte for ordførere og rådmenn i regionen 12. august 2019 ble utfordringene diskutert og 

administrasjonene i de tre kommunene fikk mandat til å iverksette en prosess basert på følgende 

prinsipper: 

- All næringsaktivitet med kommunal finansiering og deltakelse samles under paraplyen 

«Innovasjonssenter Ringeriksregionen» og gjennom partnerskapsavtalen med USN. 

- Det regionale næringssamarbeidet mellom kommunene videreutvikles gjennom allerede 

etablert næringsteam. Ringerike kommune har allerede påtatt seg ansvaret for å drive 

dette samarbeidet. 

- Ringerike utvikling AS avvikles. 

- Ringerike kommune styrker sin næringsavdeling fra samme dato med 1-2 stillinger (Kan 

bli en løsning som følge av prosess for å styrke kommunens rolle som tilrettelegger) 

- Jevnaker og Hole kommuner anmodes om å inngå partnerskapsavtaler med USN på 

samme måte som Ringerike kommune allerede har gjort. 

- Administrasjonen arbeider videre med overstående punkter som retningslinjer – og 

fremlegger forslag til beslutning i første ordinære kommunestyremøter etter 

konstituering.  

Assisterende rådmann i Ringerike kommune får i oppgave å legge til rette for prosessen i nær 

dialog med administrasjonen i de to andre kommunene.  

I et fellesmøte for ordførere og rådmenn i Ringeriksregionen den 2. oktober 2019 ble det orientert 

om status for arbeidet. Det var enighet om å fortsette prosessen i tråd med prinsippene. 

  

Bakgrunn  



- 

 

Følgende aktører er i dag knyttet til kommunalt eierskap og finansiering: 

- Ringerike utvikling AS - eierskap og finansiering 

- Ringerike EtablererSenter - finansiering 

- Pan Innovasjon AS - minoritetseierskap 

- Omstillingsprosjektet - Kommunal og fylkeskommunal finansiering 

I tillegg finansieres og delfinansieres enkeltprosjekter basert på søknader. 

 

Samtidig er rammebetingelser for Ringerike utvikling AS vesentlig endret siden etableringen. 

Eiersammensetningen er endret og det har skjedd en styrking av den kommunale organiseringen og 

innsatsen innen næringsarbeid.  

 

Fra starten av var formålet med selskapet og sikre samarbeid mellom kommuner og næringslivet. 

Målet var også å ha næringslivet selv med som aktive eiere i selskapet. Dette lyktes ikke. De siste 

årene har det vært et rent kommunalt eid selskap, med USN i tillegg som eier av en mindre eierpost. 

 

Ringerike kommune valgte videre i 2018 å etablere en ny strategi- og utviklingsavdeling, og ta et 

større ansvar for dette arbeidet i egen organisasjon. Dette grepet har hatt bred tilslutning også i 

næringslivet og har lenge vært etterspurt. 

 

Videre er samarbeidet med USN styrket. Både gjennom USN sin egen satsing på regional utvikling, 

og ved at Ringerike kommunen har inngått en partnerskapsavtale (sak 70/19 –formannskapsmøte 

18.06.2019). I denne avtalen er nettopp næringsutvikling og regional utvikling 

hovedsatsingsområder. USN oppleves som svært positive og en offensiv samarbeidspartner for 

kommunene. Hole og Jevnaker er invitert med inn i partnerskapsavtalen, men har ennå ikke 

behandlet henvendelsen politisk.  

 

-  

Rådmannens vurdering 

Rådmennene legger til grunn den tidligere regionale politiske behandlingen og prinsippvedtakene i 

fellesmøtene for ordførere og rådmenn, for sine vurderinger i saken.  

En samlet Ringeriksregion står foran store endringer som følge av de store infrastrukturprosjektene 

som nå kommer. Med begrensede ressurser til rådighet er det nødvendig å jobbe svært målrettet i 

årene fremover. Det er også avgjørende at det jobbes i tett samarbeid med de private aktører som 

skal stå for verdiskapningen.  

 

En forutsetning for å lykkes er at kommunenes rolle som tilrettelegger profesjonaliseres og styrkes, 

og at samhandlingen skjer på de områder det til enhver tid er behov.  

 

Rådmennene mener derfor at en organisering av arbeidet må skje gjennom samling av alle aktører 

og at arbeidsformen i stor grad prosjektorganiseres. En slik arbeidsform krever stor fleksibilitet i 

organiseringen.  

 

Det anbefales derfor at kommunene aktivt søker å legge til rette for et samarbeid mellom offentlige 

og private aktører. Ringerike kommune har allerede inngått partnerskapsavtalen med USN. 

Vurderer Hole og Jevnaker å inngå partnerskapsavtale på lik linje med Ringerike, vil det styrke 

samarbeidet. USN ønsker kommunene med på laget og i tillegg ønsker sentrale næringsaktører å 

delta i dette partnerskapet. På denne måte vil dette være en vinn – vinn situasjon for hele regionen. 



- 

 

Som nevnt innledningsvis anbefales det å avvikle Ringerike utvikling AS. 

Videre anbefales det å etablere paraplyorganisasjonen «Innovasjonssenter Ringeriksregionen». Pan 

Innovasjon AS er allerede et selskap Siva satser på, både som eier og med økonomisk bidrag og 

selskapet kan være aktuell inn i innovasjonssenteret. Pan Innovasjon AS har allerede private og 

kommunale eiere. Rådmennene anbefaler at det jobbes for at Pan Innovasjon AS tar en hovedrolle i 

innovasjonssenteret. Det oppfordres til at innovasjonssenteret jobber for en samlokalisering med 

USN.  

 

Aktører som Ringerike EtablererSenter, Pan innovasjon AS og Ringerike utvikling AS jobber i dag 

side om side. Kommunene betaler for etablerertjenester både hos Ringerike EtablererSenter (RES) 

og hos Pan Innovasjon AS. Det er ingen samhandling mellom Ringerike EtablererSenter og Pan 

Innovasjon AS. Rådmennene anbefaler derfor at kommunene samordner sine innkjøp av 

etablerertjenester.  

Pan Innovasjon AS og Ringerike EtablererSenter jobber overlappende. Det oppfattes ikke som nok 

framtidsrettet og at det ikke er optimaliserende bruk av kommunale ressurser. Kommuner og 

regionen oppnår ikke de resultater vi har behov for og mener det vil være fornuftig om Ringerike 

EtablererSenter og Pan Innovasjon AS samordnes. På den måten kan vi bedre få til et slagkraftig 

samarbeid.  

 

Rådmennene mener en slik kraftsamling vil styrke regionens omdømme, tiltrekke nye foretak, 

oppmuntre til nyetableringer og føre til vekst i eksisterende virksomheter. Regionen trenger 

virksomheter som vokser og utvikler seg og som generer økt overskudd og flere arbeidsplasser. I 

tillegg trenger regionen grundere som starter nye virksomheter.   

 

Avvikling av Ringerike utvikling AS.  

 

Vi er helt avhengige av å oppnå langt mere enn det vi til nå har gjort innen næringsetablering og økt 

verdiskaping. For å gjøre dette må vi jobbe smartere og mere samordnet for å effektivisere bruken 

av offentlige virkemidler for næringsutvikling. Dette må vi gjøre i ett bedre samarbeid med private 

næringsaktører.  

 

Rådmennene vil understreke at de ansatte i Ringerike utvikling har utført sine oppgaver på en god 

måte ut fra de forutsetninger selskapet har hatt.  

 

Bakgrunnen til at det nå tas kraftige grep er at ordførerne i regionen gjennom den siste 

toårsperioden har signalisert en sterkere og tydeligere satsing inn mot den regionale næringspolitiske 

strategien.  

 

Det er også på bakgrunn av erkjennelsen av at eierne ikke har lykkes i å samle kreftene til en 

målrettet og kraftig nok satsing.  

 
På bakgrunn av vurderingene anbefaler rådmennene i Ringeriksregionen å avvikle Ringerike 

utvikling i tråd med vedtaket i fellesmøte for ordførere og rådmenn 12. august 2019.                                                                                            

 

Det er selskapet selv ved Generalforsamling som beslutter en eventuell avvikling. Samtidig er de 

økonomiske bidragene fra de tre kommunene en forutsetning for en forsvarlig drift. Skal Ringerike 

utvikling AS fortsette må forutsigbar grunnfinansiering på plass, og i en størrelsesorden som gir 

handlingsrom. Det har ikke vært politisk støtte for en slik satsing, Videre er det på oppdrag fra 



- 

ordførerne arbeidet med sentrale næringsaktører for å få disse med på eiersiden og med en økt 

satsing. Her er tilbakemeldingene tydelige, man ønsker ikke å gå inn i et slikt selskap som eiere. 

 

Ved en avvikling av Ringerike utvikling AS, må selskapets innsatsområder ivaretas på andre måter 

fremover.  

 

Kunnskapen om de prioritere innsatsområder finner vi i figur 4 i regional næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen. (Vedlegg 1) 

 

 
Som vi ser av figuren, er det viktigste grepet kommunen kan ta for å påvirke muligheten for 

næringsutvikling en proaktiv arealforvaltning og aktiv bruk av tilgjengelige arealer. Denne oppgaven 

er det kommunene som har ansvar for.  

 

Videre er satsingsområdet «Trekke virksomheter til regionen» overlappende med arealforvaltning, 

klynger og nettverk, entreprenørskap og kunnskap. Dette understreker viktigheten av god 

samordning om samhandling mellom disse områdene. Ringerike kommune har inngått 

partnerskapsavtale med USN, og i denne partnerskapsavtalen har USN, Campus Ringerike tatt 

ansvaret for: 

 

 Kunnskap og kompetansebygging som har som målområde «økt skatteinngang» 

 Entreprenørskap og innovasjon som har som målområde «flere arbeidsplasser, flere i 

arbeid»     

«Klynger og nettverk» og «Næringsutvikling knyttet til regional vekst» må jobbes med gjennom 

satsing på ny organisering av næringsutvikling i Ringeriksregionen og er en egen sak.   

 

I figuren blir fire premisser utenfor strategiplanen vist som å ha stor betydning for 

næringsutviklingen. Dette er områder hvor kommunene har store muligheter for påvirkning: 

- «Vei og bane»: Dette er en felles satsing som det jobbes sammen om, både fra 

folkevalgte, administrasjonene og utviklings- og næringsaktører.  



- 

- «Omdømme»: Dette området har hver enkelt kommune et selvstendig ansvar for. 

Fremover samarbeider kommunene videre om regional omdømmebygging gjennom 

regionalt kommunikasjonsforum.   

- «Byutvikling»: Dette arbeidet har Ringerike kommune intensivert sin innsats i forhold til 

og Jevnaker og Hole kommune støtter denne innsatsen.  

- «Bo og besøksattraktivitet»: Dette området har hver enkelt kommune et selvstendig 

ansvar for og det regionale samarbeidet vil skje på samme måte som samarbeidet med 

omdømme.  

-  

Framdriftsplan 

 

Etter politisk behandling av denne saken i kommunestyrene i Hole, Jevnaker og Ringerike 

kommune ber eierne om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart etter 

kommunestyrevedtakene.  

 

Ringerike kommune vil stemme for en avvikling av Ringerike utvikling AS i denne ekstraordinære 

generalforsamlingen. 

  

 

Vedlegg 

Beskrivelse av aktørbildet i saksdokumentet 

Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen 

USN partnerskap - politisk vedtak 
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Vedlegg til politisk sak om ny organisering av næringsutvikling i Ringeriksregionen.

Beskrivelse av aktørbildet i saksdokumentet

Omstillingsprogrammet
Ringeriksregionen har hatt omstillingsstatus siden 2013 og skyldes at mange arbeidsplasser
forsvant. F orsvaret flyttet sin virksomhet ut av regionen og hjørnesteinsbedriften Norske Skog
Follum ble lagt ned. På det tidspunktet var det 356 ansatte igjen i bedriften som en gang hadde
hatt mer enn 1.200 ansatte. Andre næringer, som primærnæringene gjennomgikk
strukturendringer . Alt dette fikk omfattende samfunnsmessige ringvirkninger.
Den mest alvorlig e konsekvensen ble at kommunen og regionene opplevd e sterk
kompetanseflukt; de som ble arbeidsledige som følge av nedbemanninger og nedleggelser, fant
seg arbeid andre steder som i Oslo, Bærum, Kongsberg og Gardermoen. Kompetanseutarmingen
truet med å redu sere regionens evne til verdiskaping, omstilling, innovasjon og vekst.
Ringeriksregionen fikk derfor omstillingsstatus av Buskerud fylkeskommune i 2013 og
innsatsområder var:

A. Innovasjonsløft i Ringeriksregionens næringsliv generelt.
B. Styrke og videreutvikle utviklingsaktørene i regionen.
C. Bidra til/stimulere til næringsklynger.

Utover Innovasjonsløft som 87 bedrifter har deltatt på med suksess, har de utviklet SPARK og
SIGR - program. Det siste programmet er egenutviklet og klart for testfase. Programmet retter seg
mot vekstbedrifter. Spørsmålet videre i prosessen er om dette programmet skal bli en del av
«Ringerike innovasjonssenter»; være et verktøy for private aktører eller om SIGR - satsingen skal
avsluttes.

Omstillings perioden går ut 31.12.2019. Ringerike kommune som juridisk eier, skal da motta
m aterielle og immaterielle eiendeler sammen med sluttrapport.

Pan Innovasjon AS

• Pan Innovasjon AS er en SIVA - inkubator for Grønn næring og forvalter statlige
støttemidler på lik linje som Innovasjon Norge og Forskningsrådet;
https://www.paninnovasjon.no/

• De gir støtte til utviklingsprosjek ter spesielt med klima - og miljøfokus. Målet er å sikre
etablerte arbeidsplasser gjennom utvikling av nye muligheter for bedriftene, og å utvikle
nye, gjennom nye idéer fra gründere med fokus på det grønne skiftet.

• Pan Innovasjon AS gir gratis rådgivning til gründere i oppstartsfasen. De fordeler cirka 1,5
millioner kroner årlig (1,2 mill. direkte til oppstartvirksomheter) gjennom Siva - systemet -
i tillegg kommer midler fra fylkeskommunen (de siste årene har dette ligget på 0,5 mill.
kroner årlig). Dette e r midler som er bundet til virksomheten i Pan Innovasjon AS . Dette
er midler (både fra Siva og Buskerud fylkeskommune) som ellers ikke vil være tilgjengelig
for nyetablerere og bedrifter. Om lag 80% av midlene kommer vår region til gode.

• Ringerike kommune har en eierandel på 10% i Pan Innovasjon AS . (Hole og Jevnaker
kommuner er ikke inne på eiersiden). Pan Innovasjon AS mottar ikke kommunal støtte,
og har de siste årene heller ikke søkt om det. Ringerike kommune gikk imidlertid inn med



300.000 kroner da ko mmunen gikk inn på eiersiden i Pan Innovasjon AS , og Jevnaker
kjøper etablerertjenester til ca verdi kr 300 000.

• Pan Innovasjon AS deler ikke ut utbytte til eierne.

• Pan Innovasjon AS og Siva er positive til å delt a videre i prosessen og ser på to
mulighe ter som sannsynlig for de :

• Del av paraplyen – eget selskap
• Fusjonere og bli et nytt selska p

Ringerike næringsforening (RNF)

RNF er en felles interesse - og utviklingsorganisasjon for n æ ringslivet i Ringeriksregionen, basert
p å medlemskap og allianser med andre akt ø rer – private og offentlige. De har i dag 250
medlemmer; ref https://www.rnf.no/

RNF eier Ringerike EtablererSenter (RES) som tilbyr etablererveiledning, etablererkurs og andre
nyttige kurs, kontor , nettverksmøter, men tor .

Ringerikskommunene skal betale tilskudd til etablerersenter på til sammen kr 1. 428.016 for 2020 ,
og f ordelt slik:

• Ringerike kommune (3/5) kr 856 810
• Hole kommune (1/5) kr 285 603
• Jevnaker kommune 1/5) kr 285 603

RNF ønsker å se på muligheter og er åpne for å delta i prosess . De er positive til samordning med
PAN Innovasjon AS. RNF satser og har nettopp ansatt to nye personer; markedskoordinator og
prosjektleder.

Ringerike Utvikling AS

Ringerike utvikling AS er et felles regionalt utviklingsselskap og ble stiftet 5. januar 2010. Eiere er
Hole kommune (23%), Jevnaker kommune (23%), Ringerike kommune (46%) og Universitet i S ø r -
Ø st Norge (8%). Ringerike utvikling AS har som form å l å s ø rge for aktiv og m å lrettet innsats om
konkrete tiltak som skal bidra til å ø ke verdiskapningen i Ringeriksregionen og dermed ogs å bidra
til ø konomisk b æ rekraftig n æ rings - og samfunnsutvikling.

Til grunn for etableringen var ønsket om et selskap med både offentlige og private eiere som
sammen skulle bidra til offensiv utvikling . Tidligere var bl.a. Ringerike Næringsforening,
Ringerikskraft og Ringerikes Blad med eiere/bidragsytere. Dette samarbeidet lykkes man ikke
med, og selskapet gikk over til å bli et rent kommunalt selskap, i tillegg til at USN ble med som
minoritetseier. S elskapet har dermed i dag kun offentlige eiere.

Ringerike utvikling sine innsatsområder er næringse tableringer og befolkningsvekst:

Innsatsområde næringsetableringer
Mål 1: ”I felleskap skal vi samle kreftene i regionen, og sikre at vi fremstår samlet og
profesjonelt i møtet med næringsetablerere”



 MÅL 2: ”Ringerike utvikling sikrer den totale oversikten over arealer og lokaler og
andre muligheter for næringsetableringer i regio nen.”
Mål 3: ”Ringerike utvikling kartlegger og driver oppsøkende salg mot virksomheter
som vurderer å flytte sin aktivitet”

Innsatsområde befolkningsvekst
Mål 1: ”Ringerike utvikling utfører og sikrer analyser og forankringsprosesser, som
avklarer hvem so m er prioriterte målgrupper for befolkningsvekst”
MÅL 2: ”Ringerike utvikling utvikler, samler, samordner og organiserer én felles
løsning med komplett oversikt over all informasjon som antas som relevant for
målgruppen”
MÅL 3: ”Ringerike utvikling gjennom fører 12 årlige kampanjer for å profilere
regionen for målgruppene. Kampanjene skal aktivt ta i bruk alle egnede og
tilgjengelige mediekanaler”
Mål 4: ”Ringerike utvikling skal profilere og representere Ringeriksregionen på en
målrettet og positiv måte som skaper stolthet og som øker regionens attraktivitet og
omdømme, gjennom ulike prosjekter og aktiviteter.”

Ringerike utvikling AS mottok årlig kommunale tilskudd på til sammen kr 4.400.000 inntil 2019.
Da ble de årlige tilskuddene redusert med kr 1.600.000 til kr. 2.440.000 (kr 600.000 fra Hole, kr
600.000 fra Jevnaker kommune og kr.1.600.0000 fra Ringerike kom mune).

Det er i dag to ansatte i 100% stillinger.

SIVA

SIVA (Selskapet for industrivekst) er et statsforetak, og samfunnsoppdrag et handler om å
tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokal samfunn i hele Norge.

Gjennom 50 år har Siva bygd opp en nasjonal infrastruktur med internasjonalt etterspurt
kompetanse. De ser Norge under ett og opplyser på sin nettside at de får til synergier og læring
på tvers av regionene. Over 4000 bedrifter er en del av denne infrastrukturen.
Siva har en unik rolle som nasjonal tilrettelegger. Sivas nettverk er lokalt til stede i alle regioner –
130 forskjellige steder i hele landet. Sivas verktøy for eiendomsutvikling, eierskap,
programvirksomhet og katapult - sentr e bidrar til en nasjonal helhet i gjennomføringen av
regjeringens næringspolitikk.
Siva – Selskapet for industrivekst SF ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede
virkemiddelapparatet. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av
bedrifter og nærings - og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme
vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og
regionale nærings - og kunnskapsmiljø.
Siva har to delmål:
1. Siva skal gjennom sine eiendomsinvesteringer senke barrierer for etablering der

markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende, også for større industrielle
eiendomsprosjekt.

2. Sivas innovasjonsaktiviteter skal tilrettelegge for etablering og utvikling av be drifter i nærings
og kunnskapsmiljø, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.



Innovasjonsaktiviteten finansieres med tilskudd over statsbudsjettet. Eiendomsvirksomheten
er selvfinansierende og har krav til økonomisk avkastni ng.

Partnerskapsavtale med USN
Analyser foretatt av USN knyttet til Veks tbarometeret dokumenterer at kommuner i
Ringeriksregionen har utfordringer for fremtidig gode levevilkår for kommunens innbyggere og
fremtidig kommunalt økonomisk handlingsrom. Vekst i arbeidsplasser med høyere verdiskaping
er målet for vedtatt Næringspoli tisk strategi og en forutsetning for å kunne oppnå ønsket utvikling
i kommunene.

USN Campus Ringerike har invitert kommunene med i en partnerskapsavtale som er en
kraftsamling for å styrke ønsket utvikling i Ringeriksregionen. Innenfor strategisk
satsin gsområder er to samarbeidsformer som USN Campus Ringerike foreslår:

o følge opp to strategisk satsingsområder i Næringspolitisk strategi «framover sammen»:
o Kunnskap og kompetansebygging som har som målområde «økt skatteinngang»
o Entreprenørskap og innovasjo n som har som målområde «flere arbeidsplasser,

flere i arbeid»

Partnerskapets varighet er på to år. Etter partnerskapsperioden er over, skal USN,
Handelshøyskolen, Campus Ringerike overta ansvaret for FoUI - eksperter og professoratet. I
praksis starter perioden opp 01.01.2020.

USN Partnerskap – Hva er det?
USN skal levere kandidater til arbeidslivet med oppdatert kunnskap og kompetanse. USN skal
videreutvikle og styrke samhandling med næringslivet for å få fram nye arbeidsrettede
utdanningsprogrammer og forskning - , utvikling - og innovasjonsaktiviteter (FoUI).

En FoUI - ekspert er på utlån fra en av USNs samarbeidende bedrifter. FoUI - eksperten
arbeider tilsvarende 20% av sin stilling, for USN
FoUI - eksperten skal arbeide for å etablere relevante forskning - og utviklingsprosjekter
- relevante både for næringen/industrien og for USNs fagmiljøer

Tiltaket er igangsatt for å styrke kunnskapsbasert nyskaping, næringsutvikling og verdiskaping i
BTV - regionen og kan være grunnlag for et nytt partnerskap etter at avtaletid er over.

Professor II stilling

Som del av partnerskapsavtalen skal kommuner bid ra økonomisk til en professor II stilling, med
bakgrunn i å styrke den faglige og vitenskapelige kompetansen innen næringsutvikling. Ringerike
kommune som har inngått partnerskapsavtale skal gi årlig økonomisk støtte med 300 000 kroner;
totalt 600 000 kron er. I tillegg skal administrasjonen delta aktivt i partnerskapet.
En slik stilling vil gjøre det mulig å hente inn en person med nasjonal og internasjonal erfaring og
kompetanse s om igjen vil bidra til å løfte fagmiljøet ved Campus Ringerike og styrke arbeidet
med oppfølging av Næringspolitisk strategi. Sammen med FoUI ekspertene som har sin
forankring i regionens næringsliv blir dette et kraftig virkemiddel for å styrke FoUI samar beidet
mellom regionens næringsliv og USN. Dette vil være et helt sentralt og avgjørende tiltak for å
lykkes med Næringspolitisk strategi.

USN , Handelshøyskolen, Campus Ringerike jobber aktivt med utvikling av partnerskapsavtalen.
Per nå har flere næring - og utviklingsaktører knytter seg opp mot USN, og de etablerer et
ekspertutvalg for å hjelpe USN til å ta de riktige valgene.



Regionalt næringsteam

N æringsteamet består av rådmennenes næringsfaglige i de tre kommunene og ble formalisert av
rådmennene 19. juni 2019. Næringsrådgivere deltar på møtene, samt rådmenn når de har
an ledning.

Næringsteamet har hovedfokus på å kjøre felles prosess på å utarbeide kommunale
næringsplaner som er hjemlet i næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen. Hver kommune
lager sin egen næringsplan, men prosess og mal samkjøres. USN, Campus Ringe rike
v/samfunnskontakt deltar også på møtene for å overvåke hva som blir gjort og hvilke resultat
som blir nådd under de ulike strategiene. USN hjelper teamet med analysegrunnlag, som
Vekstbarometeret.

I tillegg til hovedfokuset på næringsplanarbeidet, de ler medlemmene også informasjon om hva
som skjer i de forskjellige kommunene.

Per nå er det næringssjef i Ringerike kommune som fasiliteter næringsteamet. Det legges opp til
at fasiliteringsoppgaven rulleres mellom kommunene; for eksempel bytte på rollen annen hvert
år. Kommunene bytter på å være vert skap for møtene.
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Den generelle utviklingen i Ringeriksregionen, med spesiell vekt på næringslivets betydning for vekst og velferd, har
stått helt sentralt under utarbeidelsen av denne næringspolitiske strategien. En felles forståelse for de lokale og regionale
utviklingstrekkene er avgjørende for en godt forankret og velfungerende næringspolitisk strategi.

Videre forutsetninger for å lykkes med næringspolitikken
vil være at det hersker en felles regional enighet om hvilke
mål, strategiske satsingsområder og ulike strategier vi i
felleskap skal jobbe etter. Klarhet rundt hvilke roller, opp-
gaver og ressurser de ulike aktørene har i oppfølging av
strategien, er også viktig. En årlig rullering av nærings -
politisk strategi er viktig for å evaluere måloppnåelse,
oppfølging av tildelte oppgaver og effekten av strategi -
ens ulike strategiske satsingsområder. Etableringen av
Viken-regionen og endret oppgavefordeling mellom stat
og kommunesektor taler også for justering og rullering
av strategien etter 2019. Strategien skal være dynamisk,
slik at endrede rammebetingelser eller nye muligheter for
næringsutvikling i regionen kan gjenspeiles i strategien.

Vi lever i kontinuerlig konkurranse, og ikke i vakuum

Vi lever i kontinuerlig konkurranse, og ikke i vakuum. Lokale markeder eller markedsplasser finnes knapt nok i 2018,
og de er knapt nok til stede på regionale eller nasjonale arenaer. Skal Ringerike lykkes, må vi vinne i nasjonal og inter -
nasjonal konkurranse med de aller beste.

Strategiarbeid er veivalg, men alternativene må man i stor grad komme opp med selv. Benchmarking og «beste praksis»
hjelper kanskje til å løfte oss, men det er ikke nok til å vinne. Vi må utfordre også de beste, tenke nytt og annerledes,
og utvise mot og tillit til våre veivalg – og vi må stå i det, stole på hverandre og hjelpe hverandre til å  stå den av.
«Strategiarbeid krever både kreativitet, rigiditet og mot.»

Til tross for at det ofte er frykten for å ta feil som er styrende, er det beviselig slik at kulturer som har høy toleranse for
feil, er de som gjør det best. Det kommer til å bli gjort feil og det kommer til å bli tatt feil valg, men redselen for feil må
ikke være styrende. Det viktigste er å tørre å gjøre feil, men samtidig lære av dem.  «Strategi skal ikke redusere risikoen
for å feile, men øke sannsynligheten for å lykkes»  .

SUKSESSFAKTORER

• Felles forståelse for utviklingen

• Enighet om mål, satsingsområder og oppgaver

• Avklarte forhold til roller og ressurser

• Samarbeid og arenaer for utvikling og rulleringen
av strategien

SAM M E N OM E N G OD NÆRI N G SP OLI TI K K

Strategi handler om å ta tydelige valg for å vinne markedet

Regionens næringsliv, folkevalgte og kommunenes administrasjon er alle sentrale aktører og viktige
medspillere for næringsutviklingen i Ringeriksregionen. Næringspolitisk strategi skal vise hva regio -
nen i felleskap skal prioritere for å nå målene som er satt for næringsutviklingen. Næringspolitisk
strategi vil derfor være «av og for næringslivet, folkevalgte og kommuneadministrasjonene».

FO
R
O
R
D

Det handler om tre forhold: kunnskap , tillit og handlekraft

Per R. Berger
Ordfører

Hole kommune

Lars Magnussen
Ordfører

Jevnaker kommune

Kjell B. Hansen
Ordfører

Ringerike kommune
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1 . F L E R E AR B EI D SP LASSE R OG HØYE R E VE R DI SKAPI N G

Samlet har Ringeriksregionen hatt en nedgang i antallet
arbeidsplasser gjennom de siste 10 årene. Veksten i antal -
let sysselsatte som bor i regionen, men som jobber utenfor,
står heller ikke i forhold til befolkningsveksten. Konse -
kvensen blir at relativt sett færre personer betaler skatt og
bidrar til kommunal velferd i Ringeriksregionen nå enn
hva vi hadde for 10 år siden. Næringslivet i regionen har
også en svakere vekst i verdiskaping sammenlignet med
regioner det er naturlig å sammenligne seg med.

Målet for næringspolitikken er å skape ere arbeidsplasser og
legge til rette for en høyere verdiskaping med et variert næringsliv.

Variasjonen i næringslivet er viktig for å opprettholde en
høy sysselsetting i det brede lag av befolkningen.

Næringspolitikken skal også bidra til næringslivsvariasjon
som sikrer et bredt jobbtilbud og høy sysselsettingsgrad i
regionen.

Veksten i antallet arbeidsplasser må skje i takt med befolk -
ningsveksten.

VERDI SKAPNI NG:
Som mål på verdiskaping i regionen har vi brukt EBITDA1. EBITDA er virksomhetens inntjening før renter, skatt,
avskrivninger og nedskrivninger. Summen av EBITA for alle virksomhetene i regionen representerer dermed
regionens samlede verdiskaping.

Verdiskaping kan også forstås slik: «Verdiskapingen i en bedrift deles mellom staten som får merverdiavgift, de
ansatte som får lønn, långivere som får rente og eieren som får utbytte. Tallet kan vi nne ved driftsresultat pluss

lønnskostnader»

1Earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations
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Overordnede mål for næringspolitikken i Ringeriksregionen:

FLERE ARBEIDSPLASSER OG HØYERE VERDISKAPING:

• Et variert næringsliv med arbeidsplasser som sysselsetter befolkningen og hvor enda ere kommer i arbeid.

• Økt verdiskaping per innbygger i regionen.

• Økt skatteinngang og derigjennom økning i det kommunale handlingsrommet.

VEKST I ARBEIDSPLASSER I TAKT MED BEFOLKNINGSVEKST:

• Mål om å skape 1 ny arbeidsplass per 2. netto nye innbygger.
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1.1 Ringeriksregionens attraktivitet

Næringspolitisk strategi løfter frem sentrale forhold som
styrker Ringeriksregionens attraktivitet for næringsvirk -
somhet. Tilgjengelige og attraktive næringsarealer, tilgang
på kompetent arbeidskraft og vekst i basisnæringer er ek -
sempler på forhold som vil gjøre det attraktivt å etablere
næringsvirksomhet eller utvide aktiviteten i regionen.

Regionens samlede attraktivitet for næringsutvikling er imid -
lertid ikke begrenset til næringsmessige forhold. Regionens
attraktivitet for besøk, slik som kultur- og handelstilbud,
natur og gode møteplasser, viser seg også å ha betydning for
næringsutviklingen. Høy attraktivitet for bosetting, gitt gjen -
nom attraktive boliger, gode kommunale tjenester og gode
skoler og barnehager, vil også styrke næringsutviklingen.
Erfaring viser også at et godt utdanningstilbud og aktive
kunnskapsmiljøer er viktig for regionens samlede attraktivitet.

Samlet har Ringeriksregionen hatt en beskjeden befolknings -
vekst siste 20 år. Analyser utført av USN peker på manglende
arbeidsplasser som årsak til svak inn ytting. Regionens
attraktivitet knyttet til bosted og besøk har ikke vært høy nok
til å oppveie for manglende arbeidsplasser. Samtidig peker de
samme analyser på at samlet reisetid til Oslo vurderes som
for lang til at pendling er aktuelt for personer som vurderer
inn ytting til kommunene Ringerike og Jevnaker. Hole kom -
mune er i en annen situasjon, som har resultert i betydelig
inn ytting.

For Ringeriksregionen samlet har imidlertid regionens
bosteds- og besøksattraktivitet i beskjeden grad bidratt til
inn ytting og befolkningsvekst. Ny E16 og Ringeriksbanen

NÆRINGSATTRAKTIVITET

Strukturelle forhold
rammebetingelser

Arbeidsplass-
vekst

VEKST!
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Figur 1: Attraktivitetsmodellen fra Telemarksforskning

Samtidig med en aktiv og målrettet næringslivspolitikk som styrker regionens nærings-
attraktivitet, er det en forutsetning at det pågår et aktivt arbeid for å styrke regionens besøks-
og bostedsattraktivitet, samt kunnskapsmiljøer.

Modell som viser de ulike elementer i attraktivitetsbegrepet:

Figur 2: Fire områder som utgjør grunnlaget for attraktivitet og som preger vårt omdømme.

BOSTEDSATTRAKTIVITET

• Boligmarked, tilbud,
priser, omfang

• Kommunale tjenester
av høy kvalitet

• Idrettslag, kulturskole
og friluftsmuligheter

• Høy og god skole- og
barnehagedekning

• Sterk frivillig sektor

• Identitet og stedlig
kultur, åpenhet,
toleranse, raushet
og samarbeidsånd

NÆRINGSATTRAKTIVITET

• Tilgjengelige nærings-
arealer

• Andel og vekst i basis-
næringene

• Infrastruktur, kollektiv-
tilbud

• Tilgang på kompetent
arbeidskraft

• Høy arbeidsmarkeds-
integrasjon

• Stedlige goder, tilbud,
tjenester, bygninger

• Arealberedskap

• Kommunale tjenester

BESØKSATTRAKTIVITET

• Gode stedskvilteter og
sosiale møteplasser

• Godt handelstilbud

• Godt opplevelses-
tilbud

• Godt og bredt kultur-
tilbud

• Stedlige goder, tilbud,
tjenester, bygninger

KUNNSKAPSMILJØER

• Omfattende samarbeid
mellom akademia og
næringsliv

• Gode tilbud for etter
og videreutdanning

• Veletablerte forsknings-
miljøer

• Høyt utdanningsnivå

• Delingskultur

vil kunne endre dette dramatisk. Alle tiltak som på ulike
måter vil styrke regionens nærings-, bosteds- og besøks-
attraktivitet eller kunnskapsattraktivitet, vil være viktige for
den samlede næringsutviklingen.

Mange regioner har som følge av sin bostedsattraktivitet
opplevd stor inn ytting av befolkningsgrupper med attraktiv
kompetanse for næringslivet. I neste omgang har dette økt
regionens næringsattraktivitet og bidratt til økt etablering av
virksomheter med behov for denne typen kompetanse.
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Spørsmål:
Vil foreslåtte strategier

være effektive virkemidler
for å nå målsettingen?

Ut fra fakta og SWOT – vil
foreslåtte strategi være
realistisk og effektiv?

1.2 Utvikling og rullering av næringspolitisk strategi

Et omfattende fakta- og kunnskapsgrunnlag ligger bak målsettingen og de strategiske satsings-
områdene i næringspolitikken. Gitt den kunnskapen vi nå har gjennom faktagrunnlaget, var spørs -
målene: Hva ønsker vi å oppnå med næringspolitikken, og hvilke strategiske satsingsområder vil
være effektive og gode virkemidler for å nå målet?

Muligheten for å nå målet med næringspolitikken betin -
ger også en stor innsats på andre områder enn hva som
er prioritert som strategiske satsingsområder i denne stra -
tegien.  Omdømme, vei og bane, byutvikling samt bo- og
besøksattraktivitet  legges som  premisser for nærings-
politisk strategi.

Ut fra kunnskapsgrunnlaget har USN gjennomført en
SWOT-analyse som gir et samlet bilde på Ringeriksregi -
onens styrker, svakheter, muligheter og trusler. USN har
videre identifiserte seks globale trender 2 som forventes
å prege næringsutviklingen i regionen spesielt. Disse to
forhold, sammen med det som kjennetegner regioner med
vekst har tilsammen satt rammene for valg av strategiske
satsingsområder.

De seks strategiske satsingsområdene vil alle være effek -
tive strategier for å nå målsettingen med næringspolitik -
ken. De tar også tilstrekkelige og nødvendige hensyn til
hvilke forutsetninger Ringeriksregionen har for nærings -
utvikling, gitt gjennom SWOT-analyse og hva vi forventer
av globale trender og utviklingstrekk.

Strategien er dynamisk og evalueres og rulleres årlig.
Dersom forutsetningene for næringsutvikling i Ringeriks -
regionen endres, skal det gjenspeiles i de strategiske sat -
singsområdene.

• Fakta

• Målsetting

• Strategiske
satsingsområder

målsetting

SWOT

Globale og
nasjonale trender

Kjennetegn ved regioner
med økonomisk vekst

Faktagrunnlag:
Dybdeintervjuer og spørreunder-
søkelse knyttet til Nærings-
politisk strategi, Vekstbarometer,
Ringerikstinget, Utviklings-
analyse per 2014, Buskerud
fylkeskommune, Regionenes
unikhet og fortrinn og Nærings-
politikk og strategi for
Ringeriksregionen 2012

Strategiske satsingsområder:
1. Proaktiv arealforvaltning
2. Klynger og nettverk
3. Kunnskap og kompetansebygging
4. Entreprenørskap og innovasjon
5. Trekke virksomheter til regionen
6. Næringsutvikling knyttet til regional

vekst

Premisser utenfor planen:
Omdømme, «Vei og bane»,

byutvikling, bostedsattraktivitet,
besøksattraktivitet

Figur 3: Metode lagt til grunn for utarbeidelse av næringspolitisk strategi

Det er likevel viktig å presisere nødvendigheten av at de
valgte satsingsområdene får tilstrekkelig tid til å virke. De
må ikke «kastes over bord» om målet ikke er nådd innen -
for et urealistisk kort tidsperspektiv.

2Globale trender som spesielt forventes å prege regionens utvikling:
Globalisering og urbanisering, teknologiske endringer, digitalisering, nye for -
retningsmodeller, markedskontakt/distribusjon samt det grønne skiftet
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1.3 Kommunenes påvirkningsmuligheter på nøkkelfaktorer i næringsutviklingen

Kommunen prioriterer aktiviteter med høy
effekt og påvirkning på næringsutviklingen.

Figur 4 viser at kommunens mulighet for påvirkning vil
være høyest for det strategiske satsingsområdet «Proaktiv
arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer».
Figuren viser også at denne aktiviteten er svært viktig for
næringsutviklingen. Premissene for næringsutvikling, som
ligger utenfor strategiens definerte satsingsområder, er
også lagt inn og merket gult i figuren. Dette er forhold
som legges til grunn for næringsstrategien. Det går fram av
figuren at bo- og besøksattraktivitet, byutvikling, omdøm -
me og infrastruktur (Vei og bane) er av stor betydning for
næringsutviklingen, og dette er områder hvor kommunen
har store muligheter for påvirkning.

Vi ser også av figuren at satsingsområde «Trekke virksom -
heter til regionen» overlapper i fire hjørner med arealfor -
valtning, klynger og nettverk, entreprenørskap og kunn -
skap. Dette understreker viktigheten av god samordning
og samhandling på disse områdene. I dialogen med virk -
somheter som vurderer å etablere seg i Ringeriksregionen,
er det avgjørende viktig at arealsituasjonen er klarlagt.
De samme virksomhetene skal også ved etablering i Ringe-

riksregionen kunne styrke og videreutvikle eksisterende
klynger og nettverk og kunne bli sentrale drivere for vekst
i nye næringsklynger. All aktivitet som går på å styrke
regionens samlede kunnskap og kompetanse, må også sees
i sammenheng med det kompetansebehovet næringslivet
i regionen har i dag, men også det behovet næringslivet
i regionen forventes å få i årene som kommer. Entrepre -
nørskap, endringskompetanse og innovasjon er viktig for
å videreutvikle eksisterende næringsliv og kan bidra til en
dreining av næringsstrukturen i en retning som gir flere
arbeidsplasser og høyere verdiskaping.

2) Klynger og nettverk
knyttet til regionale

fortrinn og naturresurser
5) Trekke virksomheter

til regionen

6) Næringsutvikling
knyttet til regional -

vekst
4) Entreprenørskap

og innovasjon
3) Kunnskap og

kompetansebygging

Omdømme

Bo og besøks-
attraktivitet

Byutvikling
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Kommunens muligheter for påvirkning
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1) Proaktiv arealforvaltning
og aktiv bruk av

tilgjengelige arealer

Satsingsområder

Premisser utenfor strategiplanen

Vei og bane

Figur 4: satsingsområder og premisser sortert etter effekt og politisk påvirkning
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2.1 Ringeriksbanen og nye E16

2. P R E MI SSE R F OR NÆRI N G SU TVI K LI N G E N

De valgte og prioriterte satsingsområdene bygger i stor grad på den strukturen og organiseringen
regionen har, og forutsetter at en rekke tiltak videreføres og prioriteres tilsvarende høyt. De premis -
ser som følger i dette kapittelet, bør sees på som selvstendige strategier, hvor det må satses i hele
strategiperioden.

Det er bred politisk oppslutning om at Ringeriksbanen og
nye E16 Sandvika til Hønefoss og Olum til Eggemoen vil
bli realisert og stå ferdig rundt 2028. Det betyr igjen at
regionen kan legge de økte mulighetene dette gir som pre -
miss for næringsutviklingen, men også må møte de utfor -
dringene som vil følge av at Ringeriksregionen reisetids -
messig om noen år vil knyttes nærmere Oslo.

Det aktive påvirkningsarbeidet, og det regioninterne
arbeidet med tilrettelegging, koordinering og utvikling
må videreføres i hele perioden.

2.2 Omdømme

Det betyr lite hvor gode regionen er til å legge til rette
for vekst, dersom omverdenen ikke kjenner til det. Der -
for er det avgjørende viktig at regionen parallelt med en
aktiv næringspolitikk også driver et aktivt omdømme-
arbeid. Globaliseringen har gitt næringslivet større
muligheter i nye markeder, men også større konkurranse
om tilgang til kapital, kompetanse og kunder.

Et godt omdømme er avgjørende for å nå strategiske mål,
og et omdømme er summen av hvordan omverdenen ser
(oss). Omdømme kan sees på som vår samlede merkevare.
En regions omdømme er viktig overfor sentrale interes -
senter som kunder, eiere, investorer, media, politikere,
leverandører, partnere og myndigheter. Et bevisst forhold
til omdømme- og merkevarebygging gir oss betydelige
konkurransefortrinn.

Internasjonale studier viser at verdien er enorm
– enten du måler i kundelojalitet, markedsandeler
eller i kroner og øre.

De premisser som følger i dette kapittelet,
bør sees på som selvstendige strategier, hvor
det må satses i hele strategiperioden.
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2.3 Byutvikling og Hønefoss som regionsenter

Et riktig premiss for næringspolitisk strategi vil være at gjel -
dende byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018–2040 følges.
Konkrete planer gir forutsigbarhet og retning i utviklingen
av Hønefoss som regionssenter. Byutviklingsstrategien viser
hvordan Hønefoss rigges for vekst og hvordan byen skal tjene
som drivkraft og vekstimpuls for hele regionens utvikling.

Erfaringer nasjonalt og internasjonalt er at regioner med
vekst har et regionssenter som sentral drivkraft og vekst-
impuls for regionen som helhet.

2.4 Attraktivitet

I erkjennelsen av at det ikke er mulig å skille skarpt mel -
lom næringsattraktivitet, besøksattraktivitet, bosteds-
attraktivitet og kunnskapsattraktivitet, i en nærings -
politisk strategi, ligger det som en forutsetning og en
nødvendighet at det samtidig arbeides aktivt med å
styrke alle områder.

Ved å øke attraktiviteten skaper vi mer vekst enn
forventet, ut fra stedets strukturelle betingelser
for vekst.
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3. FAKTA SOM F U N D AM E N T FOR NÆRI N GSP OLI TI SK STR ATE GI

3.1 Ringeriksregionens vekstmuligheter
De største mulighetene for vekst i Ringeriksregionen lig -
ger i regionens plassering sentralt på det befolkningsrike
Østlandet og de forsterkede mulighetene som ny infra -
struktur gir. Regionen trenger flere arbeidsplasser og høy -
ere verdiskaping. For å lykkes med dette må flere virk -
somheter etableres i regionen. Enten gjennom ekspansjon i
eksisterende næringsliv eller ved nyetablering. For å skape
helt nødvendig vekst må det legges til rette for nærings-
etablering og kunnskaps- og kompetanseheving i regionen.

3.2 SWOT-analyse for Ringeriksregionen
Oversikten viser hvilke styrker, svakheter, muligheter og
trusler Ringeriksregionen kan legge til grunn i nærings-
utviklingen. SWOT analysen baseres på kunnskapsgrunn -
laget USN har utarbeidet i forbindelse med nærings-
politisk strategi  (Figur 5) .

3.3 Trender og drivkrefter for vekst
Nasjonale og internasjonale utviklingstrekk og trender
vil spille en betydelig rolle for utviklingen generelt og
næringsutviklingen spesielt, i årene fremover. Dette står
imidlertid ikke i motstrid til det faktum at næringsutvik -
lingen i Ringeriksregionen også vil være helt avhengig av
de folkevalgtes evne til å legge til rette for vekst. Innsikt
og kunnskap om nye trender, i tillegg til den lokale kunn -
skapen, gir oss avgjørende muligheter til ny vekst og ut -
vikling.

I valg av strategiske satsingsområder er det spesielt lagt
vekt på betydningen den teknologiske endringen og digi-
taliseringen (herunder automasjon) får for næringsutvik -
lingen i regionen. Videre viser kunnskapsgrunnlaget at in -
ternasjonal handel og produksjon skjer gjennom stadig nye
og skiftende forretningsmodeller og distribusjonskanaler.
I utviklingen av næringslivet i Ringeriksregionen vil dette
være globale trender og utviklingstrekk det er særlig grunn
til å ta hensyn til.

Det grønne skiftet er både en forretningsmulighet og en
form for rammebetingelse som vil påvirke det regionale
næringslivet i eskalerende grad. Regionens fortrinn innen -
for det grønne skiftet, er også pekt på som svært gode
(skog- og jordressurser, tilgang til nok betinget fornybar
energi, teknologi mm).

For at regionen skal oppnå ønsket utvikling og vekst i et slikt landskap,
er de folkevalgtes evne til å navigere og ta riktige valg helt avgjørende.
Politisk initiativ og mot er derfor planens mest sentrale forutsetning.

En regional næringspolitisk strategi peker
spesielt mot og utfordrer i første hånd de folke-
valgte.

Det betyr at man i prinsippet må forstå de
fleste strategiske valg som noe som nettopp
utfordrer og knytter de folkevalgte til et ansvar.

Mulighetene regionen har for vekst må også sees i
sammenheng med  globale trender og utviklingstrekk  .
Avslutningsvis har vi beskrevet kjennetegn ved regio -
ner som med ulike utgangspunkt har  lyktes med  å ska -
pe  vekst  . Spesielt har vi vært opptatt av hvilke strate -

gier som er valgt for å skape vekst. Summen av denne
kunnskapsstatusen danner grunnlag for de strategiske
satsingsområdene som er valgt. Avslutningsvis omtales
et utvalg næringers betydning for sysselsetting, verdiska -
ping og velferd.

SWOT-analysen baseres på kunnskapsgrunnlaget USN har utarbeidet, hvor også intervjuer og
spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av ledere i regionens bedrifter, har hatt be -
tydning. Grunnlag for å identi sere gode strategier som bygger opp under målsettingen for
næringspolitikken, ligger i faktagrunnlaget.

INTERNASJONALE TRENDER OG DRIVKREFTER
• Globalisering og urbanisering
• Teknologiske endringer
• Digitalisering
• Nye forretningsmodeller
• Markedskontakt og distribusjon
• Det grønne skiftet
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3.4 Kjennetegn ved regioner med vekst versus liten til ingen vekst
Når infrastrukturen i regionen er ferdigstilt, gir dette en region-
forstørring og store muligheter for vekst. Følgende kjenne -
tegn er påvist for regioner som har lyktes med å skape vekst i
arbeidsplasser, sysselsetting og verdiskaping:

• Byregioner må utvikles slik at man legger til rette for
vekst både i by og omland  , siden det ikke kan forventes
at økonomisk vekst automatisk smitter over på omlandet

• Politikk som fremmer  vekst i det eksporterende private
næringslivet  gir høyere vekst

M U LI GH E TE R
• Ringeriksbanen og ny E16

• Økt boligbygging og sentrumsutvikling som følge
av stor befolkningsvekst

• Tettere integrering med næringslivet i Osloregionen
bidrar til høyere regional produktivitet, vekst og
verdiskaping

• Etableringa av virksomheter med høyere verdiskaping
som følge av raskere reisevei til Oslo og Bærum

• Tilgang til høy kompetanse gjennom personer som
i dag pendler ut

• Tilgang til høy kompetanse gjennom personer som
i fremtiden pendler inn

• Styrket samhandling mellom næringsliv og universitet

• Etablering av kraftkrevende industri

• Tydeligere posisjon i Osloregionen

• Ta en posisjon i det grønne skiftet

• Vekst gjennom klyngedannelser

• Større mulighet til å beholde og tiltrekke oss
unge mennesker

E
K
S
TE
R
N
E

TR U SLE R
• Lavt entreprenørskap og gründervirksomhet i

næringer med høy verdiskaping

• En ikke optimal arealdisponering av nærings-
og boligarealer

• Industriproduksjonen automatiseres, robotiseres
og får et høyere teknologi og tjenesteinnhold

• Industrisysselsettingen vil ikke øke uten nyetableringer

• Kompetansesamfunnet er på veg

• Attraktive nærings og boligarealer står ubenyttet

• Handelslekkasje

• Varehandelen må fornye seg for ikke å tape
markedsandeler

• Internasjonal konkurranse

• Tiltakende takt i teknologisk utvikling og i det
digitale skifte

• Nye strukturer for hvordan virksomheter omsetter
varer og kommuniserer med kunder og leverandører

• Attraktive virksomheter velger bort Ringeriksregionen

• Økt utpendling ved kortere reisevei til Oslo

• Forsinkelser i utbygging av Ringeriksbanen og E16

STYR KE R
• Nærhet til Oslo, Gardermoen og Drammen

• Samferdselsknutepunkt

• Tilgang til ren energi, kraftoverskudd og store
grus- og skogressurser

• Stor tilgang til attraktive arealer for nærings-
og boligformål

• Moderne yplass

• Variert natur, attraktiv for landbruk*, reiseliv, besøk
og bosetting

• Har lokale næringslivsaktører med bransje og lokal-
kunnskap med vilje og evne til å investere i regionen

• Hønefoss er universitetsby

• Mange lokale bygg- og anleggsvirksomheter

• Hønefoss er handelsbyen for et stort omland

• Konkrete planer som gir forutsigbarhet og retning
i utviklingen av Hønefoss som regionssenter

• Et blomstrende frivillig og kommersielt kulturliv

• Viktig reiselivsdestinasjon

IN
TE
R
N
E

SVAKH E TE R
• En aldrene befolkning

• Lavt utdanningsnivå

• Svak befolkningsvekst

• Lavt kommunaløkonomisk handlingsrom

• En for lav andel av næringer med høy verdiskaping

• Lav andel kunnskapsbedrifter

• Ingen nasjonale eller internasjonale hjørnestens-
bedrifter (lokomotiver) med ere enn 250 ansatte

• Ungdom med attraktiv kompetanse trekker mot Oslo
og andre byer med mer interessante arbeidsplasser

• Lav tilgang til spisskompetanse for høyteknologiske
næringer

• For dårlig vei og baneforbindelse til Oslo samt frem-
kommelighet i Hønefoss

• Lite bruk av offentlig nasjonalt virkemiddelapparat

• Beskjedent samarbeid mellom næringsliv og FOUI

• Lav høyteknologisk annerkjennelse

• Uklarhet i reguleringssaker

• Lav oppmerksomhet på klyngedannelser*Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk, husdyrhold,
skogbruk, hagebruk og andre primærnæringer

Figur 5: SWOT-analyse for Ringeriksregionen

• Andel av arbeidsstyrken med  høyere utdanning forklarer
mye av veksten innenfor byregioner

• Byregioner som ligger på  grensen til akseptabel pendler-
avstand  til store byregioner har gjennomgående
lavere sysselsettingsvekst

•  Pendlingsaktivitet  og  arbeidsinnvandring  må til for å
skape vekst

•  Gunstige sosioøkonomiske  kjennetegn (eks. høy privat
inntekt) ved byregionen går også sammen med  høy vekst

1 1



3.5 Viktige næringer for sysselsetting, verdiskaping og velferd

Målet for næringspolitikken er å skape flere arbeidsplas -
ser og øke verdiskapingen. Dette betyr at alt arbeid med
å trekke næringsvirksomhet til regionen, eller bygge opp
under og videreutvikle eksisterende næringsliv, krever
bevissthet om hvilke egenskaper ulike næringer har for å
nå målet med næringspolitikken.

Tabellen på motstående side viser at næringer merket  blå
har den egenskapen at de bidrar til  høy sysselsetting  , dekke
lokale behov  og bidrar til at Ringeriksregionen blir et
mer attraktivt sted å bo. Næringer merket  grønn  har den
egenskapen at de bidrar til  høyere verdiskaping  , høyere
inntekt, høyere skatteinngang og høyere velferd. Nærvær
av virksomheter i disse bransjene bidrar også til  høyere

næringsattraktivitet  ved at slike virksomheter leverer
tjenester og varer som kan øke produktiviteten og lønn -
somheten til andre virksomheter. Virksomheter i denne
gruppen vil også være avgjørende for å utvikle nærings -
klynger i regionen.

Et fellestrekk for de bransjene som bidrar
til høyere verdiskaping, velferd og nærings-
attraktivitet, er at de er kunnskapsintensive.
Kunnskaps- og kompetanseheving står derfor
sentralt i næringspolitisk strategi.
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*Her er tradisjonell varehandel isolert driveren for kategoriseringen. Reparasjon av motorvogn isolert har høy verdiskaping og er
arbeids- og kapitalintensivt. Kategorien er en internasjonal standard kalt NACE, som samler disse tre bransjene i et samlebegrep.

næringsgrupper er viktige for: verdiskaping, velferd, næringsattraktivitet GRØN N E

BLÅ næringsgrupper er viktige for: sysselsetting, dekke lokale behov, bostedsattraktivitet

Næringsgruppe
(Nace)

Betydning for regional
verdiskapning og vekst

Arbeids-
intensiv

Kapital-
intensiv

Vare- og
tjeneste-
intensiv

Kunn -
skaps-
intensiv

Bidrag til
total

omsetning
i regionen

Industri Driver for verdiskapning gjennom produk-
sjon av industriprodukter som eksporteres
ut av landet eller ut av regionen

Stort bidrag til lokal sysselsetting

Høy
Moderat til

Høy
Høy Moderat Høy

Elektrisitet, vann,
renovasjon

Øker attraktiviteten til regionen for
andre bedrifter gjennom infrastruktur
og tjenester

Moderat bidrag til lokal sysselsetting

Svært lønnsomt over tid

Moderat
Høy. Høye

etablerings -
kostnader

Lav, etter
infrastruktur-
investeringen

Moderat/
Høy

Moderat

Bygg og Anlegg Bidrar til regional vekst gjennom ny
bygningsmasse og infra struktur

Bidrar sterkt til lokal sysselsetting

Moderat lønnsomt

Høy
Moderat/

Høy
Høy

Moderat/
Høy

Høy

Varehandel, motor -
vognreparasjon*

Genererer behov for en lokal befolkning

Stort bidrag til lokal sysselsetting

Lav lønnsomhet

Høy Moderat Høy Lav Meget høy

Finansiering og
forsikring

Yter nansielle tjenester til virksomheter
og privatpersoner

Lavt bidrag til lokal sysselsetting

Meget høy lønnsomhet

Moderat Lav Lav Høy Moderat

Omsetning og drift
av fast eiendom

Yter forvaltningstjenester av eiendommer

Svært lavt bidrag til lokal sysselsetting

Meget høy lønnsomhet

Lav Høy Meget lav Lav
L av /

Moderat

Informasjon og
kommuni kasjon

Bidrar til verdiskapning gjennom eksport
av immateriell eiendom som programvare
og tilhørende tjenester

Meget høy lønnsomhet

Lav Lav Meget lav Høy Lav

Faglig, vitenska -
pelig, og teknisk
tjenesteyting

Bidrar til verdiskapning gjennom eksport
av immateriell eiendom som programvare
og tilhørende tjenester

Yter kunnskapsintensive tjenester til
andre rmaer i regionen

Bidrar med det til høyer lønnsomhet i
andre rmaer

Lav Lav lav
Meget

høy
Meget lav

Figur 6: Ulike næringsgruppers effekt på mål
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4. STR ATE GI SK E SATSI N G SOM RÅD E R

De strategiske satsingsområdene er et resultat av en omfat -
tende analyse. De ulike satsingsområder er valgt ut på bak -
grunn av i hvilken grad de vurderes som effektive virke-
midler for å nå målet om flere arbeidsplasser, høyere verdi-
skaping og næringslivsvariasjon. De samme satsingsom -
rådene er også vurdert i forhold til hvor godt de bygger på
regionens styrker, svakheter, muligheter og trusler slik de
fremkommer gjennom SWOT-analysen. Strategiene skal
også være robuste med hensyn til globale og nasjonale
trender og utviklingstrekk som igjen vil gi både muligheter
og utfordringer for regionens næringsliv.

Av et bruttoutvalg på anslagsvis 20–25 ulike alternativer,
er det identifisert og prioritert seks strategiske satsings -
områder. Hver og en bygger på sin måte opp under mål-
settingen for næringspolitisk strategi. For hver og en er
det også identifisert tilstrekkelig mulighet for påvirk -
ning, slik at det kan utvikles en hensiktsmessig regional
næringspolitikk.

I tabellen under listes de seks innsatsområdene opp, sammen
med en begrunnelse og en kobling til planens overordnede mål.
Satsingsområdene presenteres hver for seg i dette kapit -
telet.

Det er også identifisert fem premisser for de prioriterte
satsingsområdene. Det er allerede vedtatt og ingangsatt
løpende tiltak/ strategier, og disse forutsettes videreført.
Av disse premissene er også området Omdømme utformet
som et eget satsingsområde. Se appendix 1.

De strategiske satsingsområdene er et resultat av en omfattende analyse, hvor ulike satsings-
områder er valgt ut på bakgrunn av i hvilken grad de vurderes som effektive virkemidler for å nå
målet om ere arbeidsplasser, høyere verdiskaping og næringslivsvariasjon.

Strategiene skal også være robuste med
hensyn til globale og nasjonale trender og
utviklingstrekk som igjen vil gi både muligheter
og utfordringer for regionens næringsliv.

# Satsingsområde Begrunnelse Målområde

1

Proaktiv

arealforvaltning og
optimal bruk av

tilgjengelige arealer

Uten tilgengelig arealer for bosetting, næring og rekrea -

sjon vil vekst ikke være mulig. Dette satsingsområdet blir
dermed helt sentralt.

Grunnleggende
for en vekst-

strategi

2 Klynger og nettverk
Næringsklynger er ett av ytterst få virkemidler for økt
verdiskaping i næringslivet som beviselig har effekt.

Større verdi-
skaping

3
Kunnskap og

kompetansebygging

Desto høyere kunnskap og mer erfaring vi klarer å utvikle,
tiltrekke oss og bygge opp, jo mer attraktivt vil det være å
etablere seg her, og jo mer vil næringslivet vokse.

Økt skatte-
inngang

4
Trekke virksomheter

til regionen

Vi kan tilrettelegge, planlegge og ønske så mye vi vil, men
ingen muligheter gripes før de er kjent. Et slikt konkurran -
sefortrinn kan vi faktisk gjøre noe med, og vi kan bygge på
godt etablert struktur og erfaring.

Større verdi -
skaping, mer
robust og variert
næringsliv, ere
arbeidsplasser

5
Entreprenørskap og

innovasjon

Alle de største virksomhetene på Ringerike i 2003 er borte i
2018. De dominerende aktørene i dag, er skapt i det samme

perspektivet. Denne utviklingen er eskalerende, og global.
Våre fremtidige bedrifter skaper vi i dag, og mange er ennå
ikke skapt.

Flere arbeids -
plasser, ere i
arbeid

6
Næringsutvikling knyttet

til regional vekst og
offentlige investeringer

Der hvor de øvrige innsatsområdene i hovedsak handler
om tilrettelegging og «å så frø», handler dette området om å
høste. Det er en unik mulighet som vi neppe får igjen.

Større verdi -
skaping, mer
robust og variert
næringsliv

A1 Omdømme
Uten oppmerksomhet, intet omdømme. Intet omdømme,
ingen vekst.

En forutsetting
for hele planen
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Regionen skal utarbeide en nærings-
politikk som øker antall arbeidsplasser og
den regionale verdiskapingen – men hvordan?

STRENGT TATT FINNES DET BARE FEM MULIGHETER:

1) En eller ere personer starter en bedrift

2) En virksomhet i regionen utvikler seg, og
vokser eller generer et større overskudd

3) En virksomhet ytter til regionen

4) En virksomhet starter en ny virksomhet
(knoppskyting)

5) En virksomhet samarbeider med annen
virksomhet og blir gjennom det mer rasjonell,
eller utvider samspillets totale verdikjede

Figur 7:
Verdiskaping
i regionen

1)

2)

3)

4)

5)

Virksomheter

Personer

En næringspolitisk strategi peker spesielt mot og utfordrer i første hånd politikerne.
Det betyr at man i prinsippet må forstå de fleste strategiske valg som noe som nettopp
utfordrer politikerne og knytter dem til et ansvar.
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4.1 Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer

Regulering og klargjøring av attraktive arealer for næ -
ring, bosetting og rekreasjon er en forutsetning for vekst.
Ringeriksregionen har fortsatt betydelige arealer å spille
på – enten det er for boligformål eller næringsformål. Det -
te må utnyttes, sett opp mot det faktum at det blir stadig
mindre arealer tilgjengelig så tett på Oslo.

Konkret innebærer dette at kommunene er i forkant av ut -
viklingen med å regulere og klargjøre arealer som dekker
behovet til nærings- og boligformål. En optimal bruk av
arealer innebærer også at arealene disponeres effektivt opp
mot ønsket nærings- og befolkningsutvikling.

Det er både mulig og nødvendig at kommunene er mer
aktive for å påvirke og være en pådriver for rett areal-
disponering som sikrer arealer for fremtidig vekst. En op -
timal arealdisponering oppnås best ved å se arealene i en
regional sammenheng og i et tett interkommunalt samar -
beid mellom de tre Ringerikskommunene.

FAKTA

• Ringeriksregionen har 2.500 dekar klar for nærings-
etablering og på lang sikt 6.400 dekar klar for
næringsetablering

• Ringeriksregionen har en femtedel av Bærums
befolkning, men fem ganger Bærums areal

• Kontorarealer er 3–4 ganger mer arealeffektive
en øvrig næringsvirksomhet

STRATEGI

• Utarbeide felles regional areal- og transportplan

• Ta kontroll med at kommuneplanens arealdel følges
og oppfylles

• Ta offentlig styring der særinteresser kommer i
kon ikt med regional utvikling

• Gi tydelige signaler til grunneiere og byggherrer om
kommunenes ønsker for næringsutvikling og
arealdisponering

• Fremvise årlig statistikk for nye bolig- og
næringsarealer

• Gi høy prioritet til kapasitet og kompetanse på
behandling av arealplaner

• Etablere oversikt over egnede arealer som ikke
inngår i kommuneplanen

Gjennom en aktiv bruk av plan- og bygningsloven og
virkemidlene som finnes i loven, har kommunene anled -
ning til å styre arealbruken. Kommunene har ved aktiv
bruk av de ulike arealplantypene, bestemmelser og ret -
ningslinjer, en mulighet til å styrke plan- og bygnings-
lovens betydning for forvaltningen av arealbruken knyttet
til næring, bolig, rekreasjon.
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• Til enhver tid ha attraktive byggeklare bolig-
arealer som sikrer målene for befolkningsvekst

• Til enhver tid ha relevante næringsarealer som
sikrer målene for næringsutvikling.

17
Denne næringspolitisk strategien peker spesielt på, og utfordrer først og fremst folkevalgte. Det betyr at man i prinsippet
må forstå de strategiske veivalgene som noe som nettopp utfordrer og knytter folkevalgte til et politisk ansvar.



4.2 Klynger og nettverk

Næringsklynger står sentralt for selskaper, bransjer og
økonomier med sterk vekst nasjonalt og internasjonalt.
Norsk industri i verdensklasse er utviklet gjennom klynge-
samarbeid. Regionen har allerede flere næringsområder
som i større og mindre grad har kjennetegn på klyngedan -
nelser. Noen av områdene har kommet lenger i sin klynge -
utvikling enn andre.

Så godt som alle områdene/klyngene er utviklet av private
initiativ og med privat kapital, med den kraft det i seg selv
betyr. I disse områdene ligger det til rette for betydelig
vekst i årene framover, gitt de riktige stimuli og ramme -
betingelsene.

FAKTA

• Engineering – og produksjonskompetanse i
verdensklasse

• En industrikultur er fortsatt til stede

• Fortsatt prosessindustri-kompetanse

• Sterke eksisterende miljøer – Eggemoen,
Treklyngen, Kartverket, Økonomiklyngen,
universitetet, sykehuset/helse og livstil,
og kultur- og opplevelsesturisme

• Naturressurser, landbruk, grus, stein og tre

• Nærhet til Oslo og store leverandør- og
kundegrupper

• Regionen har medlemsbedrifter i næringsklyngen
Subsea Valley

• Ringeriksregionen har for tiden ingen pågående
prosesser for klyngedannelse gjennom det
statlige nettverks- og klyngeprogrammet

STRATEGI

• Utarbeidelse/bestilling av en regional strategi for
økt klyngedannelser i Ringeriksregionen i henhold
til Norwegian Innovation Clusters program

• Regionalt og kommunalt engasjement for å støtte
opp mot lokale klyngeutviklerne og deres behov

• Synliggjøre enighet om at en samlet region står
bak de som utvikler områdene/klyngene

• Beslutninger og vedtak som legger til rette for
næringsklyngesamarbeid der regionale fortrinn er
tilstede

• Ta initiativ overfor Osloregionen, Kongsberg og
Raufoss for å etablere forpliktende industrisamarbeid

• Måle klyngedannelse gjennom indeks

Det er også innenfor disse klyngeområdene at potensialet
for kunnskapsbedrifter/kunnskapsarbeidsplasser og arbeids-
plasser med høyere verdiskaping er størst.

For et par av områdene, bør det i seg selv være gode utsikter
til økt internasjonalisering, og med en topp moderne
flyplass midt i regionen, vil hele regionen kunne få en sti -
mulans til økt internasjonal oppmerksomhet.

Klyngesamarbeid er avgjørende for å nå opp i nasjonale og
internasjonal konkurranse.

Norsk industri i verdensklasse er
utviklet gjennom klyngesamarbeid.
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• Etablert næringssamarbeidet med Osloregionen, Kongsberg, Raufoss, Borregaard m. .

• Sterke næringsklynger som kan virke som motorer i regional næringsutvikling

• Flere formaliserte nettverk og klynger, som kvali serer til virkemidler gjennom
Norwegian Innovation Clusters program

19
Denne næringspolitisk strategien peker spesielt på, og utfordrer først og fremst folkevalgte. Det betyr at man i prinsippet
må forstå de strategiske veivalgene som noe som nettopp utfordrer og knytter folkevalgte til et politisk ansvar.



4.3 Kunnskap og kompetansebygging

Næringslivets kompetansebehov vokser raskere enn befolk-
ningens kompetanse. Selv bedrifter og næringer som tradi -
sjonelt har vært betraktet som «lavkompetansenæringer»,
opplever et økende og behov for mer og ny kompetanse,
for å møte nye utfordringer.

Tilgang til rett kompetanse er avgjørende for utvikling av
eksisterende bedrifter og etablering av nye. Globale tren -
der og utviklingstrekk medfører en tiltakende endring i
næringsstruktur. Dette bidrar også til at næringslivet får et
sterkt behov for oppdatert og ny kompetanse. Kunnskaps -
basert næringsliv bidrar sterkest til verdiskaping og vel -
ferd i Norge. På bakgrunn av dette står Ringeriksregionen
overfor en stor utfordring.

Næringsstrukturen i Ringerike domineres av industri, han -
del og håndverk. Dette har gjennom de siste årene gitt en
beskjeden vekst i verdiskaping og totalt sett få nye arbeids -
plasser. Regionen trenger flere nye arbeidsplasser og økt
verdiskaping. En endring av næringsstrukturen er påkrevd.

FAKTA

• Generelt lavt formelt utdanningsnivå

• Ubalanse mellom tilgang på kompetanse og
etterspørselen hos bedriftene

• Ikke tilfredsstillende tilgang til spisskompetanse
for høyteknologiske næringer

• Lav tilgang til kompetent arbeidskraft reduserer
muligheten for klyngedannelser og næringsvekst
innen industri, bygg og anlegg og i utpregede
kunnskapsnæringer

• Høyere utdannet ungdom ytter i uønsket grad
ut av regionen.

STRATEGI

• Ta initiativ for å komplettere utdanningstilbudet
med teknisk fagskole i regionen

• Ta initiativ for å styrke entreprenørskapsunder-
visningen i grunn og videregående skole og
utvikle ere tilbud og arrangementer tilsvarende
Ungdommens Ringerikskonferanse.

• Gjennomføre en kartlegging av hvem som har lyk -
kes og hva de har gjort for å lykkes med å satse på
systematisk kunnskaps- og kompetansebygging

• Utvikle et kompetanseutviklingsprogram i sam -
arbeid mellom næringsliv, videregående skoler,
utviklingsaktørene og USN.

• Gi tydelige signaler om behovet og stille krav til
økt satsing på fagopplæring og videregående
utdanning i henhold til NPS.

Dette vil være mulig ved å skape ny vekst i eksisterende
næringsliv og ved å trekke nye virksomheter til regionen,
innen næringer med høyere verdiskaping. Kunnskap og
kompetanseheving er avgjørende for å lykkes med dette.

Hvordan kan jeg og vi som folkevalgte påvirke kunnskaps-
og kompetansebyggingen i regionen? Dette kan være et
relevant spørsmål å stille som folkevalgt. Konklusjonen
kan ikke være: «Det kan jeg ikke påvirke», men et nytt og
nysgjerrig spørsmål: «Hvem har lykkes med dette og hva
har de gjort for å lykkes?». Det finnes alltid noen å lære av,
for systematisk kunnskaps- og kompetanseutvikling skjer
på utallig mange måter og på overraskende mange steder.

For å øke verdiskapingen og sikre privat og offentlig vel -
ferd i regionen vil det være nødvendig å gjøre næringslivet
i regionen mer kompetanseintensivt.

20
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• Økt antall læreplasser i regionen

• Økt andel med relevant fagutdanning og høyere utdanning

• Økt yrkesdeltakelse gjennom relevante kompetansehevingsprogrammer

• Økt generelt utdanningsnivå i befolkningen

21
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4.4 Trekke virksomheter til regionen

Ringeriksregionen har et uttalt mål om høyere verdiska -
ping, flere arbeidsplasser og et mer robust nærings- og
arbeidsliv. Et viktig virkemiddel i den sammenhengen
er målet om å tiltrekke seg flere nyetableringer og re-
allokeringer til regionen. I et perspektiv hvor blant annet
Ringeriksbanen og ny E16 fra Gardermoen til Hønefoss
og Sandvika til Hønefoss er en realitet, er dette enda mer
relevant og viktig.

Strategier for å tiltrekke seg nye virksomheter vil ta
utgangspunkt i regionens forutsetninger, eksisterende
nærings- og arbeidsliv og globale trender. Det er viktig at
man gjør en aktiv vurdering av hvilke næringer man vil
forsøke å tiltrekke seg, da man ellers kan stå igjen med en
tilgang som både er for bred og for vag.

For en region som Ringerike vil det være sentralt å rette
proaktivt og utadvendt arbeid mot potensielle etablerere.

På tross av sterke forutsetninger er regionen ikke vidt kjent
i hverken inn- eller utland. Det må av denne grunn være
opp til regionen selv å spre budskapet om hva man kan
tilby, som kan få bedrifter til å etablere seg her.

Selv om strategienes primære virkeområde er det vi om-
taler som privat næringsliv, omfattes dette punktet også av
statlige/offentlige arbeidsplasser. Regjeringen har meldt

STRATEGI

• Utarbeide egen konkurransestrategi og handlings -
plan med aktivitetsmål for å tiltrekke virksomheter
til regionen

• Tydelig forvente at det dedikeres personer og res -
surser til oppgaven med å synliggjøre regionens
kvaliteter og muligheter, med mål om at bedrifter
og virksomheter etablerer seg

• Utvikle et sett salgsprospekt rettet mot markedet
for næringsetableringer, basert på regionale for -
trinn og planer, etter modell for beste praksis

• Sikre høy arealberedskap og prioritering av areal -
bruk i tråd med aktuelle handlingsplaner

• Gjennom løpende rapportering på porteføljen av
bransjer og næringer i yt for å sikre en proaktiv
næringsetableringspolitikk

• Drive en proaktiv næringspolitikk gjennom å spille
på utviklingsaktører med naturlige samarbeids-/
alliansepartnere, tilpasset hver enkelt case eller
etablering

en intensjon om utflytting av statlige arbeidsplasser fra
Oslo, og det vil være viktig for regionen å forsøke å til -
trekke seg noen av disse. Utflyttingen av Statens Kartverk
var i sin tid en viktig vitamininnsprøyting for regionen.
Ringeriksregionen kan være et naturlig valg for statlige
arbeidsplasser som er avhengige av nærheten til Oslo eller
andre av regionens fortrinn.

22

FAKTA

• N HO og Innovasjon Norge har identi sert Ringerike
som et av landets mest spennende vekstområder

• Det samarbeides tett mellom Ringerike, Invest in
Norway, en rekke bank- og nansmiljøer, Statkraft
m. . om internasjonale etableringer

• Ringeriksregionen har årlig direkte kontakt med
over 100 bedrifter fra inn- og utland, om potensielle
etableringer

• Ringeriksregionen er et naturlig nasjonalt knute -
punkt for data, strøm og transport

• Etterlatt infrastruktur fra nedlagt industri, er
identi sert som fortrinn i størrelsesorden « ere
milliarder» i spart investeringskostnad

• Det grønne skiftet og Norges kraftoverskudd fører
med seg mange interessante muligheter for regionen

• Regjeringen har meldt en intensjon om ut ytting av
statlige arbeidsplasser

• Region Viken vil legge om fylkeskommunal struktur
og tjenesteproduksjon

• Høy produktivitet og lav energipris gir gode mulig -
heter for internasjonal industri

• En tredel av alle norske industribedrifter satser
på nye produkter i nye markeder, og melder
investeringsbehov

• Regulerte områder med få hindre for etablering
er et krav for å lykkes i nasjonal og internasjonal
konkurranse
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• Økt aktivitet i arbeidet med næringsetableringer og
antall etableringer

• Være kjent for vår utadvendte og modige måte å for -
midle våre næringsmuligheter i markedet og for å ha
kortest mulig vei fra ord/plan til handling

• Verdsette, godt samarbeid mellom offentlig, private og
kompetanseutviklingsmiljøer

• Større andel virksomheter i regionen som bygger opp
under målene for næringspolitisk strategi

23
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4.5 Entreprenørskap og innovasjon

Entreprenørskap , er å etablere og /eller utvikle en ny
forretningsmessig virksomhet. Innovasjon er fornyelse,
nyskapning, forandring, nye produkter, nye tjenester, nye
forretningsmodeller eller nye produksjonsprosesser som
tas i bruk.

Tidligere holdt store industribedrifter verdiskapingen og
sysselsettingen oppe. Endringene skjedde i et langt lavere
tempo og bedriftenes og produktenes livssyklus var mye
lenger enn i dag. Flere av regionens hjørnestensbedrifter er
resultat av lokal innovasjon og entreprenørskap.

Forskning viser at en av de viktigste premissene for
regional økonomisk vekst er en kultur for innovasjon
og entreprenørskap. Dette innebærer at befolkningen og
næringslivet i høy grad innehar kunnskap om disse tema -
ene, at entreprenørskap fremstår som et reelt alternativ
til en vanlig stilling, samt at det finnes et godt organisert
virkemiddelapparat.

FAKTA

• Innovasjon og entreprenørskap er kompetanse
man kan tilegne seg gjennom kunnskap og trening

• Takten av etableringer i Ringeriksregionen er
lavere enn på landsbasis

• De este nyetableringer skjer i tradisjonelle
næringer med lav verdiskaping

• Ringerike har et sett av regionale virkemidler
for å stimulere entreprenørskap og innovasjon

• Samspillet mellom de regionale utviklings-
aktørene preges av manglende samhandling
og koordinering

• En rekke større industribedrifter er avviklet i
senere tid, blant annet grunnet manglende
omstillingsevne

• Omstillingsevne kan måles i endrings- og
innovasjonskompetanse

• Knoppskyting er en viktig omstillingsmekanisme
som krever entreprenørskapskompetanse

• Det er i regionen stort potensial i bedre utnyt -
telse av det offentlige virkemiddelapparatet
– herunder også forskningsmidler

STRATEGI

• Styrke entreprenørfaget gjennom Ungt entre-
prenørskap og Hack4no i alle skoler

• Styrke de regionale utviklingsaktørene, og konsoli -
dere virkemidler for innovasjon og entreprenørskap

• Sikre SIVA-inkubator gjennom strategiske,
regionale eierskap og samarbeidsavtaler

• Proaktivt følge opp og stimulere vekst hos
etablerere i tråd med DNs Gasellebedrift-
kategorisering

• Kartlegging og synliggjøring av nasjonale og
internasjonale virkemidler for næringsutvikling

• Kartlegging av virksomheter og bransjer med
stort omstillings- og støttebehov

• Sikre et regionalt program for entreprenørskap
og innovasjon som skal samle og forvalte kapital
og virkemidler

• Synliggjøre og berømme suksessfulle gründere
i regionen

• Aktivt søke politiske og strategiske synergier
av samarbeid med miljøer blant annet i Oslo-
regionen og Viken

24
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• Alle skoler i regionen har entreprenørskap i læringsplanen

• Hack4no er et nasjonalt anerkjent arrangement og tiltak med
økende tilfang av ideer, datakilder, deltakere og publikum

• Økt etableringstakt over landsgjennomsnittet og økt
overlevelsesrate blant nyetablerte selskaper

• Økt antall gasellevirksomheter og økt konkurransekraft

• Økt andel risikokapital og fondsmidler investeres i vekstetablerere
gjennom «prioriterte program for entreprenørskap og innovasjon»
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4.6 Næringsutvikling knyttet til regional vekst og offentlige investeringer

Veksten og utbyggingen av Ringeriksregionen vil, som
følge av Ringeriksbanen og ny E16 med tilhørende invest-
eringer i infrastruktur bolig og næring, være en av fast -
lands-Norges aller største satsinger frem mot 2045.

FAKTA

• Statlig investering i vei og bane på 40 mrd kroner

• Store potensielle investeringer i boligutbygging i
regionen

• Store potensielle investeringer i næringsutvikling
i regionen

• Kommunal infrastruktur i regionen skal bygges ut
og vedlikeholdes i takt med veksten

• Forventet befolkningsvekst på mer enn 15 000
personer frem mot 2030, ref. kommuneplanene

• Bygg og anleggs sektoren er en svært arbeids-
intensiv næring

sempel på hvordan en region, gjennom god tilrettelegging
for oljerelatert næringsetablering, skapte ny vekst i regio -
nen. På tilsvarende måte kan de store statlige investerin -
gene i Ringeriksregionen over en så lang periode, gi store
muligheter for å utvikle nye lokale bedrifter og næringer,
i tillegg til den mer tradisjonelle og direkte tilknyttede
bygg- og anleggssektoren.

Bygg- og anleggssektoren er en stor bidragsyter til så vel
sysselsettingen som verdiskapingen, og utvidelse og kom -
plettering i denne verdikjeden representerer en stor mulig -
het for regionen på kort og lang sikt.

Regionen har potensiale for investeringer i
mange-milliarders-klassen de neste 25 årene.

Dette gir store muligheter for utvikling og vekst i hele
regionen, også langt utenfor de bransjer som er direkte
knyttet til utbyggingen.

Utviklingen av norsk oljeindustri kan tjene som eksempel.
Etter funn av olje på norsk sokkel gikk norsk næringsliv
sterkt inn og utviklet egen kunnskap og kompetanse som
bidro til betydelige markedsandeler for norsk industri.

Det ble også skapt helt nye industrier og næringer. I dag
har norsk oljeindustri en betydelig eksport av teknologi,
kompetanse og foredlet produkt. Stavanger er et godt ek -

26

STRATEGI

• Styrke fagopplæringen

• Jobbe for etablering av Teknisk fagskole i regionen

• Målrettet forskning, utvikling og innovasjon (FoUI)
mot denne næringskjeden

• Synliggjøre hvilke muligheter gründere og inno -
vative regionale virksomheter har for leveranse
gjennom offentlige innkjøp og underleveranser til
regionale investeringer, der det er mulig

• Bidra til at kommunen kan levere mer innovative
produkter og tjenester til innbyggerne gjennom de
muligheten som gis gjennom anbud og offentlige
anskaffelser

• Utrede muligheten som ligger i Kommunens store
innkjøpsmakt for å fremme strategiens mål

• Sikre at alle aktørene som kommer til Ringerike i
«byggeperioden» er kjent med regionens næringsliv,
kompetanse og tilbud, og legge til rette for møte-
plasser (kan suppleres med rådgivning overfor
tilbyderne)
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• Utvikle og sikre sterkt posisjonerte næringsmiljøer for
store anbud i generell konkurranse

• Flere lokale arbeidsplasser innen i hele verdikjede/
næringen knyttet til de forestående investeringene

• Størst mulig avleiring av verdiskapingen lokalt

• Etablert næringsklynger innen teknisk tjenesteyting
rettet mot blant annet bygg og anlegg
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5. AP P E N DI X
Den næringspolitiske strategien hviler på en rekke forutsettinger og premisser. Det er arbeidsgrup -
pens forståelse at premissene identi sert i gur 4 på side 7 i stor grad er ivaretatt av ulike regionale
handlingsprogram og strategier. I dette kapittelet vil premisset Omdømme omtales på linje med de
strategiske satsingsområder i kapittel 4.

Globaliseringen har gitt næringslivet større muligheter i
nye markeder, men også større konkurranse om tilgang til
kapital, kompetanse og kunder. Kunder og investorer er i
økende grad opptatt av hvordan man driver virksomhet og
av at varene eller tjenestene de kjøper, er produsert på en
ansvarlig og bærekraftig måte.

Arbeidstakere legger vekt på omdømme når de skal velge
arbeidsgiver og arbeidssted. Mediene og frivillige organi -
sasjoner overvåker næringslivet tett, og reagerer raskt om
de oppdager kritikkverdige forhold. Investorer inklude -
rer omdømmemessige (miljømessige og sosiale) risikoer
i sine investeringsanalyser. Næringslivet utfordres til å
ivareta samfunnsansvar. Denne utviklingen har skapt økt
oppmerksomhet rundt bedriftenes, klyngenes, organisasjo -
nenes, regionenes og nasjonenes omdømme.

Et godt omdømme er avgjørende for å nå strategiske mål,
og vårt omdømme er summen av hvordan omverdenen ser
oss. Omdømme kan sees på som vår samlede merkevare.
En regions omdømme er viktig overfor sentrale interes -
senter som kunder, eiere, media, politikere, leverandører,
partnere og myndigheter.

Et bevisst forhold til omdømme- og merkevarebygging gir
oss betydelige konkurransefortrinn. Internasjonale studier
viser at verdien er enorm – enten du måler i kundelojalitet,
markedsandeler eller i kroner og øre.

Internasjonale målinger viser videre at verdien av et godt
omdømme ser ut til å være særlig stor når det gjelder vår
evne til å:
• rekruttere og beholde medarbeidere
• utvikle sterke kunderelasjoner i bedriftsmarkedet

(B2B)
• bygge økt kundelojalitet i konsumentmarkedet (B2C)
• øke tilliten til selskapet i alle målgrupper
• håndtere og overvinne kriser som måtte ramme

bedriften

En bevisst strategi for omdømmebygging handler ikke
bare om hvordan vi ønsker å bli oppfattet av andre. Den
handler dypest sett også om identifisering av hvilke kjerne-
verdier vi står for og hvordan den indre selvforståelsen i
den respektive regionen eller kommunen er. Når man er
trygg på seg selv, er man også trygg i sitt møte med andre.

Det faktiske omdømmet påvirker også politikernes hand -
lingsrom. For politikerne i en kommune vil omdømmet
være en del av vurderingsgrunnlaget når det skal vurderes

om kommunene selv skal ha utføreransvaret for en tje -
neste. Et godt omdømme kan dermed bedre kommunens
muligheter til å fylle rollen som arbeidsgiver, tjenesteyter,
samfunnsutvikler og forvaltningsmyndighet.

5.1 Omdømme og synliggjøring av regionens muligheter for næringsetableringer
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FAKTA

• Ringeriksregionen er moderat kjent og har et
utydelig omdømme

• Ringeriksregionen mangler en tydelig kommunika -
sjonsplattform

• Ringeriksregionen har ikke samlet seg om et sett
felles verdier, eller en visjon for sitt kommunika -
sjonsarbeid

• En bevisst satsing for å styrke en kommunes/
regions omdømme må være forankret i innsikt om
sammenhengene mellom kommunens/regionens
konkurranseevne og kommunens/regionens om -
dømme

• Enkelte distriktskommuner og omstillingskommuner
kan slite med et svakt omdømme – herunder
Ringerike

• Alle som bor i en region eller en kommune, tar del
i formingen av kommunens omdømme og alle har
interesse av at omverdens bilde av «bygda», kom -
munen eller regionen er tydelig, relevant, positivt,
differensiert og oppdatert

• En kommunes omdømme kan svekke eller styrke
kommunens samhandling og samarbeid med viktige
partnere og kommunens inn ytelse på regional- og
fylkespolitikken

• Fra undersøkelser er det kjent at næringslivet er
opptatt av at kommunens politiske og administra -
tive ledelse er synlig i næringslivssaker

• Fra undersøkelser er det kjent at næringslivet er
opptatt av at politisk og administrativ ledelse er
synlige i næringslivets saker

• For kommunen som organisasjon bidrar et godt
omdømme internt til å gjøre medarbeiderne trygge,
og bedrer trivselen. Positiv organisasjonsidentitet
styrker organisasjonens lærings- og innovasjons -
evne

A
P
P
E
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De som lykkes best i omdømmebygging scorer betyde -
lig bedre enn andre på følgende fem kilder til et godt
omdømme:

1. Synlighet . Uten oppmerksomhet, intet omdømme

2. Særpreg . Er en tydelig og forskjellig fra de andre,
opptar en plass hos interessentene

3. Autentisitet . I det lange løp kan en ikke jukse.
Ekthet er en forutsetning for emosjonell tilknytning,
som igjen er en forutsetning for omdømmebygging

4. Innsyn . Bedrifter, organisasjoner og kommuner
som fremstår som åpne/transparente har lettere for å
oppnå et godt omdømme

5. Konsistens . Alle interessentene skal gjenkjenne
den samme type ord og handling fra alle hold i bygda,
kommunen eller regionen

EFFEKTMÅL

• å bidra til at folk har lyst til å bo og leve her

• å bidra til ere næringsetableringer

• å bidra til å tiltrekke investorer og kapital

• å bidra til at vi Ringerikinger er mer bevisste på
hvordan vi snakker om oss selv

• å bidra til at Ringerikes muligheter som
ressursrik og attraktiv region er mer kjent i
Viken, i Norge og intenasjonalt

MÅL

• Forsterket konkurransekraft for næringslivet

• Økt attraktivitet for regionen eller kommunen
som bosted

• Styrket konkurranseevnen i forhold til ny og
etablert arbeidskraft

• Økt oppmerksomhet og interesse fra eksterne
interessenter

• Økt attraktivitet for regionen som reisemål og
område å investere i

• Større muligheter for regionens gjennomslag for
egne standpunkter i regional- og rikspolitikken

• Bedret samsvar mellom befolkningens forvent -
ninger og de tjenester kommunen kan levere
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STRATEGI

• Gjennomføre en statusanalyse for omdømme og
kjennskap til sentrale og de nerende «begrep»
for regionens eksterne attraksjonskraft

• Gjennom analysen kartlegge omdømmeposisjonen
nasjonalt og internasjonalt

• De nere mål, markeder og målgrupper

• Prioritere markeder og målgrupper

• Utforme felles kommunikasjonsbudskap per
målgruppe og marked

• Aktiv pro lering og kommunikasjon gjennom
etablerte og nye kanaler og nettverk

• Utvikle tiltak gjennom en regional kommunika -
sjonsplattform og pro l

• Videreføre bedriftsbesøk for kommunens ledelse

• Tilbakemeldinger og innsikt skal i større grad
systematiseres

• Innhente og systematisere gode historier og
eksempler fra næringslivet

• Utarbeide faktainformasjon om Ringeriksregionen
og næringslivet i regionen

Regionens
mål

Regionens
resultater

Skaper
adferd og
mønster

Regionens
planer og
aktiviteter

Skaper
oppfatninger

og
forventninger





RINGERIKE KOMMUNE
Strategi og utvikling

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32 11 74 00 www.ringerike.kommune.no

Universitetet i Sørøst Norge
Handelshøyskolen
Campus Ringerike
3511 HØNEFOSS

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
19/2433-4 28234/19 223 19.06.2019

Melding om politisk vedtak - Søknad om støtte til oppfølging av næringspolitisk strategi

Formannskapet behandlet i møte 18.06.2019 sak 70/19. Følgende vedtak ble fattet:

Formannskapet vedtar at Ringerike kommune trer inn i regionalt partnerskap sammen med
Sparebankstiftelsen Ringerike, SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Hønefoss Sparebank og
Økonomiklyngen for perioden 01/2020 12/2021. Målet med partnerskapsavtalen er å

o videreutvikle kraftsamlingen «Regionalt utviklingsteam» som er under
videreutvikling i Luna ved Campus.

o oppfølging av Næringspolitisk strategi «Framover Sammen»:
Kunnskap og kompetansebygging med målområde «økt skatteinngang»
Entreprenørskap og innovasjon med målområde «flere arbeidsplasser,
høyere verdiskaping og flere i arbeid»

Formannskapet bevilger kr 600 000 til oppfølgingsaktivitetene for perioden 01/2020
12/2021. Det er Universitetet i Sør-Øst Norge, Handelshøyskolen, Campus Ringerike som har
hovedansvaret for samarbeidet og som mottar økonomisk støtte på vegne av partnerskapet.
Støtten dekkes fra næringsfond som har bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på
vannkraftkonsesjoner og reguleringstillatelser, samt hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond).
Bevilgningen gis med forbehold om at alle parter trer inn i avtalen.

Dette til orientering.

Med hilsen

Terje Dahlen
assisterende rådmann

Harriet Slaaen
næringssjef
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harriet.slaaen@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Saksprotokoll - Byreglement 2020  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
 

Reglementet og veileder vedtas, med ikrafttredelse 01.01.2020 

 
 

Behandling i Strategi og plan 22.10.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapet innstilling til kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4423-3   Arkiv: F03  

 

Byreglement 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 
Reglementet og veileder vedtas, med ikrafttredelse 01.01.2020 

 

 

  

Bakgrunn 

Det er gjennomført flere større arrangementer i senere tid som f.eks. Tour of Norway og 

Ringeriksdagen, samtidig planlegges det framtidige arrangement slik som julemarked. I tillegg 

leies de offentlige uterommene ut på generell basis til mindre arrangementer som f.eks. 

midlertidig salg o.l.  

 

Både søkere av arrangementene og administrasjonen opplever at gågatereglement for 2012 

burde forenkles og være mer retningsgivende. Det har altså oppstått et behov for å fornye og 

forenkle reglementet med mål om å gjøre gågate, torg og parker mer tilgjengelige og for å 

skape mer liv i sentrum.  

 

Byreglementet er resultatet av revideringen av Gågatereglementet fra 2012.  

 

Byreglement 

Byreglementet sier noe om vilkår og regler for bruk av uterom. Utleie av kommunale uterom 

til arrangementer må selvsagt sees i sammenheng med torghandel og annen aktivitet i gågate, 

torg og parker. 

 

Byreglementet består av to dokumenter, et reglement og en veileder. Reglementet har et 

juridisk oppsett og inneholder alle reglene som leietaker må forholde seg til. Veilederen ble 

laget for å gjøre det enklere å leie uterom i sentrum. Dokumentet har et enklere språk og skal 

veilede søkere gjennom søknadsprosessen.  

 

Byreglementet omfatter samme areal som områderegulering Hønefoss, og områdene Søndre og 

Nordre park, Søndre og Nordre torv, Petersøya og Sentrumstorget. Byreglementet tar dermed 

for seg et større område enn det gågatereglementet fra 2012 da det kun omfattet Søndre torv 

og nærliggende gågater.   

 



- 

Arbeidet med byreglementet 

Rådmannen etablerte et omfattende prosjekt for skape et mer levende sentrum ved å gjøre byen 

mer tilgjengelig og attraktiv for ulike arrangementer. Revidering av gågatereglement er en del 

av dette prosjektet. Det har vært fokus på å sikre bred medvirkning og involvering i hele 

prosessen.   

 

Prosjekteier har vært strategi og utviklingsavdeling v/ass rådmann. 

Assisterende rådmann har vært prosjektansvarlig, mens næringssjef har vært prosjektleder. 

Saksbehandler er arealplanlegger og har utformet dokumentene samt vært medlem i 

prosjektgruppen.    

 

Et byreglement er sektorovergripende, så en tverrfaglig/-etatlig administrativ prosjektgruppe 

var nødvendig for å lage et godt reglement. Prosjektgruppen bestod av: 

 Leder og konsulent Service – og dokumentsenter 

 Avdelingsleder for beredskap 

 Leder for teknisk drift 

 Kommunikasjonsrådgiver 

 Leder kulturadministrasjon 

 Prosjektleder teknisk forvaltning – vei, park og idrett 

 Avdelingsleder eiendomsforvaltning 

 Arealplanlegger 

 

Forslag til reglement og veileder har også blitt diskutert og kvalitetssikret i avdelingene; 

advokatkontoret, areal og byplan, byggesaksavdelingen, salg, servering og skjenkebevilling og 

skatteinnkreveren.  

 

For å lage et byreglement som er forståelig og som vil fungere i praksis ble det opprettet en 

referansegruppe bestående av: 

 Gårdeier Jan Solberg 

 Gårdeier Anders Bjerke 

 Hønefoss Lyd/Gledeshuset Trond Løland 

 Markedsrådet sentrum v/Thor Bård Gundersen 

 Politiet Sør-Øst 

 Ringerike Næringsforening v/Monica Odden 

 Ringerike Utvikling v/Tone Reneflot Thoresen  

 Ringeriksdagen v/Elsa Lill Piltingsrud Strande 

 Ringeriksmaraton v/Jannicke Bockmann 

 Senterleder Kuben, Markedsrådet Anne Trine Høibakk 

 

Referansegruppen har lest gjennom dokumentene og bidratt aktivt i møte.  

 

Byreglementets innhold 

Reglementet er delt opp i fire kapitler. Det første kapitlet inneholder definisjoner, 

områdeavgrensning, og hvem reglementet gjelder for. Kapittel inneholder 2 generelle regler, 

knyttet til både søknadsprosessen og bruken av arealene. Kapittel 3 inneholder regler for 

konkrete arealer. Det siste kapitlet inneholder ymse bestemmelser. 

 

I veilederen er det blant annet spesifisert hva en søknad skal inneholde, krav til leietaker og 

hvilke andre tillatelser man kan trenge ved ulike arrangement. 



- 

 

Blant annet vil det ferdigstilles oversiktskart over sentrum, og detaljerte kart over de ulike 

områdene (vedlagte kart er ikke helt ferdige da det må gjøres noen justeringer på detaljnivå). 

 

Vedlegg oppramset nederst i veilederen vil bli utarbeidet i høst, samtlige lages for å forenkle 

søkeprosessen. Det vil bli laget sjekkliste for søknadsprosessen, nærmere beskrivelse av hvert 

område man kan leie med forklarende bilder og eksempler på tverrsnitt av ulike med 

illustrasjoner som viser plassering av ulike installasjoner i gatebilde. 

 

Vedtatt byreglementet vil bli lagt på kommunens nettside i sin helhet. I tillegg vil dokumentene 

bli digitalisert på nettsiden slik at søkere lettere kan finne frem til informasjonen de trenger og 

ikke må lese hele dokumentet.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at reglementet og veileder vedtas med ikrafttredelse 01.01.2020. 

Dokumentene gjør nødvendig informasjon lettere tilgjengelig og vil forenkle søknadsprosessen 

for bruk av gågate, torv og parker med mål om å skape mer liv i sentrum. 

 

 

Vedlegg 

Byreglement 2020 - Reglement for bruk av kommunale uterom i Hønefoss sentrum 

Byreglement 2020 - Veileder for bruk av kommunale uterom i Hønefoss sentrum 

Byreglement 2020 - Oversiktskart 

Byreglement 2020 - Kart over Nordre torv og Nordre park 

Byreglement 2020 - Kart ovet Søndre torv og sentrumstorget 

Byreglement 2020 - Kart over Søndre park og Petersøya 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Karen Rygh 

 

 



 

 
 

 

Byreglement 
Reglement for bruk av kommunale uterom i Hønefoss sentrum 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementet er utarbeidet av administrasjonen i Ringerike kommune 
Arbeidet er gjort i samarbeid med en referansegruppe bestående av representanter fra: 

 Ringerike næringsforening 

 Ringerike Utvikling 

 Markedsrådet sentrum 

 gårdeiere 

 Ringeriksmaraton 

 Ringeriksdagen 

 Hønefoss lyd 

 Kuben 

 Politiet Sør-Øst  
 
Reglementet er utarbeidet iht. forskrift datert 19. desember 2019 om politivedtekt, Ringerike kommune 
Reglementet er vedtatt av kommunestyret, og trer i kraft 1. januar 2020. 
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Kap. I. Alminnelige bestemmelser 
 
§1. Formål 
Reglementet skal: 

a) angi vilkår og regler for leie og bruk av uterom i Hønefoss 
b) gjøre uterom i Hønefoss tilgjengelige 
c) bidra til en helhetlig og strategisk styring av uterom i Hønefoss 

 
Politivedtekten for Ringerike kommune har også bestemmelser knyttet til bruk av uterom i 
Hønefoss.  
 
§ 2. Geografisk avgrensning 
Retningslinjene omfatter følgende uterom: 

 Søndre torv og tilhørende gågater (også omtalt som gågateområdet)  

 Nordre torv 

 Søndre park 

 Nordre park 

 Petersøya 

 Sentrumstorget 

 enkelte andre offentlige uterom i sentrum 
Områdene er markert i vedlagt kart og beskrives nærmere i veilederen.  
 
§ 3. Virkeområde 
Retningslinjene gjelder de som ønsker å leie kommunale uterom til aktivitetene beskrevet i § 
5-1.  
 
Tiltak i kommunal regi, som belysning, fast og midlertidig beplantning o.l., omfattes ikke av 
reglementet.  
 
Tiltak i privat regi, som for eksempel plattinger og gjerder til uteservering, omfattes av 
reglementet. Slike tiltak kan i tillegg være søknadspliktig iht. plan- og bygningsloven.     
 
§ 4. Definisjoner 

a) Offentlig uterom er arealer som er åpne for allmennheten; de består av urbane 
plasser, grøntområder og vei- og gatearealer som eies av Ringerike kommune. 

b) Kommersielt salg er virksomhet med profitt som formål. 
c) Ikke-kommersielt salg er virksomhet som i det vesentlige ikke har profitt som formål. 
d) Midlertidig bruk er bruk i en kort, begrenset tidsperiode, for eksempel midlertidig salg, 

stands, spørreundersøkelser og lignende. 
e) Arrangement er en samling av flere mennesker, på et eller flere steder, som skal 

delta eller oppleve noe sammen, f.eks. et møte, en stand og lignende. 
f) Større arrangement er et arrangement som har behov for større areal og må forholde 

seg til retningslinjer, lover og regler utover Byreglementet, for eksempel konserter, 
marked, opptog, demonstrasjoner, idrettsarrangementer og lignende. Det er 
kommunen som avgjør hvorvidt et arrangement er å anse som et «større 
arrangement». 

g) Privat lukket arrangement er arrangement som er lukket for offentligheten, slik som 
private selskaper og feiringer.  

h) Fast installasjon er fastmontert fysisk tiltak, slik som skilt, gjerder, belysning, og 
lignende. 

i) Midlertidig installasjon, fysisk tiltak som er plassert i det offentlige uterommet i en 
begrenset tidsperiode, og som uten større anstrengelser kan flyttes, slik som bord, 
stoler, hyller og lignende. 



 

2 
 

j) Reklamestativ omfatter flyttbare innretninger som plakater, vimpler, flagg, vippeskilt, 
vareeksponering og lignende.  

k) Gatemusikant er en person som fremfører musikk i et gatemiljø.   
l) Servering omfatter salg og servering av næringsmidler, men ikke alkoholholdig drikke. 
m) Skjenking omfatter salg og servering av alkoholholdig drikke. 
n) Søknadspliktig omfatter bruk som krever søknad til, og tillatelse av, kommunen. 

Søknadspliktige aktiviteter blir spesifisert i § 5-1.  
o) Meldepliktig omfatter bruk som man ikke må søke om, men som må varsles 

kommunen. Meldepliktige aktiviteter blir spesifisert i § 5-1. 
 
Kap. II. Generelle bestemmelser 
 
§ 5-1. Søknadspliktige aktiviteter 
Følgende bruk av uterommene er søknadspliktig: 

a) midlertidig bruk 
b) kommersielt salg 
c) midlertidige installasjoner 
d) faste installasjoner 
e) fast torgplass 
f) arrangementer, herunder også større arrangementer 
g) gatemusikk/-underholdning 
h) ikke-kommersielt salg 

 
I tillegg må aktivitetene meldes eller søkes om til politiet, etter Politivedtekten §§ 2-3, 7-1 og 
7-2.  
 
§ 5-2. Krav til søknad og tillatelse 

1. Søknad må sendes innen frist fastsatt i veilederen. Søknad mottatt etter frist blir 
behandlet så langt det er mulig.   

2. Krav til søknaden står i veilederen.   
3. Søker er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser eller varsle andre relevante 

myndigheter, se tilhørende veileder. 
4. Kommersielle søkere skal i tillegg levere utfylt og signert fullmaktsskjema for 

innhenting av skatteattest. Et vilkår for kommersielle søkere er samtykke til kontroll 
fra Skatteoppkreveren, og utveksling av informasjon til kommunen.      

 
§ 5-3. Vilkår for tillatelse 
Kommunen vil prioritere mellom søkere dersom flere søkere ønsker å bruke samme område 
samtidig. Det prioriteres lokal tilhørighet, egennytte for kommunens innbyggere, tradisjon og 
mangfold.   
 
Ved søknadspliktige tiltak, skal det inngås skriftlig avtale med Ringerike kommune. Avtalen 
blir inngått for en fastsatt periode og kan fornyes etter avtale.  
 
Kommunen kan avvise søknader fra søkere som tidligere har brutt kommunens reglement 
eller andre bestemmelser.  
 
Kommunen kan avvise søknader for aktiviteter som fremstår som lovstridige. Kommunen kan 
også avvise søknader om aktiviteter som fra kommunens side ikke er ønskelige, så fremt det 
foreligger saklig grunn for slik avvisning.   
 
§ 5-4. Generelle regler ved utleie  

1. Det skal betales leie for bruk av kommunal grunn. Leien er fastsatt i kommunens 
betalingsreglement.   

2. Leietaker skal kunne vise legitimasjon på oppfordring.   
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3. Alle betalinger ved salg av varer eller tjenester skal skje mot kvittering. 
4. Leietaker er selv ansvarlig for aktivitet ved leie og bruk av offentlig uteområder.  
5. Leietaker skal sørge for at vegetasjon, faste elementer og parkutstyr ikke skades i 

leieperioden. 
6. Leietaker skal holde området rent og ryddig og kildesortere søppel så langt det er 

mulig.  
7. Ved bruk av griller eller andre varmekilder skal god brannsikkerhet ivaretas. Bruk av 

engangsgrill er ikke tillatt. Alternativer som gir lite lokal partikkelforurensning skal som 
hovedregel foretrekkes, f.eks. elektrisk eller gass/biogassgrill. Ved bruk av 
varmelamper/terassevarmere skal man benytte elektrisitet eller annen fornybar 
energikilde.  

8. Installasjoner og bruk skal ikke være til sjenanse eller til hinder for utrykningskjøretøy, 
allmenn ferdsel eller andres legitime bruk av arealene. 

9. Utstyr, installasjoner og materiale som leietaker bruker skal være i forskriftsmessig 
tilstand.  

10. Bruk av uteområdene skal være i tråd med kommunens formingsveileder.  
11. I forbindelse med arrangementer som strekker seg over to eller flere dager, skal det 

gjøres særskilt avtale med kommunen om arrangementets varighet.  
12. Det er mulig å leie plass på enkelte områder for et lengre tidsrom (fast leie). Ved 

vurdering av søknad om leie av fast plass kan kommunen ta i betraktning om fast leie 
vil forhindre en mangfoldig bruk av arealene.   

13. Ved avtale om fast leie kan plassen likevel leies bort for enkeltarrangementer. Fast 
leietaker skal da varsles minst 14 dager i forkant. 

14. Det tillates ikke oppsøkende salg/virksomhet. Publikum skal kunne ferdes uforstyrret. 
15. Gatemusikanter skal forflytte seg regelmessig av hensyn til hverandre og 

nærliggende butikker/tjenester.   
16. Fremleie av tildelt tillatelse/areal er ikke tillatt.   
17. Leietaker plikter å være bevisst bestemmelsene i Politivedtekten og følge disse. Det 

samme gjelder annen relevant lovgivning tilknyttet den aktuelle aktiviteten. Veilederen 
har en ikke uttømmende liste over regelverk som kan være aktuelt. 

18. Private lukkede arrangementer på kommunale uteområder er ikke tillatt.  
 

§ 5-5. Større arrangementer 
Det er mulig å få disponere hele eller store deler av uterommene i Hønefoss sentrum 
inkludert vei- og gateareal, ved større arrangementer. Begrenset fremkommelighet for 
gående og syklende kan aksepteres i forbindelse med store arrangementer, men det skal 
alltid være mulig for utrykningskjøretøyer å ta seg frem.  
 
Arrangøren er ansvarlig for tilfredsstillende forsikring, sikkerhet og vakthold.  
 
Kommunen kan, etter søknad, tillate midlertidige installasjoner under større arrangementer. 
Det forutsettes at utrykningskjøretøyer likevel kan komme frem. 
 
§ 5-6. Lyd 
Bruk av høyttalere og forsterket lyd er tillatt i forbindelse med arrangementer, men er ikke 
tillatt etter kl. 23:00. Se også Politivedtekten § 2-1.  
 
Maksimalt tillatt lydnivå er 75 dB, Lp, Aeq, regnet over ½ time og målt ved nærmeste 
bygningsfasade.  
 
For musikkarrangementer som konserter og lignende, med varighet i halvannen time eller 
lengre er varslingsgrensen 92 dB, mens absolutt grense er 99 dB, Lp, Aeq,30min. Toppverdi av 
lydtrykknivå skal ikke overskride 130 dB, Lp, Cpeak. Se også Helsedirektoratets veileder, IS-
0327. Ytterligere retningslinjer for bruk av lyd ved større arrangementer og dokumentasjon 
kommunen kan kreve står beskrevet i tilhørende veileder.  
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Ved salg av musikk kan du spille musikk i inntil 1 timer mens salget pågår, og med 
påfølgende pause av tilsvarende varighet.  
 
Bruk av støyende redskap (f.eks. motorsag), i forbindelse med produktdemonstrasjoner og 
liknende, tillates bare i perioder på inntil 15 minutter, med påfølgende pause av tilsvarende 
varighet.  
 
§ 5-7. Fremkommelighet og ferdsel 
Bruken av de kommunale uterommene skal være tilgjengelig for alle, og skal ikke være til 
hinder for utrykningskjøretøy, allmenn ferdsel eller andres legitime bruk av uterommene. 
 
Det skal til enhver tid være fri atkomst for utrykningskjøretøy i gågateområdet. Med dette 
menes minimum en kjørebredde på 3,5 m og fri høyde på 4 m.  
 
Det skal ikke plasseres hindringer i sykkeltraséer. 
 
§ 5-8. Servering og skjenking 
Det legges til rette for uteservering som på en positiv måte bidrar til et levende sentrum. Det 
skal legges vekt på god kvalitet og gode løsninger med hensyn til bl.a. universell utforming.  
 
Alle uteserveringsområder skal være tydelig avgrenset, helst med fysiske sperringer.   
 
Tillatelse til bruk av kommunale uterom må være innvilget før det søkes om skjenke- eller 
serveringsbevilling.   
 
§ 5-9. Tidsbegrensning 
Leide arealer kan benyttes av leietakere i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 23.00. Det kan søkes om 
unntak fra dette.  
 
På søndager skal ikke arrangementer starte før kl. 13.00, jf. Lov om helligdager og 
helligdagsfred, men leietaker kan, når særlige grunner foreligger, søke politiet om unntak fra 
denne loven.  
 
§ 5-10. Belysning, skilt og dekorasjoner 
Belysning og dekorasjoner utover ordinær belysning og skilting for forretninger, kan tillates 
etter søknad. Slike tiltak skal: 

 være midlertidige 

 ikke være til hinder for allmenn ferdsel eller utrykningskjøretøy 

 være montert på en sikker måte  
 
Skilt og reklameinnretninger skal bidra til et helhetlig bybilde. Estetikk skal vektlegges og 
innretningen skal harmonisere med bygningen og miljøet for øvrig. Skilt og reklame skal 
være i tråd med formingsveilederen.   
 
Reklamestativ skal begrenses til én per virksomhet. I gågate skal det plasseres inntil vegg 
eller i vannrenne, eventuelt på anvist plass, mens på fortau skal det plasseres inntil vegg, 
eventuelt på anvist plass.  
Reklamestativet skal kun stå i tilknytning til egen virksomhet. 
Reklamestativ må ikke være til hinder for allmenn ferdsel. Anbefalt passasje for fri ferdsel er 
1,5 meter. 
 
Unødvendig lysforurensning tillates ikke, og eksponering mot gjennomgangstrafikk bør 
unngås. 
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Kap. III. Bruk av kommunale uterom 
 
§ 6. Gågateområdet 
§ 6-1. Generelt om gågateområdet 
Reklameskilt, bord og stoler skal plasseres på en slik måte at de ikke er til hinder for naturlig 
ferdsel for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
Høy estetisk kvalitet på bord, stoler og annet møblement, skal etterstrebes. Møblement og 
faste varige installasjoner, skal være i tråd med formingsveilederen.   
 
§ 6-2. Søndre torv 
Ved leie av Søndre torv med tilhørende gågater skal område A og B benyttes, fremfor øvrige 
områder, se vedlagt kart over Søndre torv.  
 
Øvre del (A) kan brukes til faste torgplasser, midlertidig salg, stands, loddsalg, skøytebane, 
ulike arrangementer og lignende. 
 
Midtre del (B) kan brukes til midlertidig salg, stands, loddsalg, skøytebane, ulike 
arrangementer og lignende. 
 
Nordre del av Søndre torv (gaten ned mot Fossveien) kan brukes til midlertidig salg. 
 
Bruk av Nedre del skal ikke hindre bruk av lekeplassen og området rundt som en sosial 
møteplass. Det er få plasser der for midlertidige aktiviteter, og hvilke aktiviteter som tillates 
her vurderes skjønnsmessig av kommunen.  
 
§ 6-3. Kjøretøy og vogner 
Renovasjon, post- og varelevering skal ikke skje fra gågateområdet dersom annen adkomst 
er mulig. Dersom det ikke er annen adkomst for levering, gjelder de skiltede tidsrommene for 
kjøring i gågateområdet. 
 
Politiet kan etter søknad gi tillatelse til innkjøring i andre tidsrom enn skiltet tilsier. 
Generelle/faste dispensasjoner for kjøring utenfor tidsrommene, skal ikke innvilges.   
 
Det er forbudt for kjøretøy og vogner å parkere på Søndre torv og i gågateområder. jf. 
Forskrift om kjørende og gående trafikk § 17. Politiet kan gi tillatelse til å ha kjøretøy 
og vogner parkert i gågaten i perioden disse brukes som utsalgssted for varer og/eller 
produktpromotering. Dette må det søke om. Størrelsesrestriksjon på kjøretøy og 
vogner er inntil 5,0 m lengde og 2,3 m høyde.  
 
På andre kommunale uterom må kjøring skje i henhold til trafikkregler og skilting. 
Kjøring og parkering utover trafikkregler og skilting må godkjennes av kommunen og 
avklares med politiet.  
 
§ 6-4. Fortausområder 
Området utenfor de enkelte næringslokalene benyttes av egen virksomhet. Midlertidige tiltak 
som skilt, plakater, gjerder og liknende er tillatt, men skal ikke være til hinder for 
utrykningskjøretøy og allmenn ferdsel, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, og 
skal ikke hindre sikt til trafikkskilt ol. Plassering fremkommer av vedlegg. Områdene skal 
ryddes utenom åpningstiden, slik at disse er tilgjengelige for renovasjon, snøbrøyting og for 
allmennheten.  
 
§ 7. Park- og friområdene 
All bruk av parkområdene skal være hensynsfull med tanke på områdenes flora og fauna. 
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Det er tillatt å leie park- og friområdene til arrangementer. Særskilte regler gjelder, se 
tilhørende veileder.  
 
Kap. IV. Andre bestemmelser 
 
§ 8. Klage 
Utleie av kommunale uteområder skjer i kraft av eiendomsretten og avgjørelse knyttet til 
søknader om dette er derfor ikke et enkeltvedtak som kan påklages.  
 
§ 9. Brudd på regelverket 
Tillatelser og rettigheter etter dette regelverket kan tilbakekalles eller endres ved brudd på 
regelverket. Ved regelbrudd og manglende etterlevelse av påbud om å følge reglene vil 
kommunen kunne fjerne installasjoner m.m. på arrangørens regning. 
 
Kommunen er ikke erstatningsansvarlig ved eventuelle tap som følge av tilbakekall eller 
endring av tillatelse/rettighet etter dette punktet. 
 
§ 10. Midlertidig tilbakekallelse av tillatelse 
Kommunen kan midlertidig inndra tillatelsen når kommunens eget behov gjør dette 
nødvendig, som f.eks. ved vannlekkasje, veiarbeid e.l. Ved kortere enn 7 dager gir det ikke 
krav på redusert leie. Kommunen er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle tap som følge av 
tilbakekalt tillatelse. Leietaker er selv ansvarlige for å fjerne installasjoner, kjøretøy m.m. 
 
§ 11. Kansellering av avtale 
Avtale om leie av uteområde kan for større arrangementer kanselleres kostnadsfritt innen 3 
uker før oppstart av leieperioden. Kommunen kan kreve leie som avtalt dersom 
kanselleringen skjer på et senere tidspunkt. For arrangementer kan kansellering skje 
kostnadsfritt innen én uke før oppstart av leieperioden. 
 
§ 12. Dispensasjon 
Ringerike kommune kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i reglementet dersom det er 
særlige praktiske, estetiske eller kvalitative forhold. Dispensasjon gis kun for et begrenset 
tidsrom.  
 
§ 13. Evaluering 
Reglementet evalueres ved behov og mindre endringer/justeringer foretas av 
administrasjonen. Større endringer vil vedtas av Formannskapet.   
 
Vedlegg 1. Byreglement – veileder for bruk av kommunale uterom i Hønefoss sentrum 

Vedlegg 2. Kart over kommunale uteområder 
Vedlegg 3. Kart over Søndre torv inkludert sentrumstorget 
Vedlegg 4. Kart over Nordre torv og Nordre park 
Vedlegg 5. Kart over Søndre park og Petersøya 
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Byreglement 
Veileder for bruk av uteområder i Hønefoss sentrum 

 
 

Velkommen til Hønefoss! 

Ringerike kommune ønsker å legge til rette for aktivitet i byen. Denne veilederen skal hjelpe 
deg om du har lyst til å arrangere en form for aktivitet på kommunalt område og gi tips til deg 
før du sender inn en søknad. 
 
Veilederen skal gjøre det enkelt å bruke kommunale uterom og parker. Her finner du hva du 
må gjøre for å få tillatelse, og hvor du må henvende deg. Alt i veilederen er ikke like relevant 
for alle, så hver enkelt søker må gjøre en vurdering for hva som gjelder for dem. Veilederen 
er til for å støtte bruken av "Byreglement – reglement for bruk av kommunale uterom i 
Hønefoss sentrum".  
 

Hvor kan du leie plass? 
I Hønefoss sentrum er det flere offentlige uterom som kommunen leier ut. Du må søke for å 
leie følgende områder:  

 Søndre park 

 Nordre park  

 Søndre torv 

 Nordre torv 

 Petersøya 

 Sentrumstorget 
 
En detaljert beskrivelse av de ulike uterommene i sentrum og hvilke aktiviteter som er tillatt, 
finner du som vedlegg nederst i dette dokumentet. 
 
Du kan også leie andre kommunale uterom i Ringerike, og da kontakter du Teknisk 
forvaltning, eiendom: postmottak@ringerike.kommune.no 
 
Hva koster det? 
Priser for leie av kommunale uteområder bestemmes politisk i betalingsreglementet vårt.  
 
Før du søker: 

 Hvis ditt arrangement krever andre tillatelser, må du søke om dette i god tid. Du må 
blant annet ha brukthandelbevilling før du søker om leie av plass.  

 Kommunen kan kreve at enkelte tillatelser foreligger før søknad om leie kan 
behandles. For serverings- og skjenkebevilling søker du plass først. Se mer i avsnittet 
om «Andre tillatelser» på s. 3 og 4.  

 Formingsveileder, for hvordan skilt og annet skal se ut, skal følges.   

 Det kan være lurt å ta en titt i vår arrangementskalender for å se om det er andre ting 
som skjer, med samme målgruppe, rundt samme tiden som du ønsker å arrangere 
noe.    

 

Søknadsprosedyre for leie av kommunalt uteområde 
Du må søke om leie av offentlig uteområder for følgende aktiviteter: 

 midlertidig bruk 

 kommersielt salg 

 midlertidige installasjoner 

 faste installasjoner 
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 fast torgplass 

 arrangementer, herunder også større arrangementer 

 gatemusikk/-underholdning 

 ikke-kommersielt salg 
 

Alle søknader skal inneholde:  
1. hvem som søker, kontaktperson, fødselsnummer, evt. organisasjonsnummer og 

fakturaadresse 
2. arrangementstype  
3. formål (ideelt, økonomisk e.l.,) 
4. tidsrom for arrangement (dato og tidspunkt) 
5. bruk av innretninger og utstyr, behov for dager til rigging 
6. tekniske behov (strøm, avløp, fontenestenging, etc.) 

 
Ved større arrangementer skal søknaden også inneholde følgende: 

1. En arrangementsplan, bestående av delplaner. Hvilke delplaner som er nødvendig 
avhenger av arrangementet, men noen forslag er listet opp under:  

 organisasjonsplan 

 gjennomføringsplan 

 detaljert teknisk plan (rigg, behov for f.eks. strøm og vann, informasjon om 
toalett-, renholds- og renovasjonsfasiliteter o.l.) 

 situasjonsplan 

 markedsføringsplan 

 sikkerhetsplan 

 økonomiplan 

 trafikkplan 

 vaktplan 
2. En risiko- og sårbarhetsanalyse (kan inneholde temaer som for eksempel 

brannsikkerhet, personsikkerhet (for både publikum og ansatte), støy, miljø, 
forurensning og forsøpling) 

3. Stenging av vei, fortau, gågate (trafikkareal) bør unngås, men hvis det er vurdert et 
behov for avstenging av trafikkarealer eller annet areal, må det spesifiseres i 
søknaden. Hvis arrangementet krever at gater eller veier må stenges, må veieier fatte 
et vedtak om midlertidig stenging og skilting (enten er dette kommunen og/eller 
Statens vegvesen) se mer informasjon under Trafikk lenger ned. 

4. Program, illustrasjon av ønsket leieområde og andre relevante opplysninger.  
 
Søknad skal sendes til:  
Søknad om leie sender du til postmottak@ringerike.kommune.no  
 
Dersom du lurer på noe ved søknaden kan du ta kontakt med 
servicetorget@ringerike.kommune.no  
 
Når må søknaden leveres? 
Vi behandler søknader forløpende. Generelt er frist for å søke om tillatelse en uke før ønsket 
dato for leie. Søknader mottatt etter frist blir behandlet så langt det er mulig.  
 
Ved større arrangement må det beregnes lengre behandlingstid.  
 
Behandling av søknaden 
Dersom ønsket plassering ikke er mulig, vil kommunen om mulig foreslå alternative 
plasseringer.  
 
For større arrangementer kan kommunen kreve et oppstartsmøte med søker.  
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Leieavtale 
For større arrangement, eller etablering av faste installasjoner, skal det inngås en leieavtale 
med kommunen. 
 
Krav til leietaker 

1. Leietaker er ansvarlig for sin aktivitet på kommunens områder. Leietaker må 
fremskaffe forsikring selv, dersom det er behov for dette.  
 

2. Leietaker er ansvarlig for å håndtere, kildesortere, oppbevare og fjerne søppel 
umiddelbart etter endt arrangement. Ved manglende opprydding påløper det gebyr 
fra kommunen jf. kommunens betalingsreglement. 
 

3. Når du leier offentlig uteareal samtykker du til at Skatteoppkreveren kan gi 
opplysninger til Ringerike kommune v/Teknisk forvaltning om A-melding og restanser. 
A-melding, avstemmingsrapport (A07) og legitimasjon skal legges frem ved 
forespørsel. Leietaker samtykker også til at Skatteoppkreveren kan utføre kontroll av 
leietaker, og fremlegge resultatene av slike kontroller til kommunen. 
 

4. Dersom du forventer at arrangementet trekker mange mennesker, kan det være 
behov for sanitetsvakt. Omfanget av beredskap må inngå i den totale 
risikovurderingen i forkant av arrangementet. Vurder for eksempel om Røde Kors og 
legevakten bør informeres om arrangementet.  
 

5. Alle arrangører oppfordres til å være miljøbevisste. 
 

6. Reglementets § 5-4 oppstiller en rekke krav til leietaker som må overholdes.  
 
Avlysning 
Hvis du må avlyse større arrangementer, kan kommunen kreve leie dersom det avlyses 3 
uker eller nærmere arrangementsdato. 
 

Andre tillatelser  
I tillegg til å søke kommunen om bruk av offentlige uterom, må det vanligvis også søkes eller 
meldes ifra til politiet, og noen ganger for eksempel også brannvesenet, kommunens 
helsemyndighet eller mattilsynet. 
Du må selv finne ut hvilke myndigheter du må søke tillatelse hos, ut fra karakter og omfang 
på det planlagte arrangementet.  
 
Politiet 
Politivedtektene for Ringerike kommune inneholder regler om arrangementer på offentlig 
sted, orden, ferdsel, renhold, mm. Politivedtektene inneholder også bestemmelser om 
meldeplikt og søknadsplikt til politiet. Dette omhandles nedenunder. Vedtektene finner 
du her:  
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-12-19-
2107?q=forskrift%20politivedtekt%20Ringerike%20kommune 
 
Du må alltid informere politiet om arrangementet ditt, men politiet krever forskjellig 
informasjon ved ulike arrangementer. 
 
Meldeplikt (si ifra):  
Skal du bruke offentlig uteområde til arrangement skal du i god tid sende melding til politiet 
om dette.  
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Eksempler på når du har meldeplikt er: 

 demonstrasjoner 

 opptog 

 møte 

 stand  

 danseopptreden eller lignende 
  
Søknadsplikt (søke og få lov):  
Dersom arrangementet er så stort at det åpenbart vil føre til behov for betydelig 
ferdselsregulering eller vakthold, skal du levere inn skriftlig søknad i stedet for melding. 
Eksempler på når du har søknadsplikt er: 

 konserter 

 messer 

 idrettsarrangement 

 festivaler og lignende 
 
Meldinger og søknader sendes til post.sor-ost@politiet.no  
 
Brukthandel:  
Skal du arrangere et bruktmarked må du vurdere om du skal søke politiet om 
brukthandelbevilling. Søknadsskjema og ytterligere informasjon finner du her: 
https://www.politiet.no/tjenester/brukthandel/   
 
Ved arrangering av brukthandelmarked skal kontaktinformasjonen til samtlige selgere 
sendes til kommunen (postmottak@ringerike.kommune.no) senest to dager før 
arrangementet finner sted. 
 
Brannsikkerhet 
Alle store arrangement skal meldes en måned i forkant til brann- og redningstjenesten.  
Det er viktig at utstyr og bygninger er kontrollert og vedlikeholdt for å unngå brann. Det må 
være slokningsutstyr og nok rømningsveier som er lett tilgjengelige, i tilfelle evakuering. 
 
Meldingen skal inneholde: 

 Tidspunkt, tema, størrelse, sted mv. 

 Risikoanalyse for arrangementet 

 Beskrivelse av brannsikringstiltak 

 Alarm/lydanlegg/lysanlegg 

 Slokkeutstyr 

 Prosedyre for evakuering 

 Oversikt over sikkerhetspersonell 

 Forventet antall besøkende 

 Rutiner og ansvar 

 Gjennomført opplæring og øvelser 

 Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i arrangementsområdet 
 
Meldinger sendes til brann@ringerike.kommune.no  
 
DSBs veileder for sikkerhet ved store arrangement finner du her: 
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-
informasjonsmateriell/veiledere/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer.pdf  
 
Trafikk 
Arrangementer på eller ved offentlig vei er søknadspliktige.  
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Dersom arrangementet berører eller påvirker trafikken, må det utarbeides en plan for 
hvordan trafikken skal avvikles. 
 
Ved arrangementer på eller ved kommunal vei, send søknad og eventuell plan til teknisk 
forvaltning: postmottak@ringerike.kommune.no    
 
Ved arrangementer på eller ved riks- eller fylkeskommunal vei, send søknad og eventuell 
plan til Statens vegvesen: postmottak@ringerike.kommune.no     
 
Servering av mat 
Skal du servere mat eller drikke under arrangementet trenger du serveringsbevilling fra 
kommunen. Det må regnes med ca. to måneder saksbehandlingstid på serveringsbevilling. 
Enkeltstående aktiviteter, som utdeling av f.eks. smaksprøver eller lignende med varighet 
under en uke, skal meldes mattilsynet.  
Før du søker om serveringsbevilling må du dokumentere leieavtale for kommunalt 
uteområde 
 
Privatpersoner eller lag og foreninger som ikke vanligvis driver med matproduksjon og salg, 
er unntatt meldeplikten dersom de kun skal selge én dag, men hygienekravene må fortsatt 
følges.  
 
Servering av alkohol 
Skal du servere alkohol under arrangementet må det søkes om både serveringsbevilling og 
skjenkebevilling. Tegninger av skjenkearealet legges ved søknaden. 
 
Før du søker om serverings- og skjenkebevilling må du dokumentere leieavtale for 
kommunalt uteområde. 
 
Midlertidig utvidelse av skjenkeareal 
Kommunen må motta søknaden minst 14 dager før arrangementet.  
 
Permanent utvidelse av skjenkeareal 
Kommunen må motta søknaden minst to måneder før arrangementet, fordi den må 
behandles politisk.  
 
Enkeltstående arrangement 
Kommunen må motta søknaden minst fire uker før arrangementet. 
 
Informasjon om dette finner du på kommunens hjemmesider: 
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/org-og-
admin/fellestjenester/sjenkebevilling/#serveringsbevilling 
 
Ytterligere informasjon om matservering finner du på nettsiden til mattilsynet: 
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kortvarig_salg_av_mat/ 
 
Åpningstider for utsalgssteder er regulert gjennom Lov om helligdager og helligdagsfred. 
Denne finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12 
 
Lydnivå 
Arrangør av konserter må senest fire uker før planlagt arrangement søke kommunal 
helsemyndighet om godkjenning av arrangement dersom det skal spilles musikk utendørs 
som kan utgjøre en støybelastning for nabolaget.  
 
Helsedirektoratets IS-0327 «Musikkanlegg og helse, veileder til arrangører og kommuner» 
gir anbefalinger om tillatt lydnivå. Basert på relevante internasjonale standarder er det 
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definert en høyeste grense for lydbelastning som kan aksepteres uten at det oppstår fare for 
hørselsskade for større grupper av befolkningen. Ringerike kommune legger disse kravene 
til grunn for hele publikumsområdet ved arrangementer: 
 
For musikkarrangementer som konserter og lignende, med varighet i halvannen time er 
varslingsgrensen 92 dB, mens absolutt grense er 99 dB, Lp, Aeq,30min. Toppverdi av 
lydtrykknivå skal ikke overskride 130 dB, Lp, Cpeak. Hvis det kan forventes at varslingsgrensen 
overskrides kan kommunen kreve at: 
a) det gis informasjon om risiko for hørselskade ved arrangementet 
b) egnet hørselvern tilbys uten ekstra kostnader 
c) det etableres tydelig merkede stillesoner, som er tilgjengelige for publikum, og hvor 

lydnivå er under 85 dB 
 
Tidspunkt for tillatt støy er regulert gjennom Lov om helligdager og helligdagsfred, som du 
finner her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12 
 

Annet regelverk 
Vær også oppmerksom på at dette Byreglementet ikke er uttømmende, men kommer i tillegg 
til bestemmelsene i blant annet følgende regelverk: 

 Oppføring og bruk av bebyggelse og faste installasjoner reguleres gjennom 
norske byggeregler og kommunens arealplaner (reguleringsplan, 
kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel). 
 

 Forurensingsloven 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6 

 

 Helse- og omsorgstjenesteloven, Folkehelseloven og Forskrift om miljørettet 
helsevern kommer til anvendelse dersom det skulle oppstå støysjenanse, 
hygieniske eller helsemessige ulemper ved bruk av gågateområdet. 
Helse- og omsorgsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 
Folkehelseloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29 
Forskrift om miljørettet helsevern: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-

25-486 
 

 Universell utforming  
Forskrift om universell utforming: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-

732 
Likestillings- og diskrimineringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-

51?q=lov%20om%20likestilling 
 

 Lyd 

T-1442/2016 «Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen»: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-

arealplanlegging/id2526240/ 

NS 8175:2019 «Lydforhold i bygninger – lydklasser for ulike bygningstyper» 
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=10

45700 

Helsedirektoratets Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg (IS-

1693) https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/stoyvurdering-ved-etablering-av-

naermiljoanlegg/St%C3%B8yvurdering%20ved%20etablering%20av%20n%C3%A6rmilj%C3

%B8anlegg%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/45164549-f9e6-4c7e-a982-

1e1e67b7908b:4e029096ac7f5475453bfbe6e24f3e960332b6ee/St%C3%B8yvurdering%20ve

d%20etablering%20av%20n%C3%A6rmilj%C3%B8anlegg%20%E2%80%93%20Veileder.pdf 
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 For visse typer tiltak, f.eks. faste installasjoner, må man søke 
byggesaksavdelingen om tillatelse. I tillegg må privatrettslige forhold tillate dette.  
 

 Dersom det skal spilles av musikk offentlig (ikke live-opptredener) skal det 
betales en avgift til TONO. Mer informasjon om dette finner du her: 
https://www.tono.no/kunder/ 
 

 Naboer skal varsles dersom det er påkrevd. Hvem og hvordan det varsles 
avhenger av arrangement. Nabovarselet skal fortelle hva du arrangerer og på 
hvilken måte naboene blir berørt (parkering, stengning av gate, støy osv.). Et 
godt nabovarsel bør også fortelle hvordan arrangøren på best mulig måte har 
tenkt å likevel legge til rette for de naboene som blir berørt.  
Naboloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15  
 

 Dersom du utføre byggearbeid på offentlige uteområder må du forholde deg til 
graveinstruksen til Ringerike kommune.  
https://www.ringerike.kommune.no//globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-
dokumenter/samfunn/teknisk-forvaltning/ringerike-kommune--graveinstruks-februar-
2010.pdf 

 
 
Vedlegg:  

1. Sjekkliste 
2. Beskrivelse av kommunale uteområder tilgjengelig for leie 
3. Tverrsnitt av gater 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4421-3  Arkiv: 000 &13  

 

Sak: 130/19 

 

Saksprotokoll - Høring - Ny forvaltningslov - KS høringsuttalelse  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Ringerike kommune støtter KS i deres høringsuttalelse til ny forvaltningslov. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.10.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4421-2   Arkiv: 000 &13  

 

 

Høring - Ny forvaltningslov  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter KS i deres høringsuttalelse til ny forvaltningslov. 

 

 

  

 

Innledning  

 

Forvaltningslovutvalget ble oppnevnt 23. oktober 2015 for å foreta en samlet gjennomgang av 

gjeldende forvaltningslov og tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett. Utvalget ble bedt om å 

utarbeide en forståelig og praktikabel lov som skal ivareta rettsikkerheten og tilliten til 

forvaltningen, og samtidig legge til rette for en god og effektiv saksbehandling.  

 

Det ble i mandatet også lagt vekt på at en ny lov bør legge til rette for digitalisering av 

saksbehandlingen, og ta hensyn til at loven skal anvendes på en rekke ulike områder og 

tilpasses forskjellige former for organisering av offentlig virksomhet. Utvalgets lovutkast 

fremgår av utredningen side 17 – 46. Et sammendrag og oversikt over forslagene fremgår av 

utredningen side 46 – 54, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-5/id2632006/ 

  
Departementet har bedt om høringsinstansenes syn på forslagene. Høringsfristen er 2. 

desember 2019. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Nedenfor er inntatt et generelt sammendrag fra NOUen om utvalgets forslag, NOUen pkt. 

2.1.2 side 46 og 47. 

 

Generelt om utvalgets forslag 

 

Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). 

Lovforslaget vil avløse den gjeldende forvaltningsloven fra 1967. Både mandatet for utvalget 



- 

og de erfaringer utvalget har innhentet, gir inntrykk av at gjeldende lov etter alminnelig 

oppfatning er velfungerende. Samtidig er det behov for endringer på flere punkter. 

 

Lovforslaget har med regler om forskrifter, inhabilitet, veiledningsplikt, taushetsplikt, 

saksforberedelse, form og begrunnelse for vedtak, klage, omgjøring uten klage og andre 

spørsmål som er regulert i den gjeldende loven. Hovedtrekkene i forvaltningsloven blir 

videreført. Det er lagt vekt på å gi bestemmelser som videreføres, en klar utforming i moderne 

språkdrakt, slik at det blir enklere å bruke dem. Det vil fortsatt være slik at lovens regler kan 

bli supplert med særregler i lovgivningen på det enkelte forvaltningsområdet. 

 

Utvalget foreslår en klarere avgrensning av lovens virkeområde. Loven skal gjelde for 

offentlig forvaltning i staten, fylkeskommunene og kommunene. Den skal gjelde for andre når 

de utøver offentlig myndighet, enten det er private eller offentlige virksomheter som er 

organisert utenfor stat og kommune. For offentlig eide selskaper (statsforetak, 

særlovselskaper, offentlig eide aksjeselskaper, interkommunale selskaper eller stiftelser med 

offentlig tilknytning) må det bestemmes i den særlov som regulerer foretakstypen, eller for det 

enkelte foretak, om forvaltningsloven skal gjelde for annen virksomhet enn offentlig 

myndighetsutøving. 

 

Det er lagt vekt på at loven skal fungere like godt i kommunene som i staten. Utvalget har 

lagt kommuneloven av 2018 til grunn i sitt arbeid. 

 

Lovforslaget har nærmere saksbehandlingsregler for enkeltvedtak, i likhet med gjeldende lov. 

Utvalget anser det ikke hensiktsmessig å innføre flere sett saksbehandlingsregler for ulike 

typer avgjørelser. De nærmere saksbehandlingsreglene skal gjelde for offentlig 

myndighetsutøving i enkelttilfeller. Utvalget foreslår å klargjøre i loven hvilke avgjørelser 

som skal regnes som enkeltvedtak. Utvalget foreslår nærmere saksbehandlingsregler for 

enkeltvedtak som er fleksible nok til å sikre en hensiktsmessig og effektiv behandling av 

forskjellige typer saker, samtidig som de gir borgerne tillit til offentlig forvaltning. 

 

Lovforslaget legger til rette for videre digitalisering av forvaltningsvirksomheten. De enkelte 

reglene er som utgangspunkt ment å fungere teknologinøytralt. Det er lagt til rette for 

helautomatisert saksbehandling etter nærmere vurdering på det aktuelle området, med krav 

om offentlig tilgjengelig dokumentasjon av systemets rettslige innhold. Utvalget har også 

utredet særlige utfordringer digitalisering og automatisering medfører for personvernet, som 

reiser vanskelige nasjonale og folkerettslige problemstillinger, jf. særlig EUs 

personvernforordning. Utvalget foreslår en utvidet adgang til å dele taushetsbelagt 

informasjon mellom forvaltningsorganer i staten, fylkeskommunene og kommunene. For 

personopplysninger foreslås dette på vilkår som oppfyller kravene i personvernforordningen. 

 

Reglene om inhabilitet er gjennomgått. Utvalget går inn for å beholde terskelen for når 

inhabilitet inntrer, men foreslår at enkelte situasjoner som i dag gjerne fører til inhabilitet 

etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, skal lede til inhabilitet uten videre. Dette gjelder 

blant annet for den som har en vesentlig økonomisk interesse i utfallet av en sak. Utvalget 

foreslår også inhabilitet for den som det siste året før saken begynte, har hatt verv eller 

ledende stilling i et selskap som er part i saken. Den som har avgjort en forvaltningssak i 

første instans, blir etter forslaget inhabil til å behandle klagesaken. Når det gjelder inhabilitet 

etter en skjønnsmessig helhetsvurdering, foreslår utvalget å lovfeste flere elementer i 



- 

vurderingstemaet. Utvalget foreslår at inhabilitetsreglene skal gjelde formelt også for 

medlemmer av regjeringen, unntatt for klagesaker til Kongen. 

 

Utvalget foreslår å opprettholde gjeldende ordning om forvaltningsklage og om hvilket organ 

som er klageinstans. Samtidig understreker utvalget at det må sikres at klageinstansen har en 

organisatorisk plassering som gir den tilstrekkelig distanse til underinstansen. I 

statsforvaltningen gjelder dette både når klageinstansen er «nærmest overordnet organ», og 

når den er en særskilt klagenemnd. Det er delte meninger i utvalget om hvor langt en statlig 

klageinstans skal kunne overprøve forvaltningsskjønnet i et vedtak truffet av en kommune 

eller fylkeskommune. Et flertall i utvalget foreslår å oppheve retten til sakskostnader i 

forvaltningssaker. 

 

KS har utarbeidet et høringssvar som ble behandlet i Hovedstyrets møte den 20. september 

2019. Hovedstyret vedtok enstemmig bl.a. følgende hovedpunkter:  

 

«KS støtter i det vesentlige forslag til ny forvaltningslov som fremmet i NOU 2019:5 (Ny 

forvaltningslov).  

 

KS foreslår følgende endringer i utvalgets forslag:  

 

1) Klagebehandling  

 

•  KS ber regjeringen utrede etablering av kommunale klageordninger fremfor statlige 

klageordninger over kommunale vedtak. En kommunal klageordningen skal ivareta 

innbyggernes rettssikkerhet.  

•  KS vil uansett begrense statlig klagebehandling til å prøve lovligheten av kommunens 

vedtak.  

•  KS støtter ikke en svekkelse av gjeldende retts formulering om å legge «stor vekt» på 

det kommunale selvstyret.  

 

2) Statlige klageinstansers adgang til å oppheve kommunale vedtak  

 

•  KS støtter ikke at statlige klageinstanser på eget initiativ, uavhengig av en klage fra 

innbyggerne, skal kunne oppheve og omgjøre enkeltvedtak fra kommunen.  

 

3) Helautomatisert saksbehandling  

 

•  KS støtter mindretallets forslag til hjemmel for helautomatisert saksbehandling i 

utkastets § 11, hvor det foreslås en generell hjemmel til slik saksbehandling, men hvor 

det er stilt nærmere vilkår. 

 

4) Saksomkostningsregel  

 

•  KS støtter mindretallets forslag til en klarere avgrensning i loven av retten til dekning 

av saksomkostninger fra det offentlige, herunder at saksomkostninger dekkes etter sats 

fastsatt i medhold av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp § 3.  

 

5) Enkeltvedtak-begrepet i personalsaker m.v.  
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•  KS støtter ikke en videreføring av dagens regel om at personalsaker skal defineres som 

enkeltvedtak. KS vil at ansattes arbeidsforhold skal reguleres av arbeidsmiljøloven. 

KS mener likevel at reglene om partsinnsyn etter forvaltningsloven fortsatt skal gjelde 

ved ansettelser.  

•  KS er enig med utvalget i at avtaler knyttet til fastleger og fysioterapeuter ikke skal 

regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Nærmere rettslig regulering kan skje i 

særlov og avtaleverk.  

 

6) Adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger  

 

•  KS foreslår at det tydeliggjøres i lovteksten hvilket organ som har 

beslutningskompetanse og hvilken opplysningsplikt som følger av regelen.  

 

7) Formålsbestemmelsen  

 

•  Uttrykket «forvaltningen» bør byttes ut med formuleringen «staten, fylkeskommuner 

og kommuner». Det bør fremgå at loven skal «fremme» god, tillitsskapende og effektiv 

saksbehandling, og ikke bare «legge til rette for det». Det bør også tilføyes at et 

formål med loven er å «legge til rette for digitalisering». 

 

8) Tilpasning til kommunale virksomheter  

 

•  KS ber departementet utforme lovtekst og motiver slik at ny lov i størst mulig grad 

også blir tilpasset kommuner og fylkeskommuners virksomhet og organisering. 

 

KS sitt høringssvar, hvor de overnevnte punkter er nærmere kommentert, er vedlagt 

saksfremlegget. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen, ved kommuneadvokaten, har gjennomgått NOUen og KS sin høringsuttalelse. 

Rådmannen støtter høringsuttalelsen og anbefaler kommunestyret og slutte seg til denne. 

Utvalgets forslag om at det fortsatt skal være statlig klagebehandling er en inngripen i det 

kommunale selvstyret og det vil være fornuftig at klagebehandlingen utredes nærmere.  

 

Slik rådmannen vurderer det, kan det imidlertid være et enda større inngripen i det kommunale 

selvstyret når utvalgets flertall foreslår at man i tillegg skal gå bort fra at det ved 

klageinstansens behandling av kommunens skjønn skal legges «stor vekt» på kommunens 

vurdering. Rådmannen stiller spørsmål ved om dette i realiteten er en innskrenkning av det 

kommunale selvstyret.   

 

Rådmannen er enig med KS i forslaget om at vedtak om oppsigelse, avskjed, suspensjon og 

ordenstraff i kommunal sektor ikke skal regnes som enkeltvedtak slik det er i dagens lov. 

Rådmannen mener at saksbehandlingskravene i arbeidsmiljøloven vil ivareta hensynet til 

arbeidstakerne. Det er videre krevende i praksis å forholde seg til to sett regler som heller ikke 

er samordnet. 

 



- 

Rådmannen slutter seg videre til forslaget om at avtaler knyttet til fastleger og fysioterapeuter 

ikke skal regnes som enkeltvedtak. 

 

Når det gjelder reglene om taushetsplikt støtter rådmannen forslaget om å gjøre det enklere for 

forvaltningen å kunne dele taushetsbelagte opplysninger for å sikre nødvendig samarbeid. 

Særlig der en bruker får tjenestetilbud fra flere enheter i kommunen. 

 

På denne bakgrunn anbefaler rådmannen kommunestyret om å slutte seg til KS sitt høringssvar.  

 

 

Vedlegg 

 

Høringssvar fra KS datert 30. september 2019 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Høring - Ny forvaltningslov - KS’ høringsuttalelse

Viser til brev av 3. juni 2019 der departementet ber om hørin gsinstansenes syn på forslagene til ny
forvaltningslov med høringsfrist 2. desember 2019. Med dette avgis KS’ høringsuttalelse.

Høringssaken ble behandlet i Hovedstyrets møte den 20. september. Hovedstyret vedtok enstemmig bl.a.
følgende hovedpunkter:

«KS støtter i det vesentlige forslag til ny forvaltningslov som fremmet i NOU 2019:5 (Ny forvalt ningslov).

KS foreslår følgende endringer i utvalgets forslag:

1) Klagebehandling

• KS ber regjeringen utrede etablering av kommunale klageordninger fremfor statlige
klageordninger over kommunale vedtak. En kommunal klageordningen skal ivareta
innbyggernes rettssikkerhet.

• KS vil uansett begrense statlig klagebehandling til å prøve lovligheten av kommunens
vedtak.

• KS støtter ikke en svekkelse av gjeldende retts formulering om å legge «stor vekt» på det
kommunale selvstyret.

2) Statlige klagei nstansers adgang til å oppheve kommunale vedtak

• KS støtter ikke at statlige klageinstanser på eget initiativ, uavhengig av en klage fra
innbyggerne, skal kunne oppheve og omgjøre enkeltvedtak fra kommunen.

3) Helautomatisert saksbehandling

• KS støtter m indretallets forslag til hjemmel for helautomatisert saksbehandling i utkastets
§ 11, hvor det foreslås en generell hjemmel til slik saksbehandling, men hvor det er stilt
nærmere vilkår.
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4) Saksomkostningsregel

• KS støtter mindretallets forslag til en klarere avgrensning i loven av retten til dekning av
saksomkostninger fra det offentlige, herunder at saksomkostninger dekkes etter sats
fastsatt i medhold av 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp § 3.

5) Enkeltvedtak - begrepet i personalsaker m.v.

• KS støtter ikke en videreføring av dagens regel om at personalsaker skal defineres som
e nkeltvedtak. KS vil at ansattes ar b eidsforhold skal reguleres av arbeidsmiljøloven. KS
mener likevel at reglene om partsinnsyn etter forvaltningsloven fortsatt skal gjeld e ved
ansettelser.

• KS er enig med utvalget i at avtaler knyttet til fastleger og fysioterapeuter ikke skal regnes
som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Nærmere rettslig regulering kan skje i særlov og
avtaleverk.

6) A dgang til å dele taushetsbelagte opplysninger

• KS foreslår at det tydeliggjøres i lovteksten hvilket organ som har beslutningskompetanse
og hvilken opplysningsplikt som følger av regelen.

7) Formålsbestemmelsen

• Uttrykket « forvaltningen » bør byttes ut med formuleringen « staten, fylkesk ommuner og
kommuner ». Det bør fremgå at loven skal « fremme » god, tillitsskapende og effektiv
saksbehandling, og ikke bare « legge til rette for det ». Det bør også tilføyes at et formål
med loven er å « legge til rette for digitalisering ».

8) Tilpasning til kom munale virksomheter

• KS ber departementet utforme lovtekst og motiver slik at ny lov i størst mulig grad også
blir tilpasset kommuner og fylkeskommuners virksomhet og organisering.

I det følgende underbygges vårt syn på saka samt at enkelte andre spørsm ål også behandles.

1. Generelle kommentarer – forslag som KS støtter

KS støtter utvalgets forslag om at ny forvaltningslov fortsatt skal være en
« minimumslov » som fastsetter en «minstestandard» som saksbehandlingen ikke kan gå under. Vi støtter
at loven ikke regulerer vage prinsipper i forvaltningsretten utover angivelse av saklighetskravet i
formålsbestemmelsen, og at loven ikke skal regulere forvaltningsavta ler mv . Vi støtter forslaget til
foreslått virkeområdet for loven.

KS støtter utvalgets forslag om å videreføre forholdet mellom forvaltningsloven og særlover.
Forvaltningsloven skal fortsatt være den generelle loven som gjelder for all saksbehandling, me n at
avvikende regler kan fastsettes i den enkelte særlov ut fra særlige hensyn.

KS støtter at reglene om partsinnsyn plasseres i offentleglova, som gis korttittelen innsynslova.
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Vi støtter utvalgets forslag til mindre justering av inhabilitetsreglene.

Det er etter vår vurdering riktig som foreslått å videreføre det grunnleggende skille i dagens
forvaltningslov mellom enkeltvedtak, forskrift og andre avgjørelser, og at lovens struktur også avspeiler
det.

Utvalgets forslag om videreføringen av struktur o g store deler av det materielle innholdet i dagens lov,
sammen med de foreslåtte endringer, gjør at vi vurderer at utvalget i stor grad har lykkes med å lage en
oversiktlig og anvendelig lov. Forslaget er egnet til å fremme en god, tillitsskapende og effek tiv forvaltning
som ivaretar hensynet til den enkelte og samfunnet.

2. Nærmere om enkelte forslag – KS` endringsforslag

2.1 Klagebehandling av kommunale enkeltvedtak

Utredning av kommunal klagebehandling

Utvalget legger til grunn at det fortsatt skal v ære statlig klagebehandling over kommunale vedtak.
Utvalget har ikke utredet hvorvidt og hvordan det kan etableres kommunale klageordninger som
erstatning for statlig klagebehandling over kommunale vedtak.

Det bør etableres kommunale klageordninger som er statning for statlig klagebehandling over kommunale
vedtak. Den statlige klagebehandlingen av kommunale vedtak bør således opphøre. Det er naturlig at
dette utredes også ved revisjon av forvaltningsloven, selv om hjemmelen for statlig klagebehandling
norma lt er fastsatt i særlov. Utvalgets mandat åpnet for en slik utredning.
Kommunale klageordninger må samtidig innrettes på en slik måte at de ivaretar rettssikkerheten til
innbyggerne.

Det forholdet at staten er klageinstans for kommunale vedtak er en vese ntlig inngripen i det kommunale
selvstyret. Det er i mange klagesaker knyttet betydelig skjønn både til juss, faktum, og
hensiktsmessighetsvurderinger, og disse vurderingene bør ligge til det kommunale nivået. Statlige
klagevedtak kan gi store presedensvir kninger i kommunene. Det innebærer at kommunen som har det
økonomiske ansvaret ikke er den som har endelig kompetanse til å treffe vedtak, og at viktige
beslutninger for kommunene blir avgjort på saksbehandlingsnivå i statlige etater og fylkesmannsembeter.
Dette medfører at kommunene settes i dårligere stand til å utføre sitt samfunnsoppdrag.

Begrensninger i adgangen til å omgjøre kommunale vedtak etter klage

Utvalget foreslår å videreføre dagens ordning med at statlige klageinstanser kan foreta en full
overprøvelse av kommunens faktumvurdering og lovanvendelse. Når det gjelder adgangen til å
tilsidesette det kommunale frie skjønn (hensiktsmessighet), så foreslår et flertall i utvalget å endre dagens
regler fastsatt av Stortinget så sent som i 2017. Det e r flere dissenser i utvalget med ulike alternative
forslag.

Stortinget vedtok i 2017 en lovendring som trådte i kraft 1.1.2018 og som fastsatte at statlige
klageorganer ved vurdering av det frie skjønn skal legge «stor vekt» på det kommunale selvstyre, og ikke
bare «vekt» som var den tidligere lovens ordning. Det er i enkelte lover fastsatt avvikende regler fra dette.
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Utvalgets flertall foreslår å gå bort fra kriteriet «stor vekt» og istedenfor lovregulere at klageinstansen kan
sette til side kommunale ve dtak hvis « nasjonale … hensyn » eller « vesentlige regionale hensyn » taler for
det, « eller hvis vedtaket er klart urimelig for en part ».
Det ble ved behandlingen av lovforslaget fra 2017 (prop. 64 L (2016 - 2017)) uttalt følgende om
lovendringen: « Det inneber at den generelle terskelen for overprøving av hensiktsmessigskjønet til
kommunane eller fylkeskommunane blir heva samanlikna med gjeldande rett ». Det er derfor
overraskende at flertallet i forvaltningslovutvalget nå foreslår å innskrenke det kommunale selvstyret ved
vurdering av det frie skjønn.

Flertallet i utvalget begrunner sitt standpunkt med at forslaget gir « en klarere avgrensning av den
myndighet en statlig klageinstans har overfor kommunale vedtak, enn en regel om å legge (stor) vekt på
det kom munale selvstyret ». Utvalgets forslag innebærer etter KS` oppfatning ikke en klarere avgrensning,
blant annet fordi uttrykket « nasjonale hensyn » ikke er entydig. I mange tilfeller kan nasjonale hensyn også
trekke i ulike retninger. Det er også uklart hva som menes med « regionale hensyn », og om det legges opp
til at staten skal vektlegge fylkeskommunens vurderinger ved prøving av kommunale vedtak. KS oppfatter
derfor at forslaget vil svekke det kommunale selvstyret i klagebehandlingen i strid med det som va r
Stortingets intensjon med vedtaket fra 2017. Flertallet drøfter imidlertid ikke om deres forslag vil svekke
eller styrke det kommunale selvstyret. Stortinget har nylig endret loven, og det er ikke noe faktisk
grunnlag eller empiri som tilsier endring av den lovbestemmelsen som nylig er vedtatt. Det kan videre
ikke legges til grunn, slik som synes å være en forutsetning for forslaget, at kommuner ikke tar nasjonale
hensyn ved sin skjønnsvurdering. Dette gjøres i stor grad.

Det å knytte prøvingsbegrensnin gen til at det skal legges «stor vekt» på det kommunale skjønn innebærer
etter vår vurdering en klarere og mer egnet type avgrensning enn å angi en «type» vurderingstema som
utvalget synes å forutsette at statsforvaltningen alene skal utøve.

Dersom staten skal være klagemyndighet, foreslår et av utvalgets mindretall å begrense statens
klageinstans til å prøve lovligheten av kommunens vedtak. Ved eventuell fortsatt statlig klagebehandling,
så støtter KS at klageinstansens kompetanse begrenses til å prøve ko mmunens rettsanvendelse. Dette
forslaget samsvarer også best med charteret for lokalt selvstyre om at statens styring av kommuner skal
skje ved lov. Det er videre best i samsvar med kommunelovens nærhetsprinsipp i kommuneloven § 2 - 2, 2.
ledd at hensiktsmes sighetsskjønnet ligger til kommunene. Det vises også til forholdsmessighetsprinsippet
i kommuneloven § 2 - 2, 1. ledd hvoretter det kommunale selvstyret ikke bør begrenses mer enn det som
er nødvendig for å ivareta nasjonale mål. De sentrale målene for state n vil gjennomgående være fastsatt i
den aktuelle lov gjennom konkrete lovbestemmelser, og forholdsmessighetsprinsippet tilsier derfor at det
resterende hensiktsmessighetsskjønnet alene bør vurderes av kommunen.

KS støtter subsidiært, dersom det likevel gi s adgang til å prøve mer enn lovlighet, det andre mindretallets
forslag om at statsforvaltningen skal legge «stor vekt» på det kommunale skjønn, og at gjeldende rett slik
videreføres.

2.2 Statlig klageinstanser adgang til omgjøring av kommunale vedtak

KS støtter ikke at statlige klageinstanser på eget initiativ, uavhengig av en klage fra innbygger, skal kunne
oppheve og omgjøre enkeltvedtak fra kommunen. Etter dagens forvaltningslov § 35, 2. og 3. ledd, som
foreslås videreført, har klageinstansen vid komp etanse til av eget tiltak å omgjøre et vedtak truffet av
underinstansen. Klageinstansen kan i tillegg til å oppheve og endre vedtak som er ugyldige, også endre
alle vedtak hvor endringene ikke er til skade for parten. Slik vid omgjøringskompetanse savner e n
begrunnelse i situasjoner hvor det er utpekt en statlig klageinstans av hensyn til rettssikkerheten i
enkeltsaker, uten at denne klageinstansen har noe generelt og overordnet ansvar for saker på
vedkommende saksområde. Denne vide omgjøringskompetansen st rider både mot nærhetsprinsipper og
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mot forholdsmessighetsprinsippet som angitt i kommuneloven. KS mener at den foreslåtte
omgjøringskompetansen, også for de tilfeller hvor vedtaket ikke er ugyldig, går svært langt, og bør
oppheves eller i alle fall begren ses.

2.3 Forvaltningsloven og digitalisering

Helautomatisert saksbehandling m.v.

Dagens og fremtidens digitalisering åpner svært mange muligheter for å forenkle og effektivisere
kommunale tjenester til samfunnets og den enkeltes beste. Brukt på riktig m åte er digitale løsninger
nødvendig for å opprettholde velferd og nå FNs bærekraftmål. Digital saksbehandling kan innebærer
risiko hva gjelder personvern og uriktige vedtak. Helautomatiserte prosesser kan også virke
fremmedgjørende for personer og grupper med svakere digital forståelse, og det vil da ofte være behovet
for direkte kontakt i saksbehandlingen..

KS støtter gjennomgående utvalgets forslag, blant annet i at forvaltningsorganet skal dokumentere det
rettslige innholdet i automatiserte saksbehandli ngssystemer og at dokumentasjonen skal offentliggjøres.
Vi er også enige i at det gis en hjemmel i lov for at Kongen kan gi forskrift om krav til systemer og om
offentliggjøring.

Forvaltningslovutvalget deler seg i et flertall og et mindretall i spørsmåle t om hjemmel i forvaltningsloven
til h elautomatisert saksbehandling. Flertallet foreslår at det skal gis en generell hjemmel i
forvaltningsloven for helautomatisert saksbehandling for de avgjørelser som er « lite inngripende overfor
den enkelte ». For andre avgjørelser så foreslår utvalget at helautomatisert saksbehandling bare er lovlig
dersom Kongen har gitt en forskrift om det. Slike forskrifter kan gis « på bestemte saksområder ». Et
mindretall foreslår en generell hjemmel for automatisert saksbehandling hv or personopplysninger inngår,
når det er « nødvendig for å utøve offentlig myndighet eller utføre lovfestede oppgaver ». Mindretallet
foreslår at behandlingen må sikre partenes krav til « forsvarlig saksbehandling » og være «forenlig med
retten til vern av per sonopplysninger».

Det er en økende grad av innføring av automatisert saksbehandling i kommunal sektor. Administrasjonen
vurderer at et krav om hjemmel i forskrift med grunnlag i kriteriet « lite inngripende » reiser en rekke
tolkningsspørsmål. Vi frykter at et krav om forskriftshjemmel vil være et fordyrende og forsinkende
element som også kan hindre utviklingen av ønskede digitale løsninger. Vi forutsetter at
saksbehandlingssystemene som tas i bruk fremover er egnet til å oppfylle formålet om en god og
tillitsskapende forvaltning. Utviklingen må ikke først og fremst drives fram av effektiviseringshensyn uten
at kvalitet og rettssikkerhet, herunder personvern for innbyggerne, ivaretas på en betryggende måte. D et
er også nødvendig å reise debatten om hvor inngripende man ønsker at slike systemer skal være,
herunder hvor langt det offentlige skal ha innsyn i og oversikt over personopplysninger. Vi mener en
rettslig regulering med krav om hjemmel i forskrift for å ta i bruk helautomatisert saksbehandling ikke er
et egnet virkemiddel for å kontrollere og styre utviklingen.

Det vil etter administrasjonens syn være mer formålstjenlig med en rettslig etterfølgende kontroll enn å
legge opp til en løsning hvor departem entet på forhånd skal gjennomføre høringsprosesser og
beslutninger dersom det reises spørsmål om tiltaket er for inngripende. Administrasjonen støtter
mindretallets forslag i utkastets § 11, hvor det gis en generell hjemmel for helautomatisert
saksbehandli ng, men hvor nærmere krav til slik saksbehandling stilles i loven, jf. ovenfor.

Vi viser til at både Datatilsynet, Arkivverket, Helsetilsynet og det planlagte Digitaliseringsdirektoratet fra
og med 1.1.2020, vil kunne følge og vurdere utviklingen. Departe mentet bør vurdere om
forvaltningsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å stanse bruk av systemer som ikke oppfyller de krav som lov
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og eventuell forskrift stiller til helautomatiserte saksbehandlingssystemer. Vi antar at det ikke er aktuelt å
kreve forskrif tshjemler for systemer som allerede er i bruk.

Det vil bli utfordringer knyttet til krav om å offentliggjøre systemdokumentasjon. Det er ingen
eksisterende standarder for hvordan regelverksanvendelsen skal dokumenteres. Dette kan potensielt
medføre store utfordringer og høye kostnader. Utvalgets forslag er positivt dersom det kun omfatter nye
løsninger, men det vil være en utfordrende å imøtekomme dette for eksisterende systemer. Det bør
derfor vurderes om kravet kun bør gjelde nye systemer/løsninger.

KS foreslår at § 13 endres i den hensikt å forenkle og få et bedre språk. Overskriften «Kontakt fra den
enkelte og digital kommunikasjon» endres til « Kommunikasjon mellom innbygger og forvaltningen».

2.4 Saksomkostningsregel – innbyggernes rett til å få dek ket sine omkostninger når vedtak
endres til gunst

Dagens forvaltningslov gir som hovedregel rett til å få dekket vesentlige kostnader som har vært
nødvendig for å få endret et vedtak til partens gunst. Det fremgår av utredningen at
saksomkostningsregelen i noen grad bygger på en erstatningstanke. Dersom forvaltningen har gjort en
feil, og det som følge av det var nødvendig å engasjere for eksempel advokat, kan kostnadene kreves
dekket. Regelen gir i enkelte tilfeller rett til dekning utover det som følger av erstatningsregler. Blant
annet kan den gi rett til dekning av nødvendige omkostninger hvor kommunen ved vedtaket ikke har gjort
en feil, men bare foretatt en ny skjønnsmessig vurdering.

Et flertall i utvalget foreslår å fjerne saksomkostningsregelen. F lertallet viser til at det må skilles mellom
«domstolsporet» og forvaltningens saksbehandling. Det er blant annet vist til at forvaltningen har en egen
plikt til å utrede saken og veilede partene og på det grunnlag vurdere endring av vedtak. Det er også vi st
til at verken dansk, svensk eller finsk rett har generelle regler om dekning av saksomkostninger. Det
foreslås at det heller vurderes i den enkelte særlov om kostnader skal dekkes, eventuelt at en styrking av
rettshjelpsordningen.

Et mindretall foreslå r å beholde dagens regel, men foreslår endringer for å begrense adgangen til
kostnadsdekning. Det foreslås at det kun gis rett til dekning hvor forvaltningen har gjort en feil, og ikke
der hvor omgjøring kun skjer etter en ny hensiktsmessighetsvurdering.

Mindretallet deler seg for øvrig i to. Et mindretall foreslår at adgangen til å kreve dekket
saksomkostninger kun gjelder i klagesaker og ikke der hvor forvaltningen av eget tiltak omgjør vedtak.
Dette fordi en underinstans da selv gis anledning til å rydd e opp i feil uten å havne i kostnadsansvar.
Endelig skal regelen bare gjelde tilfeller der hvor vedtaksendring skjer til gunst for innbygger og ikke der
hvor ny behandling ikke medfører endring til gunst. Dette mindretallet foreslår også at kostnadene skal
være nødvendige og at dekningen begrenses til å dekke advokatarbeid etter offentlige salærsatser.

Et annet mindretall ønsker at omkostningsregelen også skal gjelde hvor forvaltningen omgjør på eget
initiativ og hvor underinstansen velger å endre vedtaket etter klage. De t te mindretallet vil at regelen skal
gjelde ved alle opphevelser ved feil, selv om ny behandling ikke medfører en materiell endring til partens
gunst. Det er bare nødvendige kostnader som skal dekkes, men salær skal ikke fastsettes etter of fentlige
salærsatser.

KS er enig med flertallet når det uttaler at det offentlige har et eget ansvar for å utrede og veilede private
parter. KS støtter likevel ikke flertallets forslag. KS vektlegger at i de tilfeller hvor kommunen har gjort en
feil, og i nnbygger påføres kostnader til advokat for å rette opp i feilen, vil en rett til dekning av
nødvendige være egnet til å skape tillit til forvaltningen. Kommunen vil i mange tilfeller også bli
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erstatningsansvarlig for pådratte advokatomkostninger dersom ved taket endres som følge av feil. Private
parter og advokater vil da kunne forfølge et slikt krav via rettssystemet. KS frykter derfor at å fjerne
dagens saksomkostningsregel vil kunne være prosessdrivende.

KS mener at forvaltningen må gis anledning til å rydde opp i feil gjennom ny behandling i underinstansen.
KS mener videre at det kun er i de tilfeller hvor det treffes et nytt vedtak til gunst for innbyggerne at
omkostningene skal dekkes. Det antas også rimelig at omkostningene begrenses til offentlige s alærsatser i
samsvar med dem advokater som arbeider mot den offentlige forvaltning for øvrig mottar.

KS støtter derfor det ene mindretallets forslag. Det legges til grunn at nevnte saksomkostningsregel er
uttømmende. Departementet bør klargjøre at det er da ikke skal være rettslig grunnlag for å kreve dekket
ytterligere saksomkostninger gjennom å kreve erstatning av etter alminnelige erstatningsregler.

Til illustrasjon nevnes vår erfaring fra eiendomskattesaker. Fra 2017 kom forvaltningslovens § 36 til
anvendelse i eiendomsskattesaker som følge av tidligere gjeldende ligningsloven ble opphevet og
erstattet av skatteforvaltningsloven.

I eiendomsskattesaker skjer det masseforvaltning, ved at det fastsettes en takst på hver enkelt eiendom
(som er et enkelt vedtak) og det fattes årlig et utskrivingsvedtak som også er et enkeltvedtak.
Takstvedtakene og utskrivingsvedtakene kan påklages hvert år (så fremt det ikke er påklaget på samme
grunnlag tidligere), slik at det potensielt kan være mange klagesaker.

Mang e av klagesakene kan gjelde enkle tema, f.eks. feil i areal, eiendomstype, feil faktorbruk. o.l. Noen
feil kan eiendomskontoret oppdage selv ved kontroller, men mange saker blir man først oppmerksom på
ved klagesaker. Det er vår erfaring at mange saker kun ne enkelt vært løst ved en telefon til
eiendomsskattekontoret/enkel klage, men mange velger allerede helt fra start å engasjere advokat i
eiendomsskattesaker. Kommunene opplever å få krav om dekning av sakskostnader også i disse sakene.
Mindretallets fors lag om at det ikke gis adgang til å kreve dekket saksomkostninger hvor underinstansen
etter klage selv endrer vedtaket, vil hindre at kommunen her må dekke det som for kommuner ofte
fremstår som unødvendige omkostninger til advokat for å rette en feil.

2 .5 Enkeltvedtaksbegrepet i personalsaker

Utvalget viderefører dagens regel i forvaltningsloven om at personalsaker skal defineres som
enkeltvedtak. KS foreslår å fjerne det tosporede saksbehandlingssystem slik at personalsaker skal
behandles etter arbeids miljølovens regler, med unntak av ansettelser.

KS mener at vedtak om ansettelser, oppsigelse, avskjed, suspensjon og ordenstraff i kommunal sektor
ikke skal regnes som enkeltvedtak slik som i dagens lov. Saksbehandlingskravene i arbeidsmiljøloven vil
ivar eta hensynet til arbeidstakerne. Det er videre krevende i praksis å forholde seg til to sett regler som
heller ikke er samordnet. Reglene om partsinnsyn bør imidlertid gjøres gjeldende ved ansettelse.

KS tok opp at det tosporede saksbehandlingssystem burd e opphøre i sin høringsuttalelsen til ny
arbeidsmiljølov (Ot.prp. nr. 49 (2004 - 2005) side 255). Departementet hadde den gang ikke anledning til å
foreta en nærmere vurdering av dette spørsmålet på generelt grunnlag. Forvaltningslovutvalget har i liten
grad problematisert spørsmålene og har støttet seg på forutsetninger for statsansattloven.

Statens ansatte er lite sammenlignbart med kommunalt ansatte. KS mener reglene om saksforberedelse
ved enkeltvedtak i forvaltningslovens kapittel I V i stor grad er iva retatt gjennom reglene i
arbeidsmiljøloven §§ 15 - 1, 15 - 4, 15 - 7, 15 - 13 og 15 - 14, jf. blant annet rettspraksis om saksbehandlingens
betydning for om kravet til saklig grunn er oppfylt. Det er ikke krav om samtidig begrunnelse i
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arbeidsmiljøloven, mens forval tningsloven §§ 24 og 25 stiller krav om dette. KS mener det fortsatt bør
være krav om samtidig begrunnelse. En slik regel vil kunne inntas i arbeidsmiljøloven § 15 - 4, 3. ledd for å
harmonisere stillingsvernreglene mellom privat og kommunal sektor.

Ordenst raff er et enkeltvedtak etter lovforslaget § 6 første ledd bokstav f, og det er foreslått videreført
klagerett på dette, slik som etter gjeldende lov. Etter statsansattloven § 25 er innholdet i ordenstraff
lovregulert for statsansatte, men det er ikke leng er en adgang å gi ordenstraff som alternativ til en
advarsel/tilrettevisning. Dette er ikke nærmere lovregulert i kommunal sektor og det vil således fortsatt
være adgang til å gi en slik type advarsel som enkeltvedtak. Grensedragningen mellom ordenstraff o g
tilrettevisningsadvarsel er behandlet i H R - 2003 - 441 - 1/Rt - 2003 - 480. Slike saker er etter KS` oppfatning
ikke egnet for klagebehandling i kommunens egne klageorganer der politikere er medlemmer etter at ny
kommunelov § 13 - 1 uttrykkelig fastslår at det er kommunedirektøren som alene har det løpende ansvaret
for personalsaker. Det foreslås derfor at adgangen til å gi ordenstraff ikke videreføres for kommunal
sektor.

Suspensjon er en reaksjon med klageadgang etter forslaget til ny forvaltningslov slik som et ter gjeldende
lov. Begrensningen til å påklage et vedtak gjelder fortsatt kun for ansettelse, oppsigelse og avskjed, jf.
forslagets § 7. Administrasjonen foreslår under enhver omstendighet at klageadgangen ved suspensjon
ikke videreføres i ny forvaltningsl ov fordi ny kommunelov legger ansvaret for personalet til
kommunedirektøren.

2.6 Enkeltvedtaksbegrepet knyttet til avtaler kommuner inngår med fastleger og
fysioterapeuter

KS er enig med utvalget i at avtaler knyttet til fa stleger og fysioterapeuter ikke skal regne s som
enkeltvedtak

Utvalget har i utredningen punkt 27.3.7 pekt på at forvaltningslovens regler for enkeltvedtak, både i dag
og etter utvalgets forslag, er innrettet slik at de først og fremst vil tjene til å beskytte parten i saken (i
avtaletilfellene avtalemotparten), og ikke de tredjepersonene som skal nyte godt av avtalem otpartens
oppfyllelse av avtalen gjennom de tjenester som gis til innbyggerne . U tvalget mener derfor at det som
utgangspunkt ikke er grunn til å gi reglene om enkeltvedtak anvendelse for tjenesteavtaler som ikke i seg
selv innebærer utøving av offentlig myndighet. Dermed må slike avtaler, som for eksempel driftsavtaler
etter helse - og omsorgstjenesteloven, behandles som ordinære privatrettslige avtaler i motsetning til
det som i dag er gjeldende rett, jf. f.eks. Rt . 2009 s. 1319.

Det er vår vurdering at t ildelingsprosessen av driftsavtaler til fastlege r og fysioterapeut er har
likhetstrekk med en ansettelse sprosess. Et vedtak om ansettelse regnes etter dagens forvaltningslov
som et enkeltvedtak, men er unntatt fra forvaltningslovens bestemmelser om blant annet klage og
omgjøring. Det er vanskelig å se at søkere til driftsavtaler har større behov for å være o mfattet av
forvaltningslovens bestemmelser om klage og omgjøring enn søkere til kommunale stillinger. Ut fra
tilbakemeldinger KS får fra medlemmene kan det tyde på at kommunene mottar en del klager som
åpenbart ikke kan føre frem . Dette medfører økt admini strasjon for kommunene og kan innebære at det
tar lang tid før ny lege eller fysioterapeut er på plass. Ved langdryge prosesser vil kommunen ofte måtte
skaffe vikarer for å overholde sitt lovpålagte ansvar til ny lege eller fysioterapeut kan tiltre praksis en.
Dette er heller til det gode for innbyggerne som mottar tjenestene.

Det er KS` vurdering at forvaltningslovens regler om enkeltvedtak ikke bør gjelde ved disse avtalene.
Eventuelle særskilte saksbehandlingsregler ved slike avtaler bør heller vurderes i en prosess knyttet til
særlovgivningen på området. For leger kan det være aktuelt å vurdere eventuelle særlige
saksbehandlingsregler i fastlegeforskriften og for fysioterapeutene i forskrift om funksjons - og
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kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommu nal driftsavtale. Offentleglova vil fortsatt sikr e offentlighet
for eksempel ved tildeling av hjemler.

2.7 Reglene om taushetsplikt – deling av opplysninger

KS støtter utvalgets forslag om å gjøre det enklere for forvaltningen å kunne dele taushetsbelag te
opplysninger. Hovedargumentet er at taushetsplikten kan være til hinder for nødvendig samarbeid i
enkeltsaker.

Det er i N OU’en på s. 292 gitt en fyldig redegjørelse for argumenter mot å tillate deling av taushetsbelagte
opplysninger. Disse motstridende hensynene vil gjøre det krevende å håndtere regelen i praksis. For å
gjøre forvaltningen mer trygg ved håndtering av regelen om taushetsplikt kan det i lovteksten fastsettes
hvem som beslutter deling av opplysninger (avgiverorganet eller mottakerorganet) og hvem som avgjør
ved strid. Det bør også fremgå at det foreligger opplysningsplikt dersom vilkårene for informasjonsdeling
er oppfylt slik vi forstår at motivene legger opp til.

KS foreslår at det gis en bedre pedagogisk sammenheng mellom utforming av bestemmelsen i § 31 og §
36, hvor § 36 åpner for deling av opplysninger, men hvor § 31 fremstår som absolutt i sin form og
overskrift. Det foreslås at det til § 31 legges til at taushetsbelagte opplysningene ikke skal gjøres
tilgjengelig for andre… « med mi ndre annet fremgår av lov ».

2.8 Klart språk i forvaltningen

KS er positiv til at krav om klart språk er kommet inn i forvaltningsloven: « Forvaltningsorganet skal bruke
et språk som er klart, presist og så vidt mulig tilpasset mottageren » (§ 8 annet ledd) .

Innholdet i paragrafen og kommentarene til denne fremstår som fornuftige og gjennomtenkte. Når det
gjelder ordlyden i selve paragrafen kan det være grunnlag for å vurdere justeringer. Formuleringen
«bruke et språk» kan med fordel erstattes av «kommunise re». Begrepet «språk» kan signalisere en
begrensning av «klarspråksarbeidet» til kun å omfatte ord og formuleringer på setningsnivå. Ved å bruke
«kommunisere» vil man i større grad signalisere at klart språk også omfatter tekstens innhold og struktur
og er like viktig i for eksempel selvbetjeningsløsninger som i tradisjonelle vedtak. «Kommunisere» vil også
ta høyde for at tekst som møter innbyggerne i nye flater og sammenhenger i takt med digitaliseringen,
fortsatt må oppfylle lovens selv om form og uttrykk endrer seg. Departementet bør derfor vurdere ny
formulering: « Forvaltningsorganet skal kommunisere klart, presist og så vidt mulig tilpasset mottageren».

2.9 Formålsbestemmelse

KS foreslår en justert formålsbestemmelse for å bidra til et mer direkte spr åk hvor kommuner og
fylkeskommune uttrykkelig er nevnt. Vi foreslår også at det tas inn i formålsbestemmelsen at loven skal
legge til rette for digitalisering. De generelle hensyn i loven som er knyttet til god, tillitsskapende og
effektiv saksbehandling s kal selvsagt også være styrende for digital saksbehandling. KS foreslår at det
likevel tas inn en formulering om digitalisering i formålsbestemmelsen fordi loven gir viktige føringer for
digital saksbehandling for eksempelvis automatisert saksbehandling.

Formålsbestemmelsen bør inneholde uttrykket « fremme » istedenfor å « legge til rette » for god,
tillitsskapende og effektiv saksbehandling. Det gir et mer aktivt språk og tydeliggjør lovens intensjon uten
at det er ment å endre realitetene.
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Bestemmelsen kan dermed se slik ut:

«Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde

§ 1 Lovens formål

(1) Loven skal fremme en god, tillitsskapende og effektiv saksbehandling i stat,
fylkeskommuner og kommuner, og legge til rette for digitalisering. Den skal ivareta
hensy net til den enkelte og til samfunnet.

(2) For å oppnå lovens formål skal forvaltningsorganet opptre saklig og samarbeide med
andre forvaltningsorganer».

2.10 Lov og motiver som er tilpasset kommunal sektor

Det fremgår i utvalgets mandat under punkt 2.3 at utvalget i sin utredning « særlig skal være oppmerksom
på behovet for å utforme regler som er tilpasset også kommuneforvaltningen ». Utvalget har i stor grad
har lykkes m ed dette, men det kan fortsatt gjøres forbedringer.

Det vises blant annet til lovtek stens kap. 10 som gjelder nemnder og uavhengige forvaltningsorganer. Her
bør det allerede i overskriften til lovtekstens kap. 10 fremgå at bestemmelsene bare gjelder for staten, for
eksempel slik: « Nemnder og uavhengige forvaltningsorganer i staten ».

KS f orstår det slik at forvaltningslovens regler om delegasjon først og fremst er ment å gjelde for statlige
organer, mens delegasjon i kommuner i det alt vesentlige er regulert i den nye kommuneloven. Det bør
vurderes hvordan forholdet mellom kommunelovens re gler om delegasjon og forvaltningslovens regler
om delegasjon kan reguleres bedre i lovteksten. Forslaget til regel i § 24 (4), 1. og 2. setning bør uansett
deles i to delbestemmelser da de regulerer vidt forskjellige spørsmål/tema, henholdsvis statens adg ang til
å delegere til kommunene, og kommunelovens generelle regler om delegasjon. Det vises her også til at
kommuner og fylkeskommuner formelt sett er likestilte - og ikke del av den hierarkiske oppbygde
statsforvaltningen. Bestemmelsen kan også forstås s lik at kommuneloven ikke gir andre delegasjonsregler
enn hva som er nevnt i § 24 (4). Departementet bør derfor vurdere en annen utforming av regelen.

KS vil understreke betydningen av at situasjoner som er særskilt praktiske for kommunesektoren drøftes i
forarbeidene. Et spørsmål ved kommunal klagebehandling har vært hvorvidt klageorganet kan trekke inn
personer som var involvert ved underinstansens behandling, for eksempel for å gi forklaringer m.v., eller
om habilitetsregler i kommuneloven er til hinder for det. Det er ønskelig at departementet gir en
nærmere fremstilling av dette spørsmålet.

Med hilsen

Lasse Hansen
Administrerende direktør

Tor Allstrin
Områdedirektør advokatene
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Arkivsaksnr.: 15/4556-112  Arkiv: PLN 405  

 

Sak: 24/19 

 

Saksprotokoll - 405 Detaljregulering Tanberghøgda - andregangsbehandling av 

planforslag  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
Forslag til detaljregulering nr. 405 «Tanberghøgda» vedtas 

 

Ved vedtak erstatter detaljregulering 405 «Tanberghøgda» de deler av detaljregulering 356-01 

«Tanberglia» som overlappes. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 22.10.2019: 

 

Repr. Dag Henaug (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 

24/19  

Henaug (H) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens §6.2. 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag: 

«Delen av eksisterende Tandbergmoveien som blir slettet som vei går automatisk tilbake til 

LNF område i kommunedelplan i rekkefølgebestemmelsene. Området ses på som erstatning 

for matjord som blir borte i annen del av utbyggingsområde. Matjorden fjernes for ny vei blir 

overført til dette nye LNF området.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapet innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag fra Steinhovden (MDG) følger saken til kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 15/4556-106   Arkiv: PLN 405  

 

 

405 Detaljregulering Tanberghøgda - andregangsbehandling av planforslag  
 

Forslag til vedtak: 

Forslag til detaljregulering nr. 405 «Tanberghøgda» vedtas 

 

Ved vedtak erstatter detaljregulering 405 «Tanberghøgda» de deler av detaljregulering 356-01 

«Tanberglia» som overlappes. 

 

 

  

Sammendrag 

Forslagstiller ønsker å tilrettelegge for boligbebyggelse i søndre del av Krakstadmarka. 

Kommundelplanen ligger som grunnlag for detaljreguleringen. Planforslaget er i hovedsak i 

tråd med arealformål i kommundelplanen.   
 

Ny bebyggelse skal oppføres i form av eneboliger, rekkehus, flermannsbolig og blokker med 

tilhørende infrastruktur. Totalt tilrettelegger planen for inntil ca. 350 boenheter. Det er 

sammen med Tanberglia avsatt en tomt til barnehage. Det er planlagt gode 

uteoppholdsarealer, bilfrie gatetun, og parkering under bakken/i kulvert for deler av området. 

 

Boligområdet får ny adkomstvei fra Lisletta, for å avlaste trafikkbildet inn i byen på 

Hvervenkastet. Adkomstveien vil beslaglegge noe dyrka mark. Det er ikke gjort avtaler som 

sikrer gjennomføring av veien. 

 

Planen vedtas med rekkefølgebestemmelse om fordeling av planskapte verdier, jf. pbl. § 12-7, 

nr. 13, jf. jordskifteloven § 3-30. Dette for å sikre gjennomføring.  

 

Rekkefølgebestemmelsene stiller også krav om at bygging av ny E16 mellom Sundvollen og 

Styggedalen skal være igangsatt før det gis igangsettingstillatelse for byggeområdene i 

planen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et bynært variert boligtilbud.  

Planen bygger på kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt 20.11.2012.  

Denne planen er i tråd med overordnede føringer om økt befolkningsvekst i Ringerike 

kommune.  



- 

Forslagstiller er Fossen Utvikling (tidligere Krakstadmarka AS) og har jobbet i samarbeid 

med kommunen med planlegging av kommunedelplanen for Krakstadmarka (oppstart 2009). 

Forslagstiller har tidligere fremmet detaljregulering for Tanberglia. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Planområdet ligger innenfor kommundelplan for Krakstadmarka med unntak av atkomstvei 

mot Lisletta. Vei mot Lisletta er tatt inn i nylig vedtatt kommuneplan som fremtidig vei. 

Området er i dag ubebygd og består i dag av skog, samt noe dykra mark.  

Intensjonene i kommunedelplanen er innfridd slik detaljreguleringen nå er utformet. 

 

Det foreligger en rekkefølgebestemmelse i kommundelplanen som tilsier at bygging ikke kan 

igangsettes før E16 trase mellom Sundvollen og Styggedalen er igangsatt. 

 

Denne planen omfatter områdene B_F2-6 i kommunedelplan, samt samlevegen frem til 

område B_F7 og ny atkomstveg til Lisletta/FV241. Trasen vil gå i skogkanten, langs jordene.  

 

Bebyggelsen skal gi et helhetlig uttrykk for hvert delområde, og det stilles krav til likhet i 

materialbruk og takform for å oppnå dette.  

Feltet blir lagt opp slik at det gir utsikt og gode solforhold for alle. Det planlegges å bygge 

småhusbebyggelse oppå nedsenkende garasjegater for å kunne oppnå bilfrie gatemiljøer der 

bilen ikke er i fokus.  

 

Det er avsatt rikelig plass til uteområder og turdrag som kan tilrettelegges for lek og 

rekreasjon. Lekeområdene utgjør totalt ca 13daa, i tillegg til sandkasser og små lekeplasser i 

byggeområdene.  

 

For full beskrivelse av planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med vedtatt kommunedelplan for Krakstadmarka og gjeldende 

kommuneplan. 

 

Juridiske forhold  

Det foreligger ikke innsigelse til planforslaget og kommunen kan dermed egengodkjenne 

detaljreguleringen.  

Det er flere grunneiere som berøres av planforslaget. Det er to grunneiere som har 

utbyggingsområder, men flere grunneiere berøres ved at planen forutsetter at de avgir grunn 

til veg for etablering av ny atkomst mot Lisletta. Grunneierne som kun får veg over sin 

eiendom har stilt seg negative til fremføring av veg og det foreligger ikke avtaler som sikrer 

gjennomføring av vegen. Spørsmålet om rett til fremføring av vei er prøvet i voldgiftsretten 

som har konkludert med at gjeldende avtaler mellom forslagstiller og grunneiere ikke gir slik 

rett. Voldgiftsretten peker på ekspropriasjon som eksempel på bestemmelser i lovverket som 

er ment å skulle løse slike tvister. Vedtatt reguleringsplan er en forutsetning for 

gjennomføring av ekspropriasjon. 

  

Planforslaget har hensynssone for fordeling av planskapte verdier som er ment å sikre en 

rettferdig fordeling og gjennomføring av planen. Sak om fordeling må kreves av parter i saken 

og det er jordskifteretten som behandler slike saker. Prinsippet er da at veier og boligområder 



- 

kan få en plassering som gir en bedre utnyttelse av arealet og der netto verdiskapning av 

planen fordeles mellom partene innenfor hensynssonen ut fra eiendommenes muligheter og 

dermed uavhengig av hvilket arealformål som blir liggende hvor i vedtatt plan. 

Kravet bortfaller dersom grunneierne med utbyggingsområder kommer til enighet men sikrer 

likevel gjennomføring dersom dette ikke lar seg gjøre. 

 

Atkomstveien mot Lisletta er regulert til offentlig vei. Vedtatt plan vil gi hjemmel for 

tvangsinnløsning (ekspropriasjon) av nødvendig grunn til fremføring av veg. Med 

kommunens samtykke kan grunneiere med krav om opparbeiding av veien, før utbygging av 

sine områder foreta ekspropriasjonen. En ekspropriasjon betinger at dette fremmes som egen 

sak der kommunen ved kommunestyret er myndighet. Ved en eventuell ekspropriasjonssak vil 

kommunestyret selv avgjøre om de vil tillate ekspropriasjon eller avvise saken. 

Eiere av arealer som reguleres til offentlig vei kan selv kreve å bli innløst som følge av 

reguleringen. 

Planforslaget som forelå til offentlig ettersyn hadde bestemmelser om fordeling av kostnader 

og rekkefølge som flere merknadsstillere har vært kritiske til. Dette er gjennomgått og har 

blitt endret slik at bestemmelsene ikke skal komme i konflikt med privatrettslige hensyn. 

Rekkefølgebestemmelsene er satt ut i fra hensynet om at det skal være økonomisk grunnlag 

for å gå i gang med utbygging av de ulike områdene. Alle områdene vil ha nytte av all 

offentlig infrastruktur. Ved full utbygging av reguleringsområdet og tilknytning til øvrige 

utbyggingsområder i nordre deler av kommunedelplanområdet vil dette sikre et helhetlig 

veisystem. Bruken av rekkefølgebestemmelser vil likevel kunne gi utfordringer ved at 

områder som har nytte av samleveien mellom Krakstadmarka nord og sør ikke har krav om 

gjennomføring av disse. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

20.11.2012 Kommundelplan for Krakdstadmarka vedtatt 

20.09.2016 Formannskapet anbefaler oppstart av planarbeid (sak 173/16) 

29.09.2016 Varsel om oppstart 

08.03.2017 Varsel om utvidet planområde 

11.12.2018 Førstegangs behandling Formannskapet (sak 35/18) 

18.12.2018 – 16.02.2019.Høring og offentlig ettersyn  

29.01.2019 Informasjonsmøte  

11.07.2019 Begrenset høring av revidert forslag til plan.  

 

 

Økonomiske forhold 

 Slik planforslaget ligger vil avstanden til Benterud skole ligge opp mot rundt 4km og enkelte 

barn vil kunne ha krav på skoleskyss. For førsteklassinger vil alle i området ha krav på 

skoleskyss. Flere av merknadene påpeker behovet for snarvei mot sentrum over universitetet 

der det også er undergang videre mot skolen. I kommunedelplanen er det stilt krav om å 

utrede mulighetene for snarveier, men dette er bare delvis fulgt opp. En snarvei over 

universitetet vil ikke fjerne behovet for skoleskyss helt, men ser ut til å kunne gi en reduksjon 

i avstand på opp mot 1,5km for enkelte områder og vil dermed kunne redusere avstanden til 

skole og sentrum slik at omfanget av både skoleskyss og annen biltrafikk mot sentrum 

reduseres. Det er ikke gjort beregninger av kostnader ved skoleskyss eller ved etablering av 

snarvei og eventuelle reduksjoner i skyssutgifter som følge av dette. Grunnet terrenget er det 

usikkert om en snarvei kan etableres med en standard og stigningsforhold som tillater 

helårsdrift og dermed kan regnes som fullverdig skoleveg.  

 



- 

Det er trolig ikke behov for større utbygging av offentlig teknisk infrastruktur som følge av 

utbyggingen. Utbygger etablerer infrastruktur etter nærmere avtale med kommunen som 

deretter overtar anleggene vederlagsfritt. Det anslås at det er tilstrekkelig kapasitet både på 

vann, brannvann og avløp i tilleggende v/a-system. Ved overtakelse av teknisk infrastruktur 

som vei, vann og avløpsanlegg overtar også kommunen driftsansvaret med de kostnadene det 

medfører. Ved utbygging av de nordlige delene av kommunedelplanområdet, mot Støalandet, 

må vann og avløp tas inn fra området rundt Schjongslunden. Dette vil gi mulighet for 

etablering av ringledning gjennom Krakstadmarka som gir økt forsyningssikkerhet og 

fleksibilitet. Tilpasninger for å tilrettelegge for fremtidig sammenkobling kan medføre 

kostnader. Eventuelle kostnader vil bli avklart nærmere gjennom senere utbyggingsavtaler der 

løsningene vurderes konkret og i forhold til mernytten dette gir for kommunen.  

Lekeplasser, turdrag, stier og interne gangveier vil være felles og eies og driftes av tilliggende 

eiendommer. Det er vanlig at det dannes et vel som tar ansvar for denne oppgaven.  

 

 
Medvirkning og resultat av høring/offentlig ettersyn 

 Det kom en rekke innspill i høringsfasen som er svart ut i vedlagt oppsummering. Som følge 

av innsigelse fra vegvesenet er det etter første gangsbehandling gjort endringer i forhold til 

atkomstveg mot Lisletta. Innsigelsen fra vegvesenet er nå trukket.  

 

Det er misnøye fra flere av berørte grunneiere over løsningen som fremmes til vedtak. Dette 

går i stor grad på misnøye over økonomiske og prosesuelle/kontraktsmessige forhold.  

 

Det har etter høring og offentlig ettersyn blitt gjort endringer ved atkomsten fra Lisletta. 

Høringen av planforslaget viste at det er ulike hensyn som berører veien og forslag til ny 

veiløsning ivaretar flere av disse på en fornuftig måte. Fylkesmannen har ønsket omlegging 

for å begrense omdisponeringen av dyrka mark. I nytt forslag er derfor atkomstvegen lagt 

lenger mot skogen slik at jordene berøres i mindre grad. Endringen medfører at eksisterende 

avkjørsel mot Lisletta saneres og at Tanbergmoveien ledes inn til ny veg langs 

pilegrimsleden. Endringen av Tanbergmoveien gir liten konsekvens for arealbeslaget da ny 

vei vil tilsvare arealet av vei som da kan dyrkes. Endringen vil gi en vesentlig konsekvens for 

grunneier ved at arealene blir mer lettdrevet og det unngås at landbrukseiendommen splittes 

ytterligere opp. 

For beboere langs Tanbergmoveien vil omleggingen medføre noe lenger vei i retning Lisletta. 

Det antas samtidig at løsningen som foreslås vil gjøre at gjennomgangstrafikken reduseres 

vesentlig over eksisterende Tanbergmoveien.   

 

Tidligere rekkefølgebestemmelser med krav om prosentvis utbygging før tillatelse til 

utbygging av området omfattet av hensynssonen for areal der planskapte verdier skal fordeles, 

er fjernet. Dette er erstattet med rekkefølgekrav som skal sikre etablering av nødvendig 

infrastruktur. 

 

Rekkefølgekravene er supplert med krav til etablering av lekeplasser og turdrag som leder 

mellom disse og boligområdene. 

 

Miljørettet helsevern har forutsatt at snarvei mot universitetsområdet utredes før endelig 

vedtak. Det er vurdert som ønskelig å få til en slik snarvei, men av hensyn til grunnforholdene 

og stigning er det usikkert om det er realistisk å etablere en snarvei som tillater helårsdrift.  

 

Det er i tillegg gjort en rekke mindre justeringer for å tydeliggjøre bestemmelsene.  



- 

 

 

Alternative løsninger 

 Forslagstiller fremmet tidligere forslag til kommunen om å ta ut arealene som ikke 

disponeres av forslagstiller alene. Dette ble ansett som en mindre heldig løsning da det ville 

ført til dårligere utnyttelse av arealene og kunne medført et lavere potensiale for utbygging av 

boliger for planområdet samlet sett. Forslagstiller har rettet seg etter dette.  

Arealene er avsatt til bolig og barnehage i kommunedelplan for Krakstadmarka. Det vil være 

utfordrende å foreslå en annen løsning da terrenget i området gjør utbygging utfordrende ift. 

plassering/stigning på veier. Det anses derfor ikke aktuelt med andre alternativer bortsett fra 

0-alternativet, dvs at planen forkastes og området forblir uregulert. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er sannsynlig at planen kan utløse ønske om å foreta ekspropriasjon for å etablere 

offentlig infrastruktur. (i hovedsak vei). Krakstadmarka har ligget inne som fremtidig 

utbyggingsområde i kommuneplanen i lang tid og er senere fulgt opp av kommunedelplan og 

reguleringsplaner. Dette er et tydelig signal på at kommunen ønsker utbygging av boliger i 

området og kan gi forventning om at det også er vilje til å tvangsgjennomføre planen ved 

ekspropriasjon av nødvendig areal til atkomstvei. Kommunen ønsker at området legges til 

rette for utbygging, og vil henstille til aktørene om å søke minnelige løsninger for å fremføre 

adkomstvei.  

 

 

I planen er det lagt inn hensynssone for fordeling av planskapt netto verdiøkning. Dette er i 

henhold til plan og bygningsloven, men vurdeing av saken og fordeling foretas av 

jordskifteretten. Det er en av partene i saken som må kreve jordskiftesak. Intensjonen er å 

sikre gjennomføring samtidig som partene i saken skal sikres en rettferdig fordeling av både 

utgifter til nødvendig infrastruktur og verdiene planen skaper. Ordningen med fordeling av 

planskapt verdiøkning er ny og det er lite erfaring med ordningen. Eventuell erfaring fra en 

slik sak kan være nyttig for kommunen da det gir et verktøy som kan gjøre det mulig å få 

bedre utnyttelse av arealer i planer der det er ulike grunneiere. 

 

Rådmannens vurdering 

Planforslaget: Rådmannen anser at planforslaget legger til rette for en fornuftig arealutnyttelse 

innen planområdet. Utnyttelsesgraden er i bestemmelsene høy (opptil 70%) men byggegrenser 

mot veier og skråningskant vil trolig gjøre at denne utnyttelsesgraden vil være vanskelig å 

oppnå. Utnyttelsesgraden må også sees opp mot at lekearealer og turveier er skilt ut som egne 

formål og derfor ikke inngår i beregningen av utnyttelsesgrad. Rådmannen anser at 

planforslaget har potensiale til å tilrettelegge for attraktive boligområder nær sentrum og store 

arbeidsplasser på Hvervenmoen samtidig som beliggenheten i forhold til pendling mot 

Osloområdet er gunstig.  

 

Prosessen:I vedtaket til første gangs behandling gav formannskapet føringer om å finne 

løsninger på atkomstproblematikken. Rådmannen har inntrykk av stor grad av konflikt 

mellom forslagstiller og andre berørte i saken. Rådmannen har ikke inngående kjennskap til 

prosessene og dialogen som har vært mellom forslagstiller og andre berørte, men har inntrykk 

av at konfliktene går mer på fremgangsmåte og uenighet om kompensasjon og mulighet for 

egen verdiskapning, og ikke så mye på misnøye/uenighet om løsningene i selve planforslaget.  

Mangelen på avtaler har gjort det nødvendig å sikre gjennomføring av planen ved bruk av 

bestemmelser som kan fremtvinge løsninger gjennom jordskifteretten. Rådmannen anser det 
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også sannsynlig at det kan bli behov for å ekspropriere arealer til atkomstveg for å sikre 

gjennomføring. Begge disse «verktøyene» skal i utgangspunktet sikre en rettferdig fordeling 

av verdier eller en rettferdig kompensasjon. For de berørte kan imidlertid en 

ekspropriasjonssak virke urettferdig da satsene som ofte legges til grunn oppfattes som lave. 

På den annen side kan manglende vilje til å gjennomføre en ekspropriasjonssak kunne stille 

utbygger i en svært vanskelig forhandlingssituasjon og i ytterste konsekvens stanse 

mulighetene for utbyggingen. 

 

Medvirkning og innspill: Vegvesenet fremmet innsigelse til planen men har på grunnlag av 

revidert forslag trukket denne. Planen har fulgt formelle regler for høring og medvirkning. I 

tillegg har forslagstiller avholdt informasjonsmøte både for allmenheten og senere med 

berørte beboere som følge av forslag til omlegging av adkomstveien mot Lisletta. 

Tanberghøgda tilrettelegger for utbygging av et tidligere ubebygd område. Det er ingen 

naboer som blir direkte berørt i den forstand at utbygginge påvirker deres solforhold, utsikt 

eller annet som ofte er tema i reguleringsplaner. Utbyggingen berører likevel flere både 

gjennom at det er behov for å ta av deres grunn til veiformål og det vil også være flere som får 

ulempe gjennom økt trafikk, både fra planområdet og muligens også som følge av 

gjennomkjøring. Dette fremgår også av uttalelsene fra private. Planbeskrivelsen tar ikke opp 

hensynet til gjennomkjøring eller sikkerhet for trafikanter langs eksisterende 

Tanbergmoveien/Arnegårdsveien. En vesentlig økning kan gi negative konsekvenser gjennom 

økt risiko i allerede dårlig utformede kryss. Avbøtende tiltak kan være restriksjoner på 

gjennomkjøring og fartsdempende tiltak og siktbedring, men dette er som nevnt ikke vurdert 

nærmere i plansaken. 

 

Andre prosjekter som har innvirkning på planen: Det er stilt rekkefølgekrav om at E16 fra 

Sundvollen til Styggedalen skal være påbegynt før det gis igangsettingstillatelse i 

byggeområdene innen planen. Rådmannen er også kjent med at Fylkeskommunen jobber med 

etablering av gang/sykkelveg langs Fv241. Denne vil passere utkjøringen mot Lisletta og det 

er sannsynlig at det vil bli gjort vurdering av kryssløsningen og eventuelt foretatt endringer 

for å ivareta sykkelvegen som del av dette prosjektet. 

Vegvesenet er i gang med planlegging av sykkelveg med fortau langs Osloveien på 

strekningen fra Hvervenkastet til Bredalskrysset. Prosjektet ventes å bli realisert ila. 2020-

2021 og vil sammen med eventuell oppgradering av Bredalskrysset ifm. Planen for 

Kunnskapsparken Ringerike, bidra til å danne bedre forbindelser for gående og syklende mot 

sentrum og skole. 

 

 

Vedlegg 

 

Oversiktskart 

Plankart 

Bestemmelser 

Planbeskrivelse 

ROS-analyse 

Oppsummering av merknader ved høring og offentlig ettersyn 

Brev fra Statens vegvesen med bekreftelse på at innsigelse trekkes 

Forslag til begrenset høring 

Referat fra møte med oppsittere langs Tanbergmoveien 

Saksprotokoll 1gangsbehandling Formannskapet 

Uttalelser fra høring og offentlig ettersyn 
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Uttalelser fra begrenset høring av forslag til plan. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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DETALJREGULERING FOR:

SIGN. DATO

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER
Tanberghøgda

RINGERIKE KOMMUNE
Strategi og utvikling

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:

Areal- og byplankontoret
Strategi og utvikling Fossen Utvikling AS

PLAN ID:

0605_405

MÅLESTOKK: 1:2000 (A0)

Forslagstiller:
Fossen Utvikling AS

Areal planområde = 323.863 daa

1. Bebyggelse og anlegg

TEGNFORKLARING

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3. Grønnstruktur

PBL § 12-6 Hensynssoner

PBL § 12-5 Arealformål
Linjesymboler

Eierform

5. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift

PBL § 12-7 Områdebestemmelser

2. GANGS B EHANDLING

#

H140_14

H140_16

f_GN3

f_SKV7

18.491 daa

f_GTD7

0.985 daa

1.797 daa

2.085 daa

BKS4

5.537 daa

1.005 daa

o_SVG14

o_SVG9
o_SF8

8.0

f_SPA

f_SKV12

0.913 daa

f_BLK5

%BYA=70%

0.576 daa

BBB8
7.193 daa

o_SF7

f_GN4
5.637 daa

o_SVG10

3.702 daa

o_SVG8

BBB7

BFS3

%BYA=70%

1.852 daa

o_SKH2

%BYA=35%

BBB6
2.261 daa
%BYA=70%

f_BLK6
0.599 daa

f_BLK4
1.191 daa

f_BLK3
0.992 daa

BKS18
3.928 daa
%BYA=70%

f_SKV9

BKS16
1.403 daa
%BYA=70%

BBB5
2.670 daa
%BYA=70%

BKS14
1.688 daa
%BYA=70%

f_BLK7
0.814 daa

f_SKV8
8.0

8.0

4.0

f_GTD1

f_GTD2

BKS13
1.353 daa
%BYA=70%

BKS15
2.047 daa
%BYA=70%

BKS17
1.042 daa
%BYA=70%f_GF

4.367 daa

f_SVG16

f_BLK2
1.286 daa

BKS29
0.536 daa
%BYA=70%

BKS26
0.458 daa
%BYA=70%

BKS28
1.892 daa
%BYA=70%

BKS25
1.260 daa
%BYA=70%

BKS27
1.322 daa
%BYA=70%

BKS30
0.955daa
%BYA=70%

f_BGP6

GN2
79.432 daa

f_BGP5

f_BGP4

f_BGP3

f_BGP2

f_BGP1

BKS23
1.267 daa
%BYA=70%BKS24

0.563 daa
%BYA=70%

BKS22
0.432 daa
%BYA=70%

BKS21
1.724 daa
%BYA=70%

f_GTD3

f_GTD4

f_GTD5

f_BLK8
0.947 daa

BKS12
2.074 daa
%BYA=70%

BBB4
2.155 daa
%BYA=70%

BKS10
1.749 daa
%BYA=70%

BKS11
1.442 daa
%BYA=70%

BKS9
0.987 daa

o_SVG6

o_SF5

%BYA=70%

f_GTD6

0.982 daa
1.273 daa f_BLK9
%BYA=70%

2.515 daa
BKS19

BKS20

%BYA=70%

3.251 daa

%BYA=70%

BKS8BKS7

BBB3
%BYA=70%

BKS6

%BYA=70%

BKS5

o_SF4

%BYA=70%

8.0

4.403 daa

BKS3

f_SKV6

%BYA=70%

%BYA=70%

o_SVG5
4.0

BKS2
5.574 daa f_SGS1

f_BLK10

BBB2

o_SVG4

3.596 daa

f_SGS2
%BYA=70%

3.627 daa

o_SF3

2.233 daa

2.495 daa

%BYA=70%

%BYA=70%

BBB1

%BYA=70%

BKS1

6.0

f_SKV5

3.093 daa

3.0

8.0

BBH

%BYA=50%

4.0

8.0

f_BLK1

6.0

12.5

1.190 daa

3.5

o_SKV1

H560_

o_SF2

BFS2

3.0

o_SVG1
o_SF1

3.245 daa

43.787 daa
GN1

7.874 daa
BFS1

3.0

%BYA=35%

%BYA=35%

6.0

f_SKV4

o_SF9
o_SKV2

GTD

o_SVG11

o_SKV3

3.0

o_SVG13

H140_2

H140_1

LL2

LL1

o_SF11
o_SKH1

o_SF6

o_SKH3

o_SKH4

0_SVG3

o_SVG2

o_SVG7
H140_15

o_SKV10

o_SF10
o_SVG12

o_SF12

o_SVG15

%BYA=70%

H140_3

H140_4

H140_5H140_6

H140_7

H140_8

H140_9

H140_10

H140_11

H140_12

H140_13

H140_17

H140_18

H140_19

#

H220_

o_SKV11
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Endringsliste: 

Nr. Endring  Dato  Sign. 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 
planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

 

REGULERINGSFORMÅL 

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.  

Det er to plankart til denne planen:  

1. Plankart over boligområdene 

2. Plankart som omfatter vegen fra byggeområdene og frem til Fv241 Lisletta 

 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. §§ 12-5 og 12-6: 

 
1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)   

- Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse          BFS1-3 

- Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse BKS1-30 

- Boligbebyggelse-blokkbebyggelse   BBB1-8 

- Barnehage      BBH1 

- Lekeplass      BLK1-10 

- Felles gårdsplass     BGP1-6 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)   

- Kjøreveg       SKV1-11 

- Annen veggrunn grøntareal    SVG1-16 

- Fortau       SF1-12 

- Gang-/sykkelveg     SGS1-2 

- Parkering      SPA1 

- Holdeplass      SKH1-4 
 

3. Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

- Naturområde      GN1-5 

- Friområde       GF1 
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- Turdrag      GTD1-7 

- Turveg       GTD 
 

4. Landbruks- natur- og friluftsområder (§ 12-5 nr. 5) 

- Landbruksområde     LL1-2 
 

5. Hensynssone (§ 12-6)  

- Sikringssone frisikt     H140_1-3 

- Hensynssone bevaring naturmiljø   H560_1 

 

6. Bestemmelsesområde (§ 12-7) 

- Bestemmelsesområde  

Krav om fordeling av arealverdier og kostnader  # 

 

 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 1. Fellesbestemmelser (pbl. § 12-7) 

§ 1.1 Byggegrense (§ 12-7 nr. 2)  
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet utfra 

avstand til veger, samt ut fra overordnede geotekniske vurderinger. Dersom geotekniske 

sakkyndige ved stedlige geotekniske undersøkelser kan anbefale en mindre eller større 

byggegrenseavstand til utenforliggende terreng, kan de viste byggegrensene fravikes ved 

rammesøknadsbehandlingen. 

 

§ 1.2 Lekeplass (§ 12-7 nr. 4)  
Det skal det opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet. 

 

Lekearealene skal ha solrik beliggenhet, innsyn, tilstrekkelig med søppelkasser og et støynivå 

som tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy. 

 

Sandlekeplasser skal plasseres nær boligenes inngang, og med en avstand på mindre enn 50 

m. Området må tilpasses aldersgruppen og inneholde sitteplasser for voksne. 

 

Lekearealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fastdekke, lekeapparater og benker 

med bord. 

 

§ 1.3 Radon (§ 12-7 nr. 4)  
Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal, i henhold til 

gjeldende teknisk forskrift. 

 

§ 1.4  Støy (§ 12-7 nr. 3)  
Rom for varig opphold, inkludert alle soverom, skal sikres vindu i fasade med grenseverdier 

som tilfredsstiller Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 (2016). Grenseverdiene skal 

også tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass.  

 

For boliger som i henhold til støykart av 15.2.2017 blir liggende i gul støysone, skal det ved 

byggesøknad vedlegges dokumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt, eventuelt 

med prosjekterte tiltak. Sistnevnte skal være utført før det gis brukstillatelse. 
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§ 1.5 Utomhusplan (§12-7 nr.4)  
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområder skal være dokumentert ved 

utomhusplan som framlegges ved byggesøknad.  

 

Det settes følgende krav til innhold i utomhusplan: 

- Bebyggelsens plassering i plan og høyde 

- Bebyggelsens høyde målsatt ved inngangspartiet 

- Biloppstillingsplasser på terreng og HC-parkering for bil, samt sykkelparkering 

- Koter med eksisterende og prosjektert terreng og plassering av murer, trapper, gjerder og 

avskjerming 

- Plassering avfallshåndtering  

- Utforming, opparbeidelse og utrustning av felles lekeareal 

- Ny beplantning, eksisterende vegetasjon og markdekke som skal ivaretas 

- Teknisk plan for håndtering av overvann (regnbed, fordrøyning etc.) 

- Plan for anleggstrafikk der trafikkmønster og tiltak for å sikre myke trafikanter med prioritet 

på trygg skolevei i anleggsperioden vises. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert 

før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

 

Byggeområdene langs veg SKV1 skal utredes med hensyn til eventuelle støytiltak. Eventuelle 

behov for støyskjermer skal vises 

 

I felles uteoppholdsareal kan anlegges lekeplass.  

Felles uteoppholdsareal skal være universelt utformet i henhold til gjeldende teknisk forskrift  

 

For boliger skal det anlegges uteoppholdsareal som følger: 

- Minste totale uteoppholdsareal for enebolig skal være 100 m2 

- Minste totale uteoppholdsareal for tomannsboliger skal være 75 m2 per boenhet  

- For boliger med 2-4 boenheter skal minste totale uteoppholdsareal være 50 m2 per boenhet. 

- For boliger med mer enn 4 boenheter skal minste totale uteoppholdsareal være 25 m2 per 

boenhet.  

- Minste balkongareal for boliger uten rom på bakkeplan skal være 10 m2 per boenhet. 

 

§ 1.6 Grunnforhold (§ 12-7 nr. 12) 
Før enkeltområdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt med hensyn til sikkerhet 

for bygg og uteområder. Kommunen skal kreve utredninger fra faglig kompetente med hensyn 

til dette. Jfr. § 1.1 Byggegrenser. 

 

§ 1.7 Transformatorkiosker (§ 12-7 nr. 1) 
Innenfor områder for med bebyggelse, lek og grønnstruktur kan det anlegges 

transformatorkiosker med tilhørende sikkerhetssoner og gjerder. Areal som nyttes til 

transformatorkiosker regnes ikke med i beregningen av minste totale uteoppholdsareal. 

 

§ 1.8 Overvannshåndtering (§ 12-7 nr. 1) 
Overvann skal håndteres lokalt. Det tillates ikke påkobling til kommunalt 

ledningsnett. Det skal utarbeides teknisk plan for håndtering av overvann. 

I områder for turdrag, lek og uteopphold kan det anlegges fordrøyningsbasseng for overvann.  

 

§ 1.9 Renovasjon (§ 12-7 nr.1) 
For hvert delområde skal det være felles renovasjonsløsning. For områder med 

blokkbebyggelse med mer enn 6 enheter skal det være beholdere under bakkenivå. 
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§ 1.10 Kulturminner (§ 12-7 nr. 6) 
Dersom det i forbindelse med anleggsarbeid oppdages automatisk fredede kulturminner, eller 

mulige spor etter slike, skal arbeidene straks stanses og meldes kulturminnemyndighetene i 

Buskerud Fylkeskommune, jf. Kulturminneloven § 8, andre ledd. 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse 

Områdene for boligbebyggelse er delt i frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 

småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 

 

§ 2.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS1-3 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BFS1-3 skal nyttes til frittliggende boligbebyggelse. 

 

§ 2.1.1 Utnyttelse  
Total utnyttelse skal ikke overstige 35 % BYA. pr. tomt. 

Det kan maksimalt bygges 2 boenheter pr tomt.  

§ 2.1.2 Høyde  

Maksimalt tillatt gesimshøyde skal være 6,0 m til ferdig planert terreng. 

§ 2.1.3 Utforming  
Fasader skal utformes slik at delområdene samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk 

uttrykk. Dette sikres ved krav til felles takform og at hovedfasadene skal bekles med 

teglstein, eventuelt kombinert med tre og glass. 

Område BFS3 kan utformes individuelt, uavhengig av de andre områdene for eneboliger. 

§ 2.1.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 

Det skal anlegges 2 parkeringsplasser per boenhet. 

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldende teknisk 

forskrift.  

Det skal anlegges 2 stk. sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. 

Område BFS3 kan ha parkeringstilgang på BBB6. 

 

§ 2.2 Konsentrert småhusbebyggelse BKS1-30 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BKS1-30 skal nyttes til konsentrert småhusbebyggelse. 

 

§ 2.2.1 Utnyttelse  
Total utnyttelse skal ikke overstige 70% BYA innenfor hvert delområde.  

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges, kan benyttes til lek og 

opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig. 

§ 2.2.2 Høyde 
Alle takformer er tillatt innen planområdet, men kun én type er tillatt for hvert delområde 

slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk. 

Maksimal mønehøyde skal være 7,0 m til ferdig planert terreng. Der takformen ikke har 

møne, skal maksimal gesimshøyde være tilsvarende. 

Høydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad blir hindret i 

sin utsikt. Dette skal dokumenteres samlet for hvert delområde. 
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§ 2.2.3 Utforming  
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 

arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet.  

Innen samme delområde skal vegger bestå av samme materiale/kledning og takformer. 

Bebyggelsen skal være variert også i området med samme bebyggelsestype. To bygg ved 

siden av hverandre skal ikke være helt like. 

§ 2.2.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller, i underetasje på bygg og/eller på 

bakkeplan. Parkering til områdene BKS19-30 skal være under bakkenivå. Atkomst til 

parkeringsplassene skal være universelt utformet i henhold til gjeldende teknisk forskrift. 

Det skal anlegges 1,5 parkeringsplass per boenhet. 

Boenheter mindre enn 40 m2 skal ha en parkeringsdekning på 0,3 plasser pr enhet. 

Det skal avsettes 0,1 gjesteparkeringsplass per boenhet på felles parkeringsplass. 

Gjesteparkering for BKS 19-30 tillates opparbeidet på bakkeplan. 

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldende teknisk 

forskrift. 

Det skal anlegges 2 stk. sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. 

 

§ 2.3 Blokkbebyggelse BBB1-8 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BBB1-8 skal nyttes til blokkbebyggelse. 

 

§ 2.3.1 Utnyttelse 
Total utnyttelse skal ikke overstige 70 % BYA innenfor hvert delområde.  

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges, kan benyttes til lek og 

opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig. 

§ 2.3.2 Høyde 

Maksimal tillatt gesimshøyde skal være 12,0 m til ferdig planert terreng. 

På byggeområdene kan det tillates oppført kjeller i ett plan. 

§ 2.3.3 Utforming 
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 

arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet. 

§ 2.3.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og/eller på 

bakkeplan.  

Det skal anlegges 1,5 parkeringsplass per boenhet.   

Boenheter mindre enn 40 m2 skal ha en parkeringsdekning på 0,3 plass pr enhet. 

Det skal avsettes 0,1 gjesteparkeringsplass per boenhet på felles parkeringsplass. 

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldende teknisk 

forskrift. 

Det skal anlegges 2 stk. sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. 

§ 2.3.5 Adkomst for BFS3  
Område BFS3 har adkomst over BBB6. Løsning for dette skal dokumenteres ved 

rammesøknad og sikres gjennom tinglysning. Atkomst skal tilfredsstille krav til kjøring med 

liten lastebil. 
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§ 2.4 Barnehage BH1 (§ 12-7 nr. 1) 
Område BH1 skal nyttes til barnehage. Det er ikke selvstendig byggbart, men inngår i et 

tidligere regulert område for barnehagetomt i detaljreguleringsplanen for Tanberglia. 

 

§ 2.4.1 Utnyttelse 

Total utnyttelse skal ikke overstige 50 % BYA.  

§ 2.4.2 Høyde  

Maksimal tillat gesimshøyde skal være 9,0 m til ferdig planert terreng. 

§ 2.4.3 Utforming 
Fasader skal utformes slik at bygningene fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk, 

tilpasset nærområdet. 

§ 2.4.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 
Parkering for biler og sykler kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg 

og på bakkeplan.  

Det skal anlegges 3 parkeringsplass pr 100 m2 BRA. 

Det skal opparbeides 3 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m2 BRA.Parkering tilpasset 

bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldende teknisk forskrift.  

 

§ 2.5 Lekeplass (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BLK1-10 skal være felles for eiendommene innenfor planområdet og nyttes til felles 

lek og oppholdsareal. Terrenget i BLK10 kan fylles opp. Ved utførelse av 

oppfylling/opparbeiding av lekeplass skal de faglige geotekniske råd i NGI-rapport 20110293-

00-3-R kapittel 7, planering av raviner, følges.  

Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til forurensning av bekkedrag. 

 

 

§ 2.5.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som 

framlegges ved byggesøknad.  

Områdene skal inneholde sandkasser, lekeapparater og baner for ballspill der terrenget 

ligger til rette for det, samt møbler for sitteplasser tilpasset hvert enkelt områdes størrelse, 

form og nærområdes behov for slike.  

Felles uteoppholdsarealer skal være universelt utformet i henhold til gjeldende teknisk 

forskrift Lekearealet stilles til disposisjon for beboere i nærområdet. 

 

§ 2.6 Felles gårdsplass BGP1-5 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BGP1-5 skal nyttes til felles gårdsplasser og gater for tilliggende byggeområder. 

§ 2.6.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4)  
Utforming, bruk og behandling av gårdsplassene skal være dokumentert ved utomhusplan 

som framlegges ved byggesøknad.  

Områdene skal: 

- tilrettelegges for fritt opphold. Flatene skal ha fast dekke.  
- være fremkommelige for utrykningskjøretøy og servicebiler. 
- være universelt utformet i henhold til gjeldende teknisk forskrift. 
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§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 3.1 Fellesbestemmelser 
Områdene skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål angitt i 

plankart.  

 

§ 3.1.1 Vegstandard (§ 12-7 nr. 4) 
Vegenes standard skal godkjennes av kommunen.  De skal være universelt utformet i 

henhold til gjeldende teknisk forskrift. 

Sidearealene skal behandles tiltalende med kortvokst vegetasjon eller gress. 

§ 3.2 Kjøreveg 
Vegene SKV1-3 og SKV 10-11 skal nyttes til offentlig kjøreveg. SKV10 er snuplass for buss og 

andre store kjøretøyer. SKV 4-9 skal nyttes til felles veg for de områdene som har atkomst fra 

denne. 

 

§ 3.3 Fortau 
Områdene SF1-12 skal benyttes til offentlig fortau. 

 

§ 3.3.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
Områdene skal opparbeides med fast dekke og belysning. 

 

§ 3.4 Gang-/sykkelveg 
Områdene SGS1-2 skal benyttes til gang-/sykkelveger. 

 

§ 3.4.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
Områdene skal opparbeides med fast dekke og belysning. 

 

§ 3.5 Annen veggrunn – grøntareal 
Området SVG1-14 skal behandles tiltalende, med kortvokst vegetasjon eller gress. 

 

§ 3.6 Parkering (§ 12-7 nr. 1 og 7)  
Området SPA1 skal nyttes til felles parkering for eiendommene innen delområdet BBB8. 

Plassene kan være både i kjeller og på terreng.  

 

 

§ 3.7 Kollektivholdeplass 

Områdene SKH1-2 skal nyttes til kollektivholdeplass med tilhørende venteareal. Det kan 

etableres leskur og sykkelparkering. Det skal opparbeides belyst opphøyet krysningspunkt 

mellom busslommene. Holdeplasser skal utformes etter prinsippene om universell utforming. 

 

§ 4. Grønnstruktur 

§ 4.1 Naturområder (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene GN1-4 skal nyttes til felles bolignære naturområder.  

 

§ 4.1.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
I disse områdene skal det anlegges stier.  

Trær nær bebyggelse kan holdes nede mht å sikre boliger utsikt og gode solforhold. Tiltak 

og skjøtsel av vegetasjon skal utføres slik at det ikke bidrar til redusert stabilitet eller økt 
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erosjon i ravinesidene.  

Det er vist forslag til nye sti-traseer i GN1 og Gn2 ned til Campus Ringerike. Disse er ikke 

bundet opp i planen mht geometri/eksakt beliggenhet, men viser omtrentlig plassering i 

terrenget. 

I områdene kan det etableres overvannsanlegg under jorden og/eller 

avløpspumpestasjoner etter behov. 

 

§ 4.2 Turdrag (§ 12-7 nr. 1)  
Områdene GTD1-8 skal nyttes til felles turdrag. 

Område GTD8 skal ikke ha fast dekke. 

 

§ 4.2.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
I disse områdene Skal det anlegges stier og anlegg for felles opphold, inkludert benker og 

andre utemøbler. Områdene kan i en viss utstrekning planeres og gis harde flater, unntatt 

GTD8 som kun skal ha myke flater. 

I den grad det terrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om 

universell utforming. 

I områdene kan det etableres overvannsanlegg under jorden og/eller 

avløpspumpestasjoner etter behov. 

 

§ 4.3 Friområde (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene GF1skal nyttes til felles friområde. 

 

§ 4.3.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
Område GF1 kan tilrettelegge for lek, opphold og ferdsel.  

Områdene stilles til disposisjon for beboere i nærområdet. 

I områdene kan det etableres overvannsanlegg under jorden og/eller 

avløpspumpestasjoner etter behov. 

 

§ 5. Hensynssoner 

§ 5.1 Sikringssone frisikt (§ 12-7 nr. 2 og 4) 
Sikringssone frisikt H140_1-3 skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det 

ikke forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå. 

 

§ 5.2 Hensynssone bevaring av naturmiljø 
I området hensynssone H560_1 skal en sørge for at stedlig grunnvannsnivå ikke endres 

vesentlig, også der planen tillater inngrep. Der det ikke gjøres bygnings- eller anleggsmessige 

inngrep skal stedlig vegetasjon i størst mulig grad bevares. 

 

§ 5.3 Gjennomføringssone - Krav om fordeling av planskapt netto verdiøkning (§12-7 

nr. 13) 
I området gjennomføringssone settes krav til fordeling av planskapt netto verdiøkning i henhold 

til jordskifteloven §3-30. Kravet bortfaller dersom partene innen området kommer til enighet om 

privatrettslig avtale som avklarer forholdet.  

§ 6. Tilgjengelighet og universell utforming (§ 12-7 nr. 4) 

Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både offentlig 

veganlegg og de private byggeområdene skal oppfylle kravene til universell utforming i gjeldende 

teknisk forskrift.  
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Rekkefølgebestemmelser 

§ 7. Rekkefølgebestemmelser 

Alle rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i pbl. § 12-7 nr. 10. 

§ 7.1 Før rammetillatelse/igangsettingstillatelse  
1. Før det gis igangsettingstillatelse for byggeområdene i planen skal bygging av ny E16 mellom 

Sundvollen og Styggdalen være igangsatt. 

2. Før det kan gis rammetillatelse for boligområdene innenfor bestemmelsessonen, (BBB2, 

BBB3, BKS8, BKS10, BBB4, BKS12, BBB7 og BBB8) skal fordeling av planskapte verdier 

være avklart, jf. pbl. § 12-7, nr. 13, jf. jordskifteloven § 3-30. Kravet bortfaller dersom partene 

kommer til enighet om privatrettslig avtale uten jordskiftesak.  

Vegarealer og teknisk infrastruktur innenfor gjennomføringssone kan igangsettes uavhengig 

av fordeling av planskapte verdier (boligarealer). 

3. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det være utarbeidet utomhusplan for det enkelte 

delfelt. Utomhusplanen skal leveres i SOSI-format, hvor formålsgrenser og andre juridiske 

flater, linjer og punkter er identiske med vedtatt plankart. Innenfor disse grensene skal 

utomhusplanen i nødvendig detaljeringsgrad redegjøre for krav til utforming av uterommene i 

disse planbestemmelser jf. § 1.5 Utearealer.  

4. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentasjon om ivaretakelse av 

krav til: 

- grunnforhold og eventuelle avbøtende sikringstiltak 

- støynivå og eventuelle avbøtende støytiltak 

- tilfredsstillende utforming og lysforhold på lekeareal 

- universell utforming 

- fasader og materialbruk 

- håndtering av vannforsyning, spillvann og overvann (VA-plan) 

- plan for anleggstrafikk der trafikkmønster og tiltak for å sikre myke trafikanter med 

prioritet på trygg skolevei i anleggsperioden vises 

 

 

5. 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.  

6. Før igangsettingstillatelse gis skal eventuelle områder med kulturvernminner være frigitt av 

Riksantikvaren. 

7. Før det gis igangsettingstillatelse skal støybelastningen for ny bebyggelse langs SKV1 

beregnes ut fra full utbygging av detaljplanområdet. 

8. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor hensynssone H560_1 skal vurdering av 

konsekvenser for miljøverdiene tilknyttet Storelva og de aktuelle bekkedrag, samt plan for 

eventuelle avbøtende tiltak, dokumenteres. 

9. Før rammetillatelse til boligbebyggelse i områdene BFS1-2 og BKS1-3 samt BBH1 gis, skal 

SKV2 samt del av SKV1 fra SKV2 fram til feltet, være opparbeidet og åpen for anleggstrafikk.  

 

10. Før rammetillatelse til boligbebyggelse i områdene BKS19-30,BKS4-7, BKS9, BKS11, 

BKS13, BKS14-18, BBB5-6, og BFS3 gis, skal SKV1, SKV2 og SKV10 med tilliggende fortau 

eller gangveg samt felles veg inn til området være opparbeidet:  

Før rammetillatelse gis for BBB6 skal atkomst til område BFS3 og som tilfredsstiller krav til 

kjøring med liten lastebil dokumenteres og tinglyses. 
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11. Før rammetillatelse til boligbebyggelse i områdene BBB1-4, BBB7-8, BKS8, BKS10, BKS12 

gis, skal SKV1, SKV2, SKV10 og SKV11 med tilliggende fortau eller gangveg samt felles veg 

inn til området være opparbeidet: Veg og gangveg frem til område B_F7 i kommunedelplan 

for Krakstadmarka skal være opparbeidet eller sikres gjennomføring. 

 

§ 7.2 Før brukstillatelse/ferdigattest 
1. Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal følgende være ferdig opparbeidet: 

- Tilkopling til kommunalt vann- og avløpsnett 

- Felles atkomstvei inn til og forbi feltet 

- Tilhørende parkering 

- Tilhørende uteoppholdsareal (avhengig av årstid kan ferdigstilling utsettes til første 

mai påfølgende vår.) 

- Tilhørende lekeplass (avhengig av årstid kan ferdigstilling utsettes til første mai 

påfølgende vår.) 

- Kollektivholdeplass (SKH1-2) 

 

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som skal overtas av kommunen er i 

samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.   

 

3. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet som grenser til de enkelte delområdene, skal 

opparbeides før brukstillatelse for byggene der kan gis. 

 

4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen 

før brukstillatelse for boliger kan gis. 

 

5. Før det gis igangsettingstillatelse for boliger i byggeområdene innen planområdet skal det 

være tilfredsstillende atkomst og kryss til FV 241 Hadelandsveien. 

 

6. Før det gis igangsettingstillatelse for område BBH1 skal vei- og gangveiforbindelse frem til 

BKS3 være opparbeidet. 

 

7. Før det gis brukstillatelse til boliger i områdene BFS1-2 og BKS1-3 samt BBH1 skal sti mot 

sentrum/Universitetet være opparbeidet.  

 

8. Før det gis brukstillatelse til boliger i områdene BKS19-30,BKS4-7, BKS9, BKS11, BKS13, 

BKS14-18, BBB5-6, og BFS3 skal sti mot sentrum/Universitetet, BLK3, BLK4, SGS2 samt 

lekeplasser og turdrag som grenser til det aktuelle utbyggingsområdet være opparbeidet og 

ferdigstilt. Ferdigstilling kan utsettes til 1.mai påfølgende år dersom forhold tilknyttet årstiden 

gjør samtidig ferdigstilling utfordrende.  

 

9. Før det gis brukstillatelse i områdene BBB1-4, BBB7, BKS8, BKS10, BKS12, skal BLK10 

samt lekeplasser og turdrag som grenser til det aktuelle utbyggingsområdet være 

opparbeidet og ferdigstilt. Ferdigstilling kan utsettes til 1.mai påfølgende år dersom forhold 

tilknyttet årstiden gjør samtidig ferdigstilling utfordrende.  

 

10. Før brukstillatelse til boligbebyggelse i området BBB8 gis, skal BLK5 være ferdigstilt. 

Ferdigstilling kan utsettes til 1.mai påfølgende år dersom forhold tilknyttet årstiden gjør 

samtidig ferdigstilling utfordrende. 

 

11. Før brukstillatelse til boligbebyggelse i områdene BFS1-2 og BKS1-3 samt BBH1 gis, skal 

SKV2 være ferdigstilt.  
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12. Før brukstillatelse til boligbebyggelse i områdene BKS19-30,BKS4-7, BKS9, BKS11, BKS13, 

BKS14-18, BBB5-6, og BFS3 gis, skal SKV1, SKV2 og SKV10 med tilliggende fortau eller 

gangveg samt felles veg inn til området være ferdigstilt:  

 

12. Før brukstillatelse til boligbebyggelse i områdene BBB1-4, BBB7-8, BKS8, BKS10, BKS12 

gis, skal SKV1, SKV2 SKV10 og SKV11 med tilliggende fortau eller gangveg samt felles veg 

inn til området være ferdigstilt: Veg og gangveg frem til område B_F7 i kommunedelplan for 

Krakstadmarka skal være opparbeidet eller sikres gjennomføring. 

 

§ 7.3 Generelle rekkefølgebestemmelser 

 
1. Områdene skal utbygges suksessivt fra nordvest mot øst og så syd, slik at de ferdigstilte 

bebodde områdene ikke sjeneres unødvendig av anleggsvirksomhet.  

2. Gangveg og belysning skal ferdigstilles samtidig med utbedring av atkomstvegen til feltet. 
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1 Bakgrunn 

 
Denne detaljplanen er basert på vedtatt kommunedelplan for Krakstadmarka. Den er en videre 

oppfølging av detaljplanen Tanberglia som er tatt over av Block Watne AS, og som ventelig 

vil bli startet utbygd i løpet av 2017. 

 

Fossen Utvikling AS vil være tiltakshaver for dette området. 

Planlegger har vært daglig leder/sivilingeniør Bjørn Leifsen. Som bakgrunn for planen er 

illustrasjonsplan utarbeidet av arkitektfirma Arkitektgruppen Drammen AS (AgD). 

Illustrasjonsplanen følger planen og vil være retningsgivende, men ikke bindende, for 

realiseringen av denne.  

 

 

Hønefoss, 2.10.2018 

 

Fossen Utvikling AS 
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2 Prosess 

 

Etter at kommunedelplanen ble fremmet for vedtak, ble det sendt søknad om oppstart for 

dette området 11.5.2015. Oppstartsmøte ble avholdt 16.2.2015. Planen ble så 29.9.2016 

varslet av Ringerike kommune. Det har også vært mye kontakt med grunneiere og naboene 

mht det forestående planarbeidet. 

 

Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken. 

 

Intensjonene i kommunedelplanen er bli innfridd slik denne planen nå er utformet. Det 

gjelder både gjennomgående samleveg og tilgjengelighet for alle utbyggbare områder 

innenfor kommuneplanens arealer. Et mindre avvik er kommunedelplanens løsning for 

samleveg, som er justert noe. 

 

Denne planen omfatter områdene B_F2-4 i kommunedelplanen, samt samlevegen frem til 

område B_F7 og ny samleveg til Lisletta/Fv241 

 

Det viktigste innspillet mht utforming av planen er krav fra vegvesenet om 

rekkefølgebestemmelse mht at før det kan gis igangsettings-tillatelse for disse områdene, 

skal bygging av ny E16 mellom Sundvollen og Styggedalen være igangsatt. Det skal også 

være tilfredsstillende atkomst med tilhørende kryss til Fv241 Hadelandsvegen. Der er det 

nå i etterkant bygd rundkjøring som sikrer denne atkomsten. 

 

Etter at første planforslag er utarbeidet, har en fått behov for å utvide det første 

varselområdet noe. Det er ved samlevegen mot nordre deler av Krakstadmarka og i sør mot 

Lisletta/Fv241. Det er derfor pr 6.3.2017 sendt ut tilleggsvarsel til berørte grunneiere samt 

kommunen og fylkesetatene, med first innen 1.4.2017 å melde inn eventuelle innspill. 

 

På basis av de presenterte ideer og innkomne innspill er her planen laget. 

 

Kommunedelplanen ble fullt ut konsekvensutredet. Den forutgående detaljplanen for 

naboområdet Tanberglia ble også konsekvensutredet, da den ble fremmet i forkant av den 

samme kommunedelplanen. Av dette følger at denne detaljplanen ikke trenger å bli 

behandlet i hht planlovens bestemmelser om konsekvensutredninger. Nedenfor har en 

allikevel redegjort for de samme tema som en konsekvensutredning vanligvis omhandler, 

men følgelig i et mindre omfang. 

 

3 Varsling. 

 

Planområdet ligger i Krakstadmarka syd og er en del av denne kommunedelplanen.  

Varslet område er her skravert på kommunedelplankartet: 
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I tillegg til selve boligdelen det er også varslet et område for trase for atkomstveg over til 

Fv241 Lisletta: 

 

I tillegg har en varslet følgende områder: 
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4 Kommunedelplanen. 

 

Overordnede statlige planretningslinjer er nedfelt i kommunedelplanen. 

Kommunedelplanen gir så en del føringer for reguleringsplanleggingen, gjennom plankart 

og bestemmelser.  

 

Plankartet til kommunedelplanen blir fulgt så langt det passer. Det er justeringer i grensene 

basert på mer detaljerte vurderinger av terrenget. Samlevegen til kommunedelplanens 

nordre deler er flyttet i sør pga forhold som er nevnt under kap.2 Prosess, men systemet 

med gjennomgående veg er fullt ut ivaretatt. Planen er derfor i hht kommunedelplanens 

forutsetninger og intensjoner. 

 

Kommunedelplanen har bestemmelser som reguleringsplanen skal ivaretas. De viktigste er 

her gjengitt og kommentert: 

 

Kommunedelplanbestemmelser Behandlet i denne planen 

§ 5.1.2 Utbyggingsrekkefølge. 

I byggeområder for nye boliger kan 

utbygging ikke finne sted før følgende 

forhold er vist og beskrevet hvordan disse 

skal løses i henhold til de til enhver tid 

gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer;  

1. Tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og 

avløpsanlegg, brannvann, 

strømframføring.  

2. Trafikksikker atkomst for gående, 

syklende og kjørende.  

3. Skolekapasitet og trafikksikker skolevei.  

4. Lekeareal   

5. Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, 

skredfare, radon, forurensning i grunn.   

6. Natur og kultur  

7. Grunnvann  

8. Universell utforming  

9. Ekstremnedbør/overvann  

10. Konsekvenser for miljøverdier tilknyttet 

Storelva 

Alle disse tema er behandlet i 

planbeskrivelsen, så langt det er mulig på 

reguleringsplannivå.  

 

1. Tekniske anlegg prosjekteres på vanlig 

måte, og med tilknytning til offentlige 

nett. 

2. Trafikksikkerheten er ivaretatt med 

fortausløsninger langs samleveger og 

godt med turdrag innen planområdet. 

3. Skolekapasiteten på Benterud nye 

skole forventes å bli stor nok. 

Reguleringsplanen for skolen tar opp 

trafikksikkerheten til den. 

4. Det er avsatt rikelige arealer til lek 

innen planområdet. 

5. Tar en hensyn til ravinekanter, regler 

for ev oppfylling, grunnvann og tiltak 

mot radon i hver bolig, er det ingen 

store farer å spore. 

6. Natur- og kulturverdier er utredet i 

kommunedelplanen. Kommer en over 

uregistrerte slike funn må dette meldes 

inn og arbeidene stoppes. 

7. Grunnvannet skal ikke berøres. 

8. Regler om universell utforming er tatt 

inn i bestemmelsene. 

9. Ekstremnedbør må tas inn som 

prosjekteringsforutsetning av 

overvann. 

10. Dette planområdet ligge langt unna 

Storelva. Lite trolig at den kan 

påvirkes.  

§ 5.1.4 Støy 

Det skal dokumenteres at anbefalte 

støygrenser i tabell 2 i” Retningslinjer for 

Sonekart utarbeidet. Følgene er tatt inn i 

bestemmelsene. 
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behandling av støy i arealplanleggingen, T-

1442” følges. 

§ 5.1.5 Geotekniske og hydrogeologiske 

undersøkelser. 

Det skal i alle reguleringsplaner 

dokumenteres at geotekniske og 

hydrogeologiske forhold er ivaretatt. 

En har lagt de relativt grundige 

undersøkelsene og vurderingene i 

kommunedelplanen til grunn, for 

plankart og bestemmelser. 

Geologi/geoteknikk må vurderes ved 

fremme av byggemelding. 

§ 5.1.6 Universell utforming Tatt inn i bestemmelsene. Innføre unntak 

mht mer enn 50% er ikke nødvendig. 

§ 5.1.7.  Utbyggingsavtaler Avtale md kommunen vil bli inngått. 

§ 5.1.8.  Fjernvarme Vurdert, men ingen store bygg i planen. 

Kreves ikke. Avklart i møte med Vardar. 

§ 5.1.9.  Overvann Fulgt opp i bestemmelsene. 

§ 5.1.10.  Byggegrenser til 

terrengskråninger 

Fulgt opp i planen med 10 m generell 

grense. Men må også vurderes i hver 

byggesak, da kartet ikke kan legges til 

grunn i detalj. 

§ 5.1.11.  Kulturminner Tatt inn i bestemmelsene. 

§ 5.2.1 Fellesbestemmelser boligområder Kravet om minimum 40%BYA er 

innfridd.  

§ 6.1 Samleveger. §11-7.2 10m byggegrense fra senterlinje er lagt 

inn. 

§ 6.2 Gang-/sykkelveg. Et nett av fortau og turdrag sørger for 

god tilgjengelighet over alt i planen. 

§ 9.5 Bruk og vern av vassdrag med 

tilhørende strandsoneH560_1-4 

Ravinedaler blir i noen grad oppfylt, men 

vanntransport og grunnvann skal ikke 

endres. 

§ 10. Rekkefølgebestemmelser. 

3. Før det gis brukstillatelse for område 

B_F2 skal uteoppholdsareal BUT_F2 

samt vei - og gangforbindelse frem til 

B_F3-5 være opparbeidet. Dessuten skal 

vei - og gangforbindelse frem til B_F7 

sikres gjennomføring. Det skal også være 

tilfredsstillende atkomst og kryss til FV 

241 Hadelandsveien.   

  

4. Før det gis brukstillatelse for område 

BOP_F2 skal vei – og 

gangveiforbindelse frem til B_F2 samt 

BUT_F2 være opparbeidet. Det skal også 

være tilfredsstillende atkomst og kryss til 

FV 241 Hadelandsveien.  

  

5.  Før det gis brukstillatelse for område 

B_F3-5 skal uteoppholdsareal BUT_F3 

og vei - og gangforbindelse frem til 

B_F6 være opparbeidet. Dessuten skal 

vei - og gangforbindelse frem til B_F7 

 
Punktene 3-5 og 9-10. 

 

Bestemmelsene er videreført i 

reguleringsplanbestemmelsene. Ny veg til 

Lisletta og nytt kryss her inngår i planen. 
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sikres gjennomføring. Det skal også være 

tilfredsstillende atkomst med tilhørende 

kryss til FV 241 Hadelandsveien.    

 

 

9. Før det gis igangsettingstillatelse 

innenfor hensynssone H560 1-4 skal 

vurdering av konsekvenser for 

miljøverdiene tilknyttet Storelva og de 

aktuelle bekkedrag, samt plan for 

eventuelle avbøtende tiltak, 

dokumenteres.  

 

10. Før det gis igangsettingstillatelse for 

områdene BOP_F2, B_F2-6 skal 

bygging av ny E16 mellom Sundvollen 

og Styggdalen være igangsatt. 

 

 

 

5 Reguleringsplanforslaget. 

5.1 Arealbruk. 

 

Nedenfor og i vedlegg, er planforslaget vist.  

 

Hele planområdet er på ca. 322 daa og inkluderer både byggeområder og ny veg frem til 

Lisletta Fv241. 

 

Plankartet er utarbeidet på basis av situasjonsplanen for skissert bebyggelse, som er vist i 

neste kapittel. 
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Plankartet: 

 
 

Plankartet avspeiler situasjonsplanen relativt direkte mht byggeområde, trafikkarealer og 

grøntområder. 

 

Delen som viser ny veg til Lisletta: 
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5.2 Formål. 

 

Planen inneholder formålene frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 

småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, barnehage, felles gårdsplass, felles lekeareal, veg, 

kjøreveg, fortau, annen veggrunn grøntområder, felles parkering og grønnstrukturene 

naturområde, friområde og turdrag. I tillegg er frisiktsoner på landbruksmark regulert. Dvs 

at arealbruken innen planområdet er så differensiert som en detaljplan tilsier den skal være.  

 

Andre viktige planelementer er at byggene er lagt innenfor byggelinjer mot 

ravineskråningene. Dette er gjort for å forhindre setninger til bygg som ellers kunne blitt 

plassert i disse overgangssonene.  

 

5.3 Byggeområder. 

 

Byggeområder med leke- og områder for uteopphold, veger og grønnstruktur er direkte 

avledet av presentasjonen foran. 

 

Planen viser 3 nye byggeområder for frittliggende småhusbebyggelse BFS1-3 

(eneboligtomter), 30 delområder for konsentrert småhusbebyggelse BKS1-30, 8 områder 

for blokkbebyggelse BBB1-8 (lavblokk), og en del av barnehagetomt der hoveddelen 

inngår i planen for Tanberglia BBH1. 

 

Illustrasjonen antyder at det kan bygges ca 300 nye boenheter innen planområdene. Dette 

er mer enn hva kommunedelplanen hadde som mål. 

 

Som detaljplan er det finmaskede avgrensninger mellom byggeområder og tilhørende 

lekeområder, uteområder og turdrag/-stier. Det vil bety at plassering av bebyggelsen blir 

veldefinert og ha en høy nominell utnyttelsesgrad. Reelt er utnytelsen lavere når en 

fordeler andelen bebyggelse på hele planområdet. Prosent BYA er for de nye boligfeltene 

satt til 70%. Eneboligtomtene har fått %BYA=35% og utvidelsen av barnehagetomta i 

Tanberglia %BYA=70%. I utregning av utnyttelsesgraden skal også garasjer og 

biloppstillingsplasser inkluderes. 

 

Tillatte byggehøyder er, for uten angitt maksimal byggehøyde i meter, relatert til høydene 

for tilliggende (bakenforliggende) områder. En har derfor satt krav om at byggehøyder og 

boligutforming ikke skal hindre unødig sikt for dem bak. Dette skal dokumenteres ved 

søknad. Men helningen på terrenget er ikke på hele feltet så stor at all sikt fra hver blir 

mulig å bli ivaretatt. 

 

Det er lagt opp til flate tak/pulttak. Ingen strenge krav til bygningenes form, bortsett fra at 

en vil ha helhetlige uttrykk for området. 
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5.4 Arealmengder. 

 

Arealbruken fordeler seg slik: 

Formål: Areal i daa 

PBL. § 12-5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg 

Frittliggende småhusbebyggelse 11,1 

Konsentrert småhusbebyggelse 56,7 

Boligbebyggelse blokk 25,7 

Barnehage 3,1 

Felles gårdsplass 2,5 

Felles lekeareal 17,4 

PBL. § 12-5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg 12,4 

Kjøreveg 15,2 

Fortau 6,6 

Annen veggrunn-grøntareal 16,8 

Felles parkering 0,9 

PBL. § 12-5, ledd 3 – Grønnstruktur 

Naturområde 143,1 

Turdrag 6,0 

Friområde 4,4 

PBL. § 12-5, ledd 5 – Landbruks- natur og friluftsområder 

Landbruk 0,1 

SUM 322,2 

 

 

Planforslaget er basert på de overordnede forutsetningene og strategier som fremkommer 

foran.  

 

Som grunnlag for selve plankartet har en, i samarbeid med AgD utarbeidet en illustrasjon 

for ønsket bebyggelse med tilhørende anlegg, et prospekt, for utviklingen av området. Det 

er blitt til gjennom nøye vurderinger av stedlige forutsetninger og de overordnede mål. 

Løsningene er nøye vurdert mht vegføringer, boligtyper og plankrav. Også 

eiendomsmegler er rådspurt.  

 

Da planen er nokså direkte avledet av denne forstudien, gjengis her i det følgende 

illustrasjonene, som er utarbeidet i sant 3D-format: 
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Planillustrasjon: 
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 Her kan spesielt legges merke til at områdene nord mot ravinedalen, som for øvrig er 

meget godt egnet til lek både sommer og vinter, er avsatt til felles opphold. Dette gir 

adgang for alle til de beste områdene, og en vil ikke hindre tilgang til kveldssol og utsikt til 

byen for resten av feltene. 

 

 

Perspektiv: 

 

 
 

En tenker seg konsentrert småhusbebyggelse i lav høyde og gjerne flate tak/pulttak. På den 

måten vil en, i det noe hellende terrenget, kunne sikre sol og utsikt til alle. Dette 

fremkommer godt på neste illustrasjon. 

 

  

 

Bygningsmiljø: 

 

I byggeområdene vil en kunne oppleve bygningsmiljø og uteområdene slik: 
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Illustrasjoner nedenfor viser områdene BKS19-30, der en planlegger å bygge konsentrert 

småhusbebyggelse oppå nedsenkede garasjegater. På denne måten vil en kunne bygge 

bilfrie, småhusmiljø med parkering rett under. Vegene SV5 og SV6 ender i slike 

garasjegater.  
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5.5 Utnyttelse og høyder. 

 

Utnyttelsesgradene er satt til % BYA=70 % for områder med konsentrert 

småhusbebyggelse og blokker. For eneboligtomter er utnyttelsen satt til %BYA=35%. 

Dette er en nominell utnyttelsesgrad, da den representerer kun byggeområdene som er 

avsatt til bygg.  

 

Maksimale byggehøyder for småhusbebyggelsen er satt til 7 m. For blokkbebyggelsen er 

høyden satt til 12 m. Bebyggelsen er planlagt slik at det er mulig med utsikt for alle bygg. 

Men det vil for en del være i noe begrensede sektorer eller fra balkonger i 2.etg. 

 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor anviste byggegrenser. 
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5.6 Lek, uteoppholdsareal og turdrag. 

 

Lekeområdene utgjør totalt ca 17,4 daa, men det er også satt krav til tilgjengelige 

sandkasser og små lekeområder i byggeområdene. Det er avsatt rikelige områder for 

uteområder i form av andre uteoppholdsareal og turdrag, der det i sistnevnte også kan 

tilrettelegges for lek/uteopphold.  

 

GF1 og BLK10 kan tillates oppfylt for å tilrettelegge for lek og ferdsel mellom 

byggeområdene på siden. Men det er også satt krav om at dette ikke skal ødelegge for 

biologisk mangfold i bekkedragene/ravinene nedenfor. 

 

 

5.7 Topografi. 

 

Tomteområdene er moderat hellende platåer mellom ravinedaler. De varierer i bredde, fra 

så smale at de kun rommer en vegbredde, til flere hundre meteres bredde. Noen steder er 

det smale «tunger» som kun kan romme en bygning. Ytterste deler utgjør noen steder fine 

utsikts-/leke-/oppholdsarealer. 

 

Områdene heller hovedsakelig i nordvestlig retning. Men den moderate helningen og de 

flate områdene i syd, gjør at områdene har sol hele dagen og god utsikt mot kveldssola, 

byen og Norefjell. 

 

Ravinedalene er selvsagt bratte med begrenset anvendelse til opphold. Men det legges opp 

til at deler av dem kan fylles igjen og kunne benyttes til ubebygde tomtearealer, veger, 

friområder og lek. (Eventuelt også til andre aktiviteter). 

 

Topografien er også styrende mht plassering og kurvatur for den gjennomgående 

samlevegen mot de midtre og nordre deler av Krakstadmarka. Denne vegen er planlagt 

med «kritiske» parametere pga av topografien. 

 

Pga tett skog i ravinene har en i planen tatt med randsonene der, mht å kunne regulere 

skogbestanden her slik at en åpner for utsiktsmulighetene.  
 

5.8 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester 

 

Området er i dag ubebygd og uten offentlige tjenester.  

 

Reguleringsplanen vil kunne romme inntil 300 boliger, som erfaringsmessig vil føre til ca 700-

800 beboere.  

 

Det satses på å ha en variasjon i leilighetenes størrelse, men med størst vekt på 

familieleiligheter. En antar at typiske seniorleiligheter og andre befolkningsgrupper som 

ønsker meget nær sentrumstilgjengelighet kanskje vil velge leiligheter enda nærmere sentrum.  

 

Alderssammensetting vil derfor av voksne i alderen 27-50 år, med statistisk andel barn og unge 

i forhold til antall foreldre/voksne.  
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Mht skolebarn er det vanlig å regne med at 10% av innbyggerne er i barneskolealder. Dette kan 

bety ca 80 elever. Elevene vil forholde seg til den nye skolestrukturen med bl.a ny skole på 

Benterud. Det er derfor vanskelig å forutse hvordan utbyggingen vil kunne slå ut ved de 

enkelte skolene. 

 

Hele Ringerike fungerer som ett "opptaksområde" for barnehager. Det er pr. dato full 

barnehagedekning i kommunen. Uansett så har en i Tanberglia og denne planen satt av egen 

tomt til barnehage, da en nå eller ved fortsettelsen av Krakstadmarkautbyggingen vil ha behov 

for barnehage i området. Her er satt av et tilleggsareal for barnehage i planen for Tanberglia, 

for at den kan bli en 4-avdelings barnehage. 

 

Utbyggingen vil ikke generere økte behov for sosiale tjenester utover det befolkningstilveksten 

vil tilsi, da det ikke legges opp til boliger mht spesielle grupper. 

 

 

5.9  Trafikk. 

5.9.1 Ekstern tilknytning. 

 

Tilknytningen til overordnet vegnett er i tråd med kommunedelplanen. Dvs at området kan 

benytte dagens atkomst via Arnegårdsveien og Tandbergmoveien ned til Fv35 på 

Hvervenkastet. Denne planen legger opp til at det bygges en atkomstveg til Fv241 Lisletta. 

Dette for å spre trafikken og at de som skal sydover mot Hole og Osloregionen kan kjøre 

direkte den retningen, uten at en belaster bebyggelsen langs Arnegårdsveien og 

Tandbergmoveien samt Fv35 på Hvervenkastet unødig.  

 

Etter at kommunedelplanen for Krakstadmarka ble utredet er det også kommet en 

rundkjøring mellom Fv241 og E16 ved Norderhov. Dette gjør at krysskapasiteten her nå er 

bedre enn da forutsetningene for trafikkløsningene for kommunedelplanen ble utredet. 

 

Dessuten har Statens vegvesen satt som betingelse for å ta i bruk dette området at parsell 

nr.4 av ny E16 skal være påbegynt.  

 

Dette planområdet kan rommer et sted mellom 250-350 boliger. Det vil i utgangspunktet 

skape en trafikkmengde på inntil 1400 kjt/d. (Ca 190 kjt/t i makstimen).  

 

Fordelingen av denne trafikken vil ventelig bli at 2/3 rettes mot Hvervenkastet og 1/3 mot 

Lisletta, hvilket utgjør hhv ca 930 kjt/d og 470 kjt/d, eller 130 kjt/t og 60 kjt/t. 

 

5.9.2 Vegkryss. 

 

Denne planen er i hht kommunedelplanen.  Trafikale hovedgrep er fastsatt der, også 

vegnett og kryss. Dessuten skal området ikke være bebygd før ny E16 etappe 4 er 

igangsatt.  

 

Rundkjøringen på Hvervenkastet er vurdert i andre sakssammenhenger (bl.a Tanberglia og 

Hvervenmoen Utbyggingsetappe 2, Asplan Viak AS 20.12.2016). Det er der klarlagt at 

rundkjøringen har god kapasitet, (B=0,6) og at det ikke er behov å gjøre flere tiltak på den.  
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Rundkjøringen mellom FV241 og E16 er nybygd og en utbygging av dette planområdet 

med ca ÅDT=470 kjt/d vil ikke slå signifikant ut kapasiteten der, hvor ÅDT for E16 er ca 

16 000-18 000 kjt/d, og armen Fv241 ca 5 200 kjt/d.  

 

En har her utredet kryss med Fv241 Lisletta mht geometrisk utrustning og kapasitet. 

 

Tar en med trafikken fra Tanberglia og Tanberghøgda, vil makstimen utgjøre ca 85 kjt/t. 

Trafikken på Fv241 vil med denne utbyggingen inkludert, få en makstime om 10 år på hhv 

250 kjt/t nordøstover (mot Haug) og 540 kjt/ sørvestover (mot Norderhov/E16).  

 

 

Utforming. 

 

Mht behovet for kryssutforming/utrustning vises til Håndbok 263 Geometrisk utforming av 

veg- og gatekryss. Der fremkommer anbefalinger mht dråpe i sekundærveg, samt behov for 

venstresvingefelt og høyresvingefelt. 

 

 

Vilkårene for å anbefale dråpe i sekundærvegen: 

 
I dette tilfellet vil en i makstimen om ettermiddagen ha en trafikkmengde fra 

Tanberghøgda (bevegelse B) på ca 60 bevegelser. Da vil trafikken på hovedvegen (Fv241) 

være ca 705 kjt/t. Dvs at en får en trafikksituasjon som er akkurat i grenseland for å 

anbefale trafikkøy i sekundærvegen (Tanbergmoen-Lisletta).  

Mht venstresvingefelt i hovedveg anbefaler Håndbok 263 det i hht denne figuren: 
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Her er skiltet hastighet 60 km/t. I makstimen er bevegelsene A+ Cr=790 og Cv=60. 

Trafikken i krysset tilsier altså at en bør ha venstresvingefelt i hovedvegen. 

 

Terskelen for å anbefale høyresvingefelt fremkommer av denne figuren: 

 
I dette tilfellet med Ar=540 og Ah=10, vil høyresvingefelt være valgfritt. En ser derfor 

ingen grunn til å planlegge for det her. 

 

Samlet konklusjon er da at krysset bør planlegges med dråpe og venstresvingefelt.  

 

 

Kapasitet. 
 

Med ovenstående forutsetninger og beregningsgrunnlag har en beregnet belastningsgraden (B) 

for krysset på Lisletta med Fv241. Se vedlegg. Den blir naturligvis lav, B=01, da 

trafikkmengdene blir svært begrensede.  

 

Konklusjonen er at det ikke blir avviklingsproblemer, selv om en skulle øke trafikken 

betydelig fra Krakstadmarka. Anbefalt kryssutforming blir å utstyre det med dråpe i 

atkomstvegen og venstresvingefelt i Fv241. 

 



Detaljplan for Tanberghøgda. Hønefoss.                                                     Fossen Utvikling AS 

 

22 

 

5.9.3 Internt vegnett. 

 

Vegnettet i området fremkommer av plankartet som er vist foran og i fullformat i vedlegg.  

Vegnettet er bygd opp slik at gjennomgående samleveg går gjennom området, men steder 

der barrierevirkningen blir minst mulig. 

 

Samlevegen avviker noe fra kommunedelplanen, da den der var plassert helt øst i 

planområdet. Den viste løsningen her vil gå gjennom planområdet på en kortere strekning, 

men samlevegen i kommunedelplanen viste også boliger på begge sider. Løsningen her gir 

et mer effektivt vegsystem, i den forstand at antall meter veg blir kortere, i tillegg til at 

antall støyeksponerte boliger blir færre. Dette fordi den i kommuneplanen hadde boliger 

langs hele dens lengde. Spesielt får områdene øst for samlevegen vegløsninger som skaper 

store vegfrie arealer. 

 

Atkomstvegene knyttes til samlevegen enkeltvis som blindveger.  

 

Veg til de vestre områdene er lagt strengt i hht topografien og har tosidig utnyttelse, men 

det er ikke noen vesentlig ulempe da trafikken på denne blir relativt liten (eneboligtomter 

ytterst). Trafikken der blir så liten at en ikke ser noen grunn til at den trenger langsgående 

fortau. 

 

5.9.4 Gående og syklende. 

 

Gang-/sykkeltrafikken er forutsatt å gå på fortau langs samlevegene, samt i en 

kombinasjon av korte atkomstveger og turstier/turdrag mellom bebyggelsen. I nordvest kan 

en gå i bebyggelsens gatenett regulert til gårdsplass, da dette blir offentlige rom formet 

nærmest som bygater. Langs bebyggelsens ytterområder er det for øvrig regulert turdrag 

som gjør at en kan uhindret gå langs ytterkantene. Turdragene binder dessuten sammen en 

rekke med lekeområder/uteoppholdsarealer.  

 

5.9.5 Parkering. 

 

Parkeringsbehovet er i planbestemmelsene satt i hht parkeringsforskriften. Dette er det man 

der kaller «Annet byggeområde i kommuneplanen». Dvs 1 parkeringsplass for leiligheter 

opp til 60 m2 BRA, 1 parkeringsplass for leiligheter fra 60 til 80 m2 BRA og 2 

parkeringsplasser for leiligheter over 80 m2 BRA. Antall sykkelparkingsplasser er 

tilsvarende hhv 1, 2 og 2.   

 

Forskriften omhandler ikke hybelleiligheter eller hybler spesielt. Da disse kan være 

vesentlig mindre enn 60 m2 og i sentrumsnære områder som her neppe vil ha behov for 1 

parkeringsplass hver, har en definert behovet i bestemmelsene til å være 0,3 plasser pr 

enhet. 

 

For eneboligene og de fleste leiligheter av typen konsentrert småhusbebyggelse vil 

parkeringsplassene måtte plasseres ved boligene. For blokkbebyggelsen vil 

parkeringsplassene anlegges som parkeringskjellere.  
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For den spesielle konsentrerte småhusbebyggelsen i områdene BKS19-30 planlegges 

parkeringskulvertere/-gater under bebyggelsen. (3-4 stk). Fra disse kan en komme opp til 

bakkenivået vha ramper i terrenget i tillegg til heiser for de som har behov for det.  

 

Felles parkeringsplasser utgjør ca 1,52 daa, som normalt kan romme ca 60 plasser på 

bakkenivå. En åpner for at parkering generelt kan være i kjeller.  

 

5.9.6 Kollektivtilbud 

 

Bebyggelsen kan nås av eventuelle bybusser. Vegene er dimensjonert for det. 

 

5.10  Strøm, og vann- og avløpsnett 

 

Ved prosjekteringen av Tanberglia (i regi av Block Watne) har en inngått avtale om at 

infrastrukturen der skal dimensjoneres og tilrettelegges for videre utvikling i de 

tilgrensende områdene. Dvs at det skal bli tilstrekkelig kapasitet på strøm, kabler og VA-

nett også i dette planområdet. Alle tilknytninger skal altså i utgangspunktet skje til 

infrastrukturen der. 

 

Det er allikevel et uavklart spørsmål om avløpsløsningen for områdene. Et alternativ til å 

knytte seg til ledningsnettet i Tanberglia er å bore ledninger fra nedsiden av 

byggeområdene gjennom ravineområdene og ned til Campus Ringerike, der det er 

tilrettelagt ledninger med til strekkelig kapasitet. Da slipper man pumpestasjoner en må ha 

dersom en knytter seg til ledningene i Tanberglia.  

 

Overvann vil bli ført til terreng, via underjordiske fordrøyningsbasseng og/eller direkte ut i 

ravinedalene. 

 

Det er satt krav i bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende 

ledningsnettet. Bestemmelsene rommer også muligheter for å anlegge overvannsanlegg 

under jorden og/eller avløpspumpestasjoner i grønnstrukturen i planen. 

 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Boligenes størrelse tilsier at de 

ikke faller innunder tilknytningsplikten, som omfatter nye bygninger over 1000 m2 BRA. 

Bygningsstrukturen tilsier at det blir svært kostbart om en skulle bli gjort gjenstand for reglen 

om tilknytningsplikt nå det er flere nye bygninger med samlet utbygging over 1000 m2. 

Kravene i TEK om lavt energibruk gjør at det må stilles spørsmål om det er riktig 

energipolitikk å kreve tilknytning for småhusbebyggelse. 

 

5.11 Renovasjon 

 

Det er satt krav til i bestemmelsene at hvert delområde skal ha felles renovasjonsløsning. For 

blokkbebyggelse med mer enn 6 boenheter skal det primært søkes å ha beholdere under 

bakkenivå. 
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5.12 Utbygging 

 

Det vil være to hovedaktører for utbygging innen planområdet. Det er satt krav til at disse skal 

ha avklart sine roller og økonomiske mellomværende før de områdene som de har felles skal 

kunne bygges ut.  

 

Det er satt av gjennomføringssoner for de arealer som gjelder begge utbyggere. Dersom det 

ikke oppnås enighet om økonomisk fordeling av utgifter til planlegging, prosjektering og 

bygging av infrastruktur, åpnes det gjennom rekkefølgebestemmelser for at disse spørsmålene 

avklares av Jordskifteretten. 

 

Utbyggingen for områder der begge parter har grunn skal bygges ut først etter at 70 % av alle 

områder er bygget ut, slik at en har kostnadsmessig kontroll på fordelingen av kostnadene. 

 

Områdene vest i planen, vest for ravinen som skiller de to hovedområdene, kan bygges ut først 

og uavhengig av de østre. Områdene nord i området bør bygges ut først, slik at de som flytter 

inn der ikke blir utsatt unødvendig for anleggsvirksomhet.  

 

5.13 Radon  

 

Radonkonsentrasjon i berggrunnen i Krakstadmarka er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan 

områder med løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et 

område av løsmasser.  

 

Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen 

siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I boligene kan 

radonforekomster bli et helseproblem dersom forebyggende tiltak ikke gjennomføres. Uansett 

om det er lite eller mye radon i grunnen er det satt krav til at alle boliger skal utføres med slike 

forebyggende tiltak. Særlige radonundersøkelser i området er derfor ikke gjennomført. 

 

Konklusjon: 

 

I og med at det kan forekomme radon i grunnen har en som et forebyggende tiltak satt krav til 

at alle boliger skal bygges med tiltak med membran og utlufting av mulige slike gasser. 

 

5.14 Barn- og unges interesser 

 

Arealet som skal bebygges har til nå vært lite brukt som oppholds- eller lekeareal av barn 

og unge i nærmiljøet. Dette fordi det ligger noe unna eksisterende bebyggelse, som er i 

Tandbergmoveien. 

 

I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av 

reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass. 

Lekeplassbehovet er dekket ved 10 avsatte lekeplasser, som i sum er på over 9,5 daa. Etter 

normen skal det altså kunne dekke behovet for over 380 boliger. Selv om planen ikke setter 

tak på antall boliger, er det lite trolig at antall boliger vil overstige 380.  

 

I tillegg er det i planen avsatt et lekeområde (BLK10) som ved oppfylling vil kunne 

fungere som et større lekeområde og område for idrett.  
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For øvrig er områdene rundt boligene spennende ravinedaler som er godt egnet til uformell 

lek. 

 

Av andre større lekeområder i nærområdet finnes et ved Tanberglia, der en legger opp til at 

et egnet ravineområde blir et større felles lekeområde, også for beboerne i Tanberghøgda. 

 

Nærmeste barneskole blir Benterud skole på Eikli. Ungdomsskolen vil kunne bli 

Veienmarka eller Haugsbygd. Til Veienmarka er det sammenhengende fortau. 

 

5.15  Universell utforming 

 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 

utforming. Dette er mulig også for veger og utearealer. Da helningen på terrenget ikke er 

for stor. I feltene BKS 14-18 i nordvest vil det være aktuelt å bygge heiser mellom 

parkeringsplassene under bakken og terrenget. 

 

5.16  Grunnforhold 

 

Det er utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet som ledd i 

kommuneplanleggingen. Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan 

finnes. Massene består hovedsakelig av siltig leire med sand og siltlag. Avstanden til fjell 

forventes ut fra gjennomførte boringer å være ca 3-25m. 

 

Med tanke på fundamentering av lett bebyggelse med hus fra 1 til 3 etasjer må grunnforholdene 

kunne karakteriseres som gode 

 

5.17 Kulturminner 

 

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området. Mesteparten av områdene 

ble undersøkt og vurdert i forbindelse med kommunedelplanen. Områdene der veg til 

Lisletta planlegges vil bli undersøkt med det første. 

 

Dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete 

kulturminner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud 

fylkeskommune skal varsles. 

 

5.18  Støy 

 

Det er utført støyberegninger. En har beregnet støysonekart for samlevegene der det er 

planlagt bebyggelse.   

 

Grenseverdier. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 (2012) fra 

MD.  
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De gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltverdier.  

 Støynivå på uteplass og 

utenfor rom med støyfølsom 

bruk  

Støynivå utenfor soverom,  

natt kl. 23 – 07  

Veg 55 Lden 70 L5AF 

 Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen 

av Lden og Lnight.  

 Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.  

 For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske 

installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (For boliger 

vil det si Leq=30 dBA og Lmaks=45 dBA). 

 Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til 

bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i 

kap.6 i T-1442.  

Enheten Lden er en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19-23) gis 5 dBA tillegg, og støy på 

natten (23-07) 10 dBA tillegg.  

Trafikkgrunnlag. 

Trafikkdata er hentet fra trafikkutredningen for kommunedelplan Krakstadmarka. Dvs for fullt 

utbygd kommunedel.  

Veg ÅDT kjt/d Andel tungtrafikk % Fart km/t 

Samleveg mot nord 900 3 40 

Samleveg mot vest 600 3 40 

Selv om trafikkmengdene skulle være noe feil estimert vil det ha liten påvirkning på 

resultatene, da et avvik på 100 % vil utgjøre «kun» 3 dB. 

Resultater. 

Sonekartet med illustrert bebyggelse viser at gul støysone vil kunne nå bebyggelsen på 

nærmeste tomter:  
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Siden bebyggelsens plassering og utforming ikke er bestemt i planen, har en ikke definert 

støytiltak nå. Bebyggelsen vil i noen tilfeller vel kunne skjerme uteplassene, som naturlig vil 

ligge på motsatt side. Da vil tiltak kunne utføres som en blanding mellom skjermende bygg og 

lokale tiltak. Bebyggelsenes atkomstpunkter vil også påvirke tiltakenes utforming.  

Planteknisk er det satt krav i bestemmelsene om at boliger som i hht støykart av 15.2.2017 blir 

liggende i gul støysone, skal det ved byggesøknad vedlegges dokumentasjon som viser at 
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grenseverdiene er ivaretatt, eventuelt med prosjekterte tiltak. Sistnevnte skal være utført før det 

gis brukstillatelse. 

 

5.19 Luftforurensning. 

 

Luftforurensning i dette området vil ligge langt under gjeldende grenseverdier, både pga 

lite stedlig trafikk med også pga avstanden til bykjernen og det høytliggende området. 

 

5.20 Biologisk mangfold. 

 

Dette tema er fullt ut utredet i kommunedelplanen. Det finnes ingen kjente sårbare arter i 

området. Omdisponering fra LNF-område til byggegrunn er gjennom kommuneplanen 

allerede avklart. Forholdet til Naturmangfoldlovens §§8-12 er der avklart. 

 

 

6 Risiko og sårbarhetsanalyse 

 

Det er laget egen kortfattet risiko- og sårbarhetsanalyse. Se denne. I forhold til uønskede 

hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende: 

 

1. Masseras/skred. 

 

I planområdet mellom byggeområdene er det noen bratte ravinedaler, med potensiale for 

ras. I anleggsperiodene og i løpet bebyggelsens levetid kan en ikke garantere at det kan gå 

ras. Det er helt nødvendig at slike forhold vurderes av geolog/geotekniker. Generelt er det 

avsatt byggegrenser mot ravinedalene slik at en unngår setninger eller utrasing. Det er satt 

krav om slik oppfølging ved prosjektering og anleggsutførelse.  

 

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak gjennomføres. 

 

 

4. Elveflom. 

 

I denne sammenhengen gjelder det mindre ravinebekker, ikke elver. Området fører en del 

grunnvann og overflatevann, som ved ekstremnedbør vil kunne medføre lokale 

flomsituasjoner.  

 

Om en bygger ut området, eller ikke, vil økt nedbør kunne øke dagens avrenning til 

bekkene. Området har i dag et normalt tykt jordlag, som opptar overflatevann. 

Overflatevannet går ned i ravinebekkene.  

 

Ved utbygging vil overvannet ikke bli sendt ut på dagens overvannsnett, men måtte 

behandles vha lokale forsinkelsesinnretninger/-bassenger. De må dimensjoneres mht at det 

kan bli mer nedbør i fremtiden. Dette skal godkjennes av kommunen. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak gjennomføres. 
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5. Radon. 

 

Grunnen i området har generell fare å inneholde radon. Dette området spesielt er ikke mer 

utsatt enn andre.  

 

Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med byggesaksbehandling, ved at 

det settes krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av nybygg jfr. Forskrift om 

krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4: 

 

"Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk  ikke 

eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for 

helseskader".  

 

Typiske tiltak er radonsperre under kjeller eller sokkel, og god ventilering i kjeller.  

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

11. Skade på vassdragsområder. 

 

Faren for skade består i at en kan overbelaste vannføringene i ravinedalene slik at får 

utgraving av jordsmonn og/eller får ras i skråningene. Dette vil kunne være skadelig både 

for biotopene og for bygninger og anlegg. 

 

Tiltakene vil derfor være å forhindre for rask og stor avrenning til ravinene. Dette kan 

gjøres med tilstrekkelige fordrøyningsbasseng for overvann. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

23. Konsekvenser for rekreasjonsområder. 

 

Områdene er i dag noe benyttet til rekreasjon. Ved utbygging vil dette bli endret. Men 

dette er det tatt beslutning om ved utarbeidelse av kommunedelplan. 

 

I reguleringsplanen er det lagt til rette for ferdsel langs områdenes ytterkanter, samt 

opphold på ytterspissene av flatene. Det vil selvsagt først og fremst være en tilrettelegging 

for de nye beboerne, men vil selvsagt også kunne benyttes av naboer. 

 

Risikoen er forhåndsavklart og vurderes som akseptabel. 

 

 

37. Støy og støv fra trafikk 

 

Området ligger langt unna andre støykilder. Pga at det planlegges en samleveg for hele 

Krakstadmarka som skal gå gjennom hele området vil denne vegen få så mye trafikk at 

planlagt tilliggende nærmeste bebyggelse kan få støynivå høyere enn støyretningslinjene 

anbefaler. Dette er utredet. Tiltaksbehovene er beskrevet, og de må vurderes ved 

prosjektering av boligene. 
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Støy fra området vil også øke støynivåene i Tandbergmoveien og Arnegårdsveien, men 

dette er allerede utredet og hensyntatt ved utbyggingen av naboområdet Tanberglia. 

 

Støynivåene blir såpass lave at de i svært begrenset grad kan medføre noen former for 

helsemessig risiko. 

 

Støv eller annen luftforurensning blir mye lavere enn retningslinjene for disse forhold 

påpeker som problematiske. 

 

Ved riktige tiltak anses risikoen for skade av støy å være under kontroll. 

 

 

43. Ulykker i av-/påkjørsler. 

 

Det forutsettes ny veg til Fv141 på Lisletta, der Tandbergmoveien har utkjøring i dag. Dvs 

en utvidelse av dagens utkjørsel. 

 

I planen er det vurdert flere alternative utkjøringspunkter til Lisletta. Da denne har både 

har høybrekk og lavbrekk, har en vurdert det slik at dagens utkjøringspunkt i høybrekket 

der vil være det beste. Frisiktsoner er regulert. 

 

Det medfører at med økt trafikk så vil også potensialet for ulykker også øke tilsvarende. 

 

Risikoen vurderes som til stede, men akseptabel.  

 

 

Konklusjon og anbefaling. 

 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er 

mulig å kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 
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1. BAKGRUNN

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres r isiko- og sårbarhetsanalyse
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Område med fare, r isiko eller sårbarhet avmerkes i
planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6.

Denne saken gjelder området Tanberghøgda i Ringerike, der ti ltakshaveren ønsker å regulere til
boliger.

Planforslaget viser et område for frittliggende småhusbebyggels e, konsentrert
småhusbebyggelse og (små) blokker. Her er vist de sentrale bygg eområdene:
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Bebyggelsen planlegges til formålet boliger med «frittligg ende småhusbebyggelse og
konsentrert småhusbebyggelse».

For øvrig vises til planbeskrivelsen.

2. METODE

Risiko benyttes for å angi fare/uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap
av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres
som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvense r gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir li ten risiko.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegges
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først . Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der s om utpeker seg som risikofylte er så
kommentert.

Kriterier.

En har gått ut fra følgende kriterier, der nummereringen sams varer med alvorlighetsgradene:

Gradering av sannsynlighet:

4. Svært sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
3. Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år.
2. Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år.
1. Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang pe r 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

1. Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konse kvenser opp
til 100 000kr

2. En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader . Økonomiske
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.

3. Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende m iljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4. Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/ syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr.

5. Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig s kadde/syke.
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr.
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er illustreres i tabell:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Ved gjennomgang av risiko har en benyttet følgende fargeskala (kolonne 5 i tabellen under pkt.
3.1):

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller p lan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabel risiko

3. ANALYSE

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering.

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Komm entar/tiltak
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket me dføre risiko for:
1. Masseras/-skred Ja 3 3 Ravineskråninger. Tiltak i

hht NGI’s anbefalinger
2. Snø - /isras Nei Ikke b ratte skråninger .
3. Flomras Nei Ligger høyt over vannet
4. Elveflom Ja 3 2 Noen bekker i ravinene.
5. Radongass Ja 1 2 Løsmasser i grunnen.

Tiltak obligatorisk
Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
7. Nedbørutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8. Sårbar flora Nei Ikke spesiell biotop
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen kjente
10. Verneområder Nei Ingen
11. Vassdragsområder Ja 1 2 Overbelastning av

ravinebekker.
Fordrøyning av overvann
nødvendig

12. Fornminner (afk) Nei Ingen kjente
13. Kulturminne/ - miljø Nei Ingen kjente
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Komm entar/tiltak
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
1 4. Vei, bru, knutepunkt Nei Ikke aktuelt
1 5. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
1 6. Sykehus/-hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
1 7. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
1 8. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
1 9. Vannforsyning Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21 . Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Ja 3 1 Omdisponering av LNF-

område til utbygging. Men
også en del tilrettelegging

24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
Forurensningskilder . Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk Nei Ikke i dag
29. Støy; andre kilder Nei Ikke aktuelt
30. Forurenset grunn Nei Ikke aktuelt
31 . Forurensning i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
32. Høyspentlinje (stråling) Nei For langt unna høyspent
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

34. Avfallsbehandling Nei Ikke aktuelt
35. Oljekatastrofeområde Nei Ikke aktuelt
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
37. Støy og støv fra trafikk Ja 4 1 Ny veg gir støy for

planlagte bygg. Tiltak
nødvendig.

38. Støy og støv fra andre kilder Nei Ikke aktuelt
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:
41 . Ulykke med farlig gods Nei Ikke aktuelt
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
Nei Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet :
43. Ulykke i av - /påkjørsler Nei 1 4 Utvidet avkjøring til Fv1 41
44. Ulykke med gående/syklende Nei Separasjon myke/harde

trafikanter. For lite
sannsynlig

45. Andre ulykkespunkter Nei Ingen kjente
Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et

sabotasje-/terrormål
Nei Ikke aktuelt

47. Er det potensiell sabotasje-/
terrormål i nærheten?

Nei Ikke aktuelt
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
48. Regulerte vannmagasiner

med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannst and mm

Nei Ikke aktuelt

49. Naturlige terrengformasjoner
med spesiell fare (stup etc.)

Nei Ravineskråningene er
ikke så bratte at de er
farlige

50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51. Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring
Nei Ingen spesielle farer

utover alminnelig fare ved
slik virksomhet.

52. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

Nei Ikke aktuelt

3.2. Samlet risikovurdering.

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til d e nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er
kommentert i neste punkt.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig 37

3. Sannsynlig 23 4 1

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig 5, 11 43

3.3. Tiltak.

De forhold som kunne gi noe risiko er her kontrollerbare, forutsat t med riktige tiltak:

1. Masseras/skred.

I planområdet mellom byggeområdene er det noen bratte ravinedaler , med potensiale for ras. I
anleggsperiodene og i løpet bebyggelsens levetid kan en ikke gar antere at det kan gå ras. Det er
helt nødvendig at slike forhold vurderes av geolog/geotekniker. Genere lt er det avsatt
byggegrenser mot ravinedalene slik at en unngår setninger eller utrasing. Det er satt krav om
slik oppfølging ved prosjektering og anleggsutførelse.

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak g jennomføres.
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4. Elveflom.

I denne sammenhengen gjelder det mindre ravinebekker, ikke elve r. Området fører en del
grunnvann og overflatevann, som ved ekstremnedbør vil kunne medføre lokale flomsituasjoner.

Om en bygger ut området, eller ikke, vil økt nedbør kunne øke dagens avrenning til bekkene.
Området har i dag et normalt tykt jordlag, som opptar overfla tevann. Overflatevannet går ned i
ravinebekkene.

Ved utbygging vil overvannet ikke bli sendt ut på dagens overvannsnett , men måtte behandles
vha lokale forsinkelsesinnretninger/-bassenger. De må dimensjoner es mht at det kan bli mer
nedbør i fremtiden. Dette skal godkjennes av kommunen.

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak g jennomføres.

5. Radon.

Grunnen i området har generell fare å inneholde radon. Dette områ det spesielt er ikke mer
utsatt enn andre.

Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med by ggesaksbehandling, ved at det
settes krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av ny bygg jfr. Forskrift om krav til
byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4:

" Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke
eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøye t risiko for helseskader ".

Typiske tiltak er radonsperre under kjeller eller sokkel, og g od ventilering i kjeller.

Risikoen vurderes som akseptabel.

11. Skade på vassdragsområder.

Faren for skade består i at en kan overbelaste vannføringene i ravinedalene slik at får utgraving
av jordsmonn og/eller får ras i skråningene. Dette vil kunne vær e skadelig både for biotopene
og for bygninger og anlegg.

Tiltakene vil derfor være å forhindre for rask og stor avrenning til ravinene. Dette kan gjøres
med tilstrekkelige fordrøyningsbasseng for overvann.

Risikoen vurderes som akseptabel.

23. Konsekvenser for rekreasjonsområder.

Områdene er i dag noe benyttet til rekreasjon. Ved utbygging vil dette bli endret. Men dette er
det tatt beslutning om ved utarbeidelse av kommunedelplan.
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I reguleringsplanen er det lagt til rette for ferdsel langs områdenes ytterkanter, samt opphold på
ytterspissene av flatene. Det vil selvsagt først og fre mst være en tilrettelegging for de nye
beboerne, men vil selvsagt også kunne benyttes av naboer.

Risikoen er forhåndsavklart og vurderes som akseptabel.

37. Støy og støv fra trafikk

Området ligger langt unna andre støykilder. Pga at det planleg ges en samleveg for hele
Krakstadmarka som skal gå gjennom hele området vil denne vegen få så mye trafikk at planlagt
tilliggende nærmeste bebyggelse kan få støynivå høyere enn st øyretningslinjene anbefaler.
Dette er utredet. Tiltaksbehovene er beskrevet, og de må vur deres ved prosjektering av
boligene.

Støy fra området vil også øke støynivåene i Tandbergmoveien og Arnegårdsveien, men dette er
allerede utredet og hensyntatt ved utbyggingen av naboområdet Ta nberglia.

Støynivåene blir såpass lave at de i svært begrenset gra d kan medføre noen former for
helsemessig risiko.

Støv eller annen luftforurensning blir mye lavere enn retningsli njene for disse forhold påpeker
som problematiske.

Ved riktige tiltak anses risikoen for skade av støy å vær e under kontroll.

43. Ulykker i av-/påkjørsler.

Det forutsettes ny veg til Fv141 på Lisletta, der Tandbergmov eien har utkjøring i dag. Dvs en
utvidelse av dagens utkjørsel.

I planen er det vurdert flere alternative utkjøringspunkter ti l Lisletta. Da denne har både har
høybrekk og lavbrekk, har en vurdert det slik at dagens utkjøringspunkt i høybrekket der vil
være det beste. Frisiktsoner er regulert.

Det medfører at med økt trafikk så vil også potensialet for ulykker også øke tilsvarende.

Risikoen vurderes som til stede, men akseptabel.

4. KONKLUSJON OG ANBEFALING.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å
kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor.
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18 John Skøien 14.2.19 

19 Brakar as 14.2.19 

20 Strande og Frøyshov v/adv.firma Bentzen 15.2.19 

21 Hanne og Kjell Baug 15.2.19 

22 Reidun Oterhals 18.12.18 

 

 

 

 

 

 

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens 

kommentar 

1. Statens vegvesen 

Fremmer innsigelse pga 

manglende konsekvensutredning, 

manglende plan for kryss, 

undergang, busslommer, skoleveg 

 

Planen legger opp til fortau 

langs interne veger med så 

mye interntrafikk at separering 

av kjørende og gående er 

 

 

Innsigelsen til planen 

er trukket med 

bakgrunn i ny løsning 

for vei.  



  2 

og g-/s-veg. 

Ikke vist tilfredsstillende skoleveg 

til Benterud. Må dokumenteres. 

 

 

 

Må ha separate g-/s-veger innad i 

feltet. 

 

 

 

 

 

Må fremlegge trafikkutredning for 

alle boligene i Krakstadmarka, 

med trafikkfordeling på atkomster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-/s-undergang for kryssing av 

Fv241 Lisletta. 

 

 

 

 

 

Detaljkrav til atkomst, 

busslommer, g-/s-veg langs 

Fv241, opprydding av atkomster 

ved nytt kryss og for nytt kryss. 

 

 

 

nødvendig. Det er lagt fortau 

hele vegen fra feltet og ned 

Hvervenmoveien og 

Tandbergmoveien ned til 

Hvervenkastet, samt ny 

atkomst frem til Fv241 

Lisletta. Kunne vært bedre 

omtalt og vist, men realiteten 

tilsier at innsigelse mot dette 

punktet bør frafalles. 

N-100 anbefaler egne g-/s-

veger ved ÅDT>1000. En 

ligger langt lavere enn det 

innad i feltet. Internt vegnett 

anbefales ikke endret, men 

noen stier kan enders til g-/s-

veger om det blir påkrevet. 

 

Denne planen følger opp den 

relativt nylig vedtatte 

kommunedelplanen for hele 

Krakstadmarka, og 

trafikktallene er i hht eller litt 

større enn den forutsetter. Å 

kreve ny trafikkutredning for 

hele kommunedelplanen nå, 

vil være å gå tilbake til 

kommunedelplanbehandlingen

. Det er vi uenig i skal kreves. 

Trafikkfordelingen på 

atkomster står i kap.5.9.1, siste 

setning. 

 

Dette er et krav som synes 

rigid dersom det ellers er god 

nok sikt. Om det blir 

opprettholdt antas det at 

fylkeskommune og kommune 

også tar del i kostnadene, da 

det også vil tjene et langt 

større oppland enn 

utbyggingen i Krakstadmarka. 

 

Samleveg er dimensjonert med 

kjørefelt på 3,0m, i hht N-100 

Sa1. Fortau 3,0m. 

Planen er endret til å ha 

busslommer ved krysset på 

Det er lagt inn krav om 

etablering av snarvei i 

retning sentrum. Disse 

vil sannsynligvis ikke 

kunne regnes som 

skoleveg 

pga.usikkerhet ifm. 

vintervedlikehold. 

Skolevegen har en 

lengde som gjør det 

nødvendig med 

skoleskyss for noen 

elever. Med bakgrunn i 

dette er det lagt inn 

bedre muligheter for 

kollektivtransport inne 

i området ved at det er 

lagt inn snumulighet 

for buss sentralt i 

området. Skolevei mot 

Benterud forventes å 

bli bedret som følge av 

vegvesenets prosjekt 

for etablering av 

gang/sykkelveg fra 

sykehuset mot 

Bredalskrysset. 

Merknaden anses ellers 

tilfredsstillende 

kommentert. 
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Lisletta. 

Plan for g-/s-veg langs Fv241 

mener vi er prioritert i program 

for g-/s-veger, og bør 

planlegges og bygges av 

fylkeskommunen og 

kommunen, da dette er et 

behov som er stort allerede, før 

utbygging i Krakstadmarka. 

Detaljplan for krysset og 

atkomster bør fremmes først 

når  planen skal realiseres, da 

plan for ny g-/s-veg må 

fremmes av 

fylkeskommunen/kommunen. 

Kan settes som rekkefølgekrav 

i denne planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kommuneoverlegen 

Refererer til at beboere langs 

Arnegårdsveien er bekymret for 

anleggstrafikk. Veg til Lisletta må 

ferdigstilles før de første boligene 

flyttes inn i Tanberghøgda. 

Må fremlegge støysonekart for 

bygge- og anleggstrafikk på 

Arnegårdsveien. 

 

 

 

Anbefaler teknisk god «snarveg» 

for gående ned til 

universitetsområdet. 

 

 

Generelle krav til lekeplasser og 

uteoppholdsarealer, lokal 

 

Det legges opp til at vegen til 

Lisletta skal bygges først. Kan 

tas inn som 

rekkefølgebestemmelse. 

 

Det vil bli svært lite bygge- og 

anleggstrafikk på 

Arnegårdsveien, slik at eget 

støysonekart ikke skal være 

nødvendig. Mest trafikk på ny 

veg til Lisletta. 

 

En slik veg kan anlegges. Men 

ikke del av dette planområdet. 

 

 

De generelle kravene mener en 

er oppfylt i planen slik den er 

fremmet. 

 

Rådmannen har lagt 

inn 

rekkefølgebestemmels

e om bygging av ny 

atkomstveg mot 

Lisletta før områdene 

bebygges for å unngå 

gjennomkjøring med 

anleggstrafikk i 

Arnegårdsveien. 

Det er også lagt inn 

rekkefølgebestemmels

e om snarvei mot 

universitetsområdet.  

Merknaden anser for 

øvrig tilfredsstillende 

besvart av 

forslagstiller. 
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luftforurensning, bygg- og 

anleggsvirksomhet mht støy og 

støv, universell utforming. 

Støtter forslaget.  

3. NVE 

Anbefaler at utarbeidet NGI-

rapport følges opp og legges ved 

bestemmelsene som juridisk 

dokument, eller at faglige råd 

legges inn der.  

 

 

Anbefaler ikke at overvann ledes 

direkte ut i ravinene. 

Påpeker divergens mellom 

kommunedelplanen og denne 

detaljplanen mht 

utbyggingsområder. Anbefaler 

ikke stor utfylling av lekeområdet 

BLK10. 

 

 

Foreslår endringer om at skal 

kreves utredninger av faglig 

kompetente mht grunnforhold. 

 

Mener ROS-analysen er for lite 

fokusert på sårbarhet. 

 

Rapporten gir faglige råd, som 

en mener er fulgt. Men en kan 

forsterke disse ved at en, som 

de nevner, krever at 

grunnforholdene i hvert 

delområde skal utredes av 

fagsakkyndige. Tas inn i 

bestemmelsene §1.6. 

Kan presiseres i §1.8. 

Detaljplanen er utarbeidet på 

et bedre kart og med større 

grad av detaljvurderinger. Ikke 

viktig for utbygger at BLK10 

fylles ut, men har potensiale til 

å bli et fint lekeområde ved 

utfylling. Siden dette skal 

gjøres geoteknisk og 

naturmessig forsvarlig, bør 

bestemmelsene forbli slik de 

er. 

Enig. Se kommentar ovenfor. 

 

 

Mener det ikke er grunnlag for 

å endre analysen. 

 

Utfylling av BLK10 er 

redusert i forslaget 

som fremmes til 

sluttbehandling. 

Merknaden anses 

tilfredsstillende 

kommentert og 

nødvendige endringer 

er innarbeidet i 

bestemmelsene. 

Merknadene anses 

tilfredsstillende besvart 

av forslagstiller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fylkesmannen 

Ravinedalene bør krysse med bru, 

fremfor fyllinger. 

Bru over Storelva må være på 

plass før planen er ferdig realisert. 

Hvis ikke vil det bli en innsigelse 

før de andre områdene realiseres. 

 

Ber kommunen vurdere andre 

energiløsninger i området. 

 

 

 

Anbefaler at vegen til Lisletta i sin 

 

Det blir altfor kostbart. 

 

Brua over Storelva ligger inne 

i rekkefølgebestemmelsene til 

kommunedelplanen. Ikke for 

disse områdene. 

 

Vi mener det er 

uforholdsmessig lite å hente 

for småhusbebyggelse som 

her. Vardar Varme har på 

forespørsel sagt de ikke vil 

legge rør her. 

 

 

Merknadene fra 

Fylkesmannen anses 

tilfredsstillende besvart 

av forslagstiller. 
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helhet legges utenfor dyrket mark. 

Hvis ikke må matjorda sikres for 

gjenbruk, ved inntak i 

bestemmelsene. 

 

 

Trafikksikker gangatkomst til 

skolen burde vært bedre utredet. 

 

Lekeplass BLK10 bør reduseres av 

hensyn til naturområdene i 

ravinedalen. 

Anbefaler at støygrensen på 

Lden=55 dBA tas inn i 

bestemmelsene og vises som egen 

hensynssone. Innsigelsespunkt. 

Uheldig at støytiltak ikke er 

innarbeidet. 

 

 

Tilrådninger i NGI-rapport må 

følges opp. 

Kan ikke se at veien til Lisletta 

kan legges om i vesentlig grad 

alle steder der den går i kanten 

av dyrka mark. Men endret i 

siste del mot Lisletta. Matjorda 

kan sikres gjennom 

bestemmelser, som anbefalt. 

Kunne vært omtalt bedre, men 

løsningene er tilfredsstillende. 

 

 

Området kan reduseres. 

 

 

Det er OK. 

Tiltak må spesialtilpasses hvert 

delområde. Kan først 

prosjekteres sammen med 

bebyggelsen. 

 

Vil bli gjort. Jfr uttalelsen fra 

NVE og våre kommentarer til 

dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fylkesmannen. 

Fylkesmannen har også i brev av 

14.2.19 gjort en samordnet 

høringstillatelse med vegvesenet. 

 

Brevet inneholder ikke 

substans utover særuttalelsene 

fra hver av dem. 

 

6. Teknisk forvaltning - vei, park 

og idrett og Samfunn 

utbygging. 

Forslag til endringer i 

bestemmelsene. Viktigst er 

vegtekniske standarder og 

rekkefølgebestemmelser. 

 

Plankartet mangler frisikt, 

bussholdeplass og rundkjøring i 

enden av SKV1. 

Bør ha 12,5 m byggegrense til 

samleveger, veg med 

kollektivstandard. 

 

Vurdere om offentlige veger og 

 

 

Krav om snuplasser, 

holdeplasser, fartsdempere, 

fotgjengerfelt, belysning og 

snøopplag bør gås konkret 

gjennom med avdelingen. 

 

Frisiktsoner er påtegnet. 

 

Det er avsatt rikelig plass til 

annen veggrunn, slik at 10 m 

byggegrense bør holde. 

 

Det er best om disse bygges ut 

 

 

Merknadene er 

gjennomgått i møte og 

det er gjort endringer i 

plankart og 

bestemmelser for å 

imøtekomme krav fra 

Teknisk forvaltning.  
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anlegg skal bygges ut av 

kommunen. 

av utbygger etter 

kravspesifikasjoner fra 

kommunen, slik at utbygger 

kan ha god budsjettkontroll. 

 

7. Landbrukskontoret. 

Ønsker å ivareta matjord som 

fjernes fra vegen til Lisletta. Lage 

matjordplan. 

Ønsker veg til Lisletta flyttet på 

siste strekning slik at den kun blir 

liggende i skogsterreng. Krysset 

flyttes. 

Eksisterende Tandbergmoveien 

tilbakeføres delvis til dyrket mark. 

 

Vilttrekk ikke vurdert i 

kommunedelplanen. Fare for 

møter og konfrontasjoner mellom 

vilt og beboere. 

 

Dette kan gjøres. 

 

Dette er nå gjort. 

 

 

Ok for oss, men dette må 

eierne der bestemme. Ikke 

Fossen Utvikling. Kan 

vanskelig bestemmes i denne 

planen. 

Alternativet er gjerder 

langsmed hele 

utbyggingsområdet. Ikke 

ønskelig mht friluftslivet. 

 

 

Ny atkomstvei er 

foreslått lagt om den 

siste delen mot 

Lisletta. Dette er også i 

ønskelig da det gir en 

mer hensiktsmessig 

drift av jorda. Del av 

eksisterende 

Tanbergmovei mot 

Lisletta kan da 

tilbakeføres til dyrka 

mark. Merknader 

vedrørende ytterligere 

tilbakeføring av arealer 

til dyrket mark og 

håndtering av vilt og 

eventuelle konflikter 

mellom vilttrekk og 

andre hensyn er ikke 

videre vurdert.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Buskerud Fylkeskommune. 

Ingen merknader mht automatisk 

fredede kulturminner eller 

bygningsvern. 

 

Mener planen vil benytte del av 

Pilegrimsleden som atkomst. 

 

OK. 

 

 

Atkomstvegen er nå lagt vekk 

fra Pilegrimsleden. 

Anses tilfredsstillende 

kommentert av 

forslagstiller. 

9. Byggesakskontoret 

Har en mengde kommentarer til 

bestemmelsene. Ord og 

grammatikk, samt presiseringer. 

 

De aller fleste innspillene tas 

til følge, da byggesak skal 

praktisere bestemmelsene.  

 

Forslagene til 

endringer er 

innarbeidet i 

bestemmelsene. 
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10. Guttorm Sæther 

Som beboer i Tandbergmoveien er 

han bekymret for at ny veg til 

Lisletta blir en snarveg mellom 

Haug og Hvervenkastet. 

 

Dette er en reell fare med 

mindre en skilter vegen med 

gjennomkjøring forbudt, 

legger fartshumper og 

håndhever 

gjennomkjøringsforbudet med 

kontroller. 

Problemet er at en ikke kan 

stenge vegene 

Tandbergmoveien og ny veg 

til Lisletta, da trafikken til/fra 

Tanberghøgda da ikke får 

velge hvilken veg de skal 

kjøre. Dette er viktig mht å 

fordele trafikken mellom de to 

retningene. 

 

 

Rådmannen anser 

faren for økt 

gjennomkjøring som 

reell. Merknaden anses 

for øvrig tilstrekkelig 

besvart av 

forslagstiller. 

11. Astrid og Arnfinn Lundem 

Klager på at skiltet hastighet på 30 

km/t ikke etterleves i 

Arnegårdsveien/Tandbergmoveien

. Dessuten at det, til tross for 

skilting, er mange som bruker 

nevnte veier som 

gjennomkjøringsvegen mellom 

Lisletta og Hvervenkastet. 

Det bør gjøres noe med krysset 

Arnegårdsveien X 

Tandbergmoveien da det oppleves 

å være trafikkfarlig. Anbefaler 

hump på oversiden. Krysset 

Arnegårdsveien X 

Arnegårdsbakken oppleves også å 

være trafikkfarlig, og anbefaler 

samme type tiltak. 

Ønsker fotgjengerovergang for 

fotgjengere som kommer fra 

Arnegårdsveien og skal inn på 

gangvegen langs 

Arnegårdsveien/Tandbergmoveien

. 

 

 

Dette er spørsmålstillinger 

som strengt tatt ikke hører 

hjemme i denne planen. 

Tiltakene er også av 

trafikkteknisk art som kan 

løses av kommunen. 

 

Planen for Tanberghøgda bør 

ikke endres av nevnte forhold. 

 

 

Rådmannen tar 

merknaden til 

orientering. 

Forholdene som 

bemerkes er ikke 

vurdert nærmere i 

planbeskrivelsen. 

Problemene og 

tiltakene som foreslås 

kan med fordel 

vurderes nærmere. 

Rådmannen anser at 

det er reell fare for at 

opplevde problemer 

øker som følge av økt 

trafikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kathinka Mohn   
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Ønsker ikke å avstå veggrunn til 

ny veg til Lisletta, og mener 

kommunen bør finne en annen 

løsning. 

Grunnen er at veien stykker opp 

eiendommen. 

 

 

Mener at deler av den eksisterende 

Tandbergmoveien ikke kan 

tilbakeføres til jordbruk. 

 

 

 

Uenig å benytte eksisterende kryss 

på Lisletta til nytt kryss. 

 

Ny veg vil ligge i områder med 

stor verdi for friluftsliv. 

 

 

Nærheten til Pilegrimsleden er 

negativt for denne. 

 

Grunneierens holdninger til 

frivillig avståelse er etter hvert 

blitt tydelig i planprosessene 

Fossen Utvikling ha hatt. 

Vegen er lagt så langt ut mot 

ravinene som praktisk mulig, 

for å unngå å berøre dyrka 

mark så langt det lar seg gjøre. 

 

Kommunens landbrukskontor 

foreslår at deler av 

Tandbergmoveien bør kunne 

tilbakeføres til dyrket mark. 

Men dette er ikke avgjørende 

for tiltakshaver eller for 

plangjennomføringen. 

Plassering av kryss er gjort 

mht å oppnå tilstrekkelig sikt i 

begge retninger. Men krysset 

er nå foreslått flyttet. 

Det er vanskelig å se at 

jordekantene vegen blir 

liggende i, skal ha spesiell stor 

betydning for friluftslivet i 

området. 

Nærføringen til Pilegrimsleden 

er det lite å gjøre med. Med 

sett i forhold til 

Pilegrimsledenes totale lengde 

bør dette aksepteres. 

Veg fra planområdet 

over mot Lisletta har 

ligget inne som krav i 

tidligere kommuneplan 

og er kartfestet i ny 

kommuneplan som 

fremtidig vei. På grunn 

av landbruksjorda på 

en side og et 

utfordrende terreng 

med nærhet til 

bekkedrag anses 

foreslått plassering å 

være gunstig og det vil 

være utfordrende å 

finne gode alternativer 

til plasseringen. 

 

Plasseringen av kryss 

mot Lisletta er endret i 

revidert forslag. 

 

 

 

 

Vegføringen kommer i 

liten grad i direkte 

konflikt med 

pilegrimsleden. 

Merknaden anses ellers 

tilstrekkelig besvart av 

forslagstiller. 

13. Lars Buttingsrud. 

Ønsker ny veg lagt i jordekanten 

på hans eiendom, med nytt kryss. 

(Vist på kartvedlegg). 

 

Krysset i planen ble lagt slik 

mht siktkrav begge i retninger. 

Det er vegteknisk mulig å 

flytte det lengre nordøst, 

retning Klekken.  

Dette er nå foreslått. 

 

Plassering av ny veg er 

endret i tråd med 

forslaget. 

14. Oppsittere i Tandbergmoveien 

(nr 4 og 14). Kvernberg/ 

Thorsen og Haugen. 

Påpeker den økende trafikken i 

området og at den ved denne 

planen vil øke enda mer. 

Ber om følgende: 

 Utbygger må innfri alle avtaler 

før de kan gå videre med 

 

 

 

Planen tar høyde for denne 

økningen, samt den for hele 

kommunedelplanområdet. 

 

Fossen Utvikling mener å ha 

Rådmannen anser 

merknaden 

tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 
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utbygging. 

 

 Veg til Lisletta må bygges før 

nytt felt starter utbygging. 

 

 

 Berørte parter må involveres 

for å forebygge mer ulemper. 

 

 

 Alle langs Tandbergmoveien 

må tilbys skjerming mot støy, 

støv og innsyn. 

 

 Det må settes opp 

vikepliktskilt og fotgjengerfelt, 

samt lages fartshumper 

 

 Lages ny utredning for 

rundkjøringen på 

Hvervenkastet. 

 Kommunen oppnevner 

kontaktperson som 

innbyggerne kan henvende seg 

til under utbyggingen. 

 

 

innfridd alle avtaler. 

 

Kravet er at vegen skal stå 

ferdig før boligene tas i bruk, 

men en vil vurdere å 

ferdigstille den tidligere, pga 

anleggstrafikken. 

Oppsitterne må gjerne en 

representant for slik kontakt. 

For øvrig vil det bli arrangert 

kontaktmøter i løpet av 

prosessene. 

Alle som har hatt rett på slik 

tiltak, i hht full utbygging i 

Krakstadmarka, har fått tilbud. 

 

Trafikkregulerende tiltak som 

ikke angår denne planen. 

 

Dette er ivaretatt i andre 

planer. 

 

Det må de gjerne gjøre, men 

det angår ikke selve 

reguleringsplanbehandlingen. 

15. Anette Hafnor. 

Negativ til ny veg til Lisletta som 

vil dele opp hennes eiendom. 

Mener deler av den eksisterende 

Tandbergmoveien ikke kan  

dyrkes opp. 

Krysspunktet er i dag farlig. Lite 

gjennomtenkt å legge nytt kryss 

der.  

Nærheten til Pilegrimsleden er 

uheldig. Friluftsliv i samme 

område. 

 

Jfr kommentarene til Kathinka 

Mohns uttalelse. 

 

 

 

Rådmannen har 

forståelse for ulempen 

ved oppdeling av 

eiendommen. Det er 

imidlertid vanskelig å 

finne en trase mot 

Lisletta som ikke 

medfører deling.  

Krysset er flyttet i nytt 

forslag. Veien vil får 

nærføring til 

Pilegrimsleden, men 

vil i liten grad berøre 

denne direkte og 

konsekvensen anses 

som akseptabel. 
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16. Sandvold Boliger 

18 siders brev som er vanskelig å 

lage kort sammendrag av, bl.a av 

mange betraktninger i jus-

terminologi, om hvordan 

bestemmelser skal skrives og 

organiseres. 

Mht planbehandlingen har vi 

merket oss følgende: 

 Mener det ikke er anledning til 

å gi bestemmelser som 

regulerer privatrettslige  

forhold. 

 

 

 

 Mener dere opsjonsområde 

omfatter 25-30% av 

reguleringsplanens 

areal/nettoverdi. 

 

 Mener planen hindrer 

Tandberg gård å utvikle sin 

eiendom. 

 

 Best å starte utbyggingen i syd 

 

 

 

 

 

 

 Ikke samsvar mellom 

områdebetegnelser på plan og i 

bestemmelser 

 

 Mener hensynssonen H810_1 

må omfatte alle feltene. 

 Ønsker å få rett til å bygge ut 

områder sentralt i feltet, 

utenfor den eiendommen de 

selv har utbyggingsrett. 

 

 

Kommunen må selv vurdere 

hvordan bestemmelser skal 

bygges opp samt formuleres. 

Vi vil bare påpeke hva som må 

være hensikten. Men 

byggesaks-avdelingen, som 

skal forvalte dem, har egne 

innspill til bestemmelsene. 

 

Et forhold kommunen må 

vurdere. Men bestemmelsene 

er formet slik at Sandvold 

Boliger skal kunne delta i 

utbyggingen i samarbeid med 

FU. 

 

Dette er feil. De representerer 

ca. 10—11% av arealer som 

kan bebygges og være 

lekeområder. 

 

Siden arealene til gården blir 

regulert til utbygging, er det 

vanskelig å se logikken i dette. 

For at de først innflyttede ikke 

skal måtte bo i et 

anleggsområde, er det 

avgjørende at utbyggingen 

starter nederst/lengst nord, og 

så trekker seg gradvis tilbake 

mot hovedatkomsten til 

feltene. 

 

Dette vil bli rettet opp. 

 

Siden deres arealer omfatter så 

liten del av totalt utnyttbart 

område, samt til dels 

marginale områder, vil det å 

Rådmannen har 

vurdert merknadene og 

har implementert deler 

av merknaden i 

planforslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen har ikke 

vurdert områdenes 

verdi da dette ved 

jordskifte vil fastsettes 

av jordskifteretten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har hatt 

kontakt med 

jordskifteretten i 

forhold til avgrensning 

av hensynssonen. 

Ønsket om 

utbyggingsretter antas 



  11 

 Syv endringer av paragrafer i 

bestemmelsene. 

legge til rette for at de skal 

kunne bygge ut på våre arealer 

bli helt urimelig. 

 

Vi stiller oss åpne for at 

paragrafer kan endes, men ikke 

slik at de gir en helt annen 

mening enn det de har i 

forslaget. Kommunen må gjøre 

endringer de mener er riktige. 

å kunne bli håndtert 

ved en evt. 

jordskiftesak. 

17. Beboere langs Fv241. 

Underskrevet felles brev der de 

ikke vil ha ny veg til Lisletta før 

det anlegges gang-/sykkelveg 

langs Fv241. 

 

Vi har forstått det slik at en 

gang-/sykkelveg her er 

prioritert i eget 

utbyggingsprogram. 

Dette har ikke vært et krav i 

tidligere planer, slik at det ikke 

kan settes som et 

rekkefølgekrav nå. 

 

Rådmannen anser 

merknaden 

tilfredsstillende besvart 

av forslagstiller. 

18. John Skøien. 

Stiller seg bak merknadene fra Per 

Strande og Øystein Frøyshov, ved 

brev fra advokatfirma Bentzen. 

 

 

Se nedenfor. 

 

19. Brakar. 

Tanberghøgda skal kobles til 

eksisterende kollektivtilbudet med 

ganglenker til Dalsbråten og 

Ringerike sykehus. Trenger 

ganglenker som er universelt 

utformet. 

Trenger holdeplass for skolebuss 

langs ny veg til Lisletta. 

Ny holdeplass og snuplass sentralt 

i det nye området. 

 

 

Nye veger dimensjoneres for buss. 

 

Holdeplasser utformet med 

universell utforming. 

 

Fortau langs Arnegårdsveien 

og Tandbergmoveien er, så 

langt det har vært mulig, 

utformet med universell 

utforming. 

 

Lagt inn i planen. 

Kan legge holdeplass der. Ikke 

snuplass, da det blir 

gjennomkjøring når nordre 

deler av Krakstadmarka blir 

utbygd. 

 

Vegene er dimensjonert også 

for buss. 

OK. Vises ikke på kart, men 

kan formuleres i 

bestemmelsene. 

 

 

Det er lagt inn 

mulighet for å snu buss 

i revidert plankart. 

Behov for skoleskyss 

og usikkerhet rundt 

gjennomføring av vei 

videre nordover gjør 

det nødvendig å 

håndtere situasjonen 

midlertidig. 

Merknaden anses for 

øvrig tilfredsstillende 

kommentert. 

20. Avd. Bentzen på vegne av   
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Frøyshov og Strande. 

Bør ha rekkefølgebestemmelse om 

at delstrekninger av offentlige 

veger skal godkjennes og overtatt 

av kommunen før brukstillatelse/ 

ferdigattest kan gis for tilknyttede 

boligfelt. 

 

Planområdet må utvides og 

gjennomfartsveg tegnes inn som i 

kommunedelplanen. Kurvaturen 

endres. Rekkefølgebestemmelse 

som i kommunedelplanen. 

 

 

 

 

Vurdere om trafikkforholdene er 

tilstrekkelig synliggjort for 

fremtidig bilde. 

 

 

 

Mener denne detaljplanen skal 

omfatte alle deler av 

kommunedelplanen. 

 

 

 

 

Gjennomgående samleveg må 

være offentlig.  

 

Savner helhetlig infrastrukturplan. 

 

 

Slike rekkefølgebestemmelser 

bør en ha, og det er forsøkt tatt 

inn allerede. Men kommunen 

kan vurderes om de kan 

forbedres. 

 

En har laget vegplan videre inn 

mot den nordre delen, for å 

vise kontinuiteten i veg. Vil 

komme inn i byggeområdene 

der som i kommunedelplanen. 

Justeringen av vegplanen 

medfører ingen ulemper for 

eierne av de nordre områdene. 

Bestemmelsene sikrer at 

utbyggerne i sør vil medvirke 

til at vegen kan bygges. 

 

Denne planen baserer seg på 

trafikkanalysen i 

kommunedelplanen, med 

utfyllende vurderinger. Skulle 

tallene bli noe annerledes, vil 

det ikke påvirke 

dimensjoneringen av veger 

eller støytiltak. 

Det er et omfattende arbeid og 

kostnad å lage detaljplan, og 

den bør utarbeides av dem som 

skal gjennomføre den. Nordre 

deler må utarbeides av 

grunneierne der, eller av de 

som de selger arealene til. 

 

Gjennomgående samleveg 

med tilhørende fortau og 

sidearealer skal være 

offentlige. 

 

Siden det har vært liten 

fremdrift i utviklingen av 

nordre deler av 

Krakstadmarka, har en ikke 

laget en slik helhetlig 

infrastrukturplan. Det må de 

ansvarlige i nord gjøre for sine 

Det er sett på 

viderføring av vei til 

nordre 

utbyggingsområder i 

kommunedelplanen. 

Rådmannen anser at å 

regulere disse nå ville 

bidratt til å sikre 

gjennomføring bedre 

enn valgt løsning. 

Samtidig vil man ved 

senere regulering av 

denne veien ha større 

fleksibilitet til å 

tilpasse veien til 

boligområdet den skal 

forbinde.  

 

Rådmannen ser helt 

klart fordelen av en 

sammenhengende 

infrastrukturplan slik 

det etterlyses av 

merknadsstiller. Det er 

imidlertid store 

utfordringer knyttet til 

utarbeidelse av en slik 

plan der denne skal 

legges over andres 

områder. Rådmannen 

anser derfor at planen i 

tilstrekkelig grad 

ivaretar de hensynene 

kommunedelplanen 

pålegger å ivareta. 
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deler. 

 

21. Kjell Baug. 

Mener planen ikke ivaretar 

gjennomgående samleveg fra syd 

til nord i Krakstadmarka. 

Stiller seg bak uttalelsen fra adv. 

Bentzen. 

 

Se kommentarene ovenfor. 

Ingen kommentar 

22. Reidun Oterhals. 

Har ingen kommentar. 

 

OK. 

Ingen kommentar 

 



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

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 6/1 65925 - 9 1 5/4556 - 1 04 05.06.201 9

405 Detaljregulering - Tanberghøgda - spørsmål om trekking av innsigelse

Vi viser til brev fra dere datert 1 3. mai 201 9

På møte med kommunen den 1 2. mars ble det klart at Statens vegvesen trekker kravet om

planskilt kryssing av fylkesvegen fv. 241 for gående og syklende. Strekningen ned til Åsa -

krysset skal planlegges av Statens vegvesen.

Det reviderte planforslaget viser noe utvidelse av fylkesvegen og busslommer i

kryssområdet.

Skoleveg fra området er vist på kart og går via Tandbergmoveien. Dette blir en skoleveg med

høydeforskjeller og vil nok føles som lang omveg. Vi vil o ppfordre kommunen til å etablere

korter og med direkte skoleveg gjennom ravinelandskapet, både fra nedre del av BFS1 /2 mot

Stubbveien/ Dronning Åstasgate og mellom nedre del av BFS1 /2 og BLK2 m.fl. Det vil være

stort behov for snarveier på tvers i nedre del av planområdet. Vi vil imidlertid trekke

innsigelsen.

Konklusjon:

Statens vegvesen har ikke innsigelse mot det reviderte planforslaget.

Vegavdeling Buskerud

Med hilsen

Rolf - Helge Grønås

Avdelingsdiektør Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder
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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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Fossen Utvikling AS       

Kontorfellesskap 

Søndre torv 2B 

3510 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/4556-107 32285/19 PLN 405  11.07.2019 

 
405 Detaljregulering - Tanberghøgda 

Begrenset høring av planforslag 

 

 

I forbindelse med ordinær høring av forslag til detaljregulering 0506_405 kom det innspill om 

flytting av atkomstveg av hensyn til inngrep i dyrka mark.  

Endringen av atkomstvei vil ha følger både for behovet for erverv av grunn til veien og i 

forhold til atkomst for eksisterende boliger og eiendommer. Det antas også at dette vil ha noen 

følger for bruken av eksisterende vei i forhold til gjennomkjøring som er fremhevet som et 

problem i dag.  

 

 

Endringen som foreslås fremgår av kartvedlegget. Endringen innebærer at atkomstveien følger 

skogkanten den siste delen mot Lisletta. Endringen innebærer at dagens kryss mot Fv 241 og 

atkomst til eiendommer og boliger på Tanbergmoen opprettholdes. 

 

Ettersom endringen medfører konsekvenser for berørte grunneiere sendes forslaget ut til 

begrenset høring med frist på 3 uker for uttalelse. Ved behov kan saksbehandler kontaktes for 

avklaring av eventuelle spørsmål. Vi ber om at merknader og forespørsler sendes til postmottak 

med kopi til saksbehandler på e-post. 

 

Eventuelle merknader til endringsforslaget blir behandlet sammen med merknadsbehandlingen 

til ordinær høring og vil fremkomme av den politiske saken som forventes fremmet i slutten av 

august 2019. 

 

 

Med hilsen   
    
Knut Kjennerud   
avdelingsleder   
  Lars Lindstøl 

  saksbehandler 

  Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 

I hht. adresseliste 

 

Vedlegg: 

Kart nytt forslag til vegtrasè 

Revidert forslag til plankart 















 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4556-70  Arkiv: PLN 405  

 

Sak: 35/18 

 

Saksprotokoll - 405 Detaljregulering Tanberghøgda - Førstegangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Tanberghøgda 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. Saken må før andregangsbehandling behandles av Landbruksmyndigheten etter 

jordlova. Forhold vedrørende kompensasjon av tapt dyrket mark ved bygging av trase 

mot Lisletta, skal høres spesielt.  

 

4. Fossen utvikling AS og Ringerike kommune skal i høringsperioden avholde 

informasjonsmøte for naboer, berørte parter og andre interessenter.  

 

5. Rådmannen skal før andregangsbehandling legge inn rekkefølgebestemmelse om at det 

i utbyggingsavtale skal komme frem at Ringerike kommune overtar offentlig 

samferdselsanlegg og infrastruktur, først da det er ferdig utbygd, og det foreligger 

ferdigsattest. 

 

6. Det skal før andregangsbehanlding legges inn kryssing for fotgjengere av o_SKV2 for 

Pilgrimsleden mot Sætranggata.  

 

7. Før 2. gangs behandling skal framføring av vei mot sør-øst avklares nærmere med 

berørte grunneiere. 

 

 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 11.12.2018: 

 

Repr Hanaug (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 

35/18, da han har eierinteresser i selskapet som er part i saken. 

 

Henaug ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i  

hht. forvaltningslovens §6.2.                       

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  

Ringerike kommune - Statlig samordnet høringsuttalelse til planforslag for 
Tanberghøgda 

Det vises til offentlig ettersyn i brev datert 18. desember 2018 med forslag til detaljregulering for 
Tanberghøgda. 
 
I brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 08. januar 2019 informeres det om samordning av 
statlige innsigelser. Fra 2018 er dette blitt en fast ordning, jf. pressemelding fra Regjeringen datert 
27. desember 2017. 
 
Vi viser også til rutiner for ordningen i Veilederen om Samarbeid om effektive avklaringer i 
arealplanleggingen som Fylkesmannen har sendt ut den 22. juni 2016.  
 

Saken gjelder  

Planforslaget legger til rette for oppføring av 350 boenheter fordelt på frittliggende 
småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Planforslaget er i tråd med 
kommunedelplan for Krakstadmarka hvor området er avsatt til boligformål. 
 

Fylkesmannens kompetanse  

Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen har et ordinært 
samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget myndighetsområde og skal som 
fagmyndighet påse at planer ikke er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser. 
Samtidig skal Fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra øvrige statlige 
fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.  
 
Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som  
skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men  
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Hvis en innsigelse avskjæres vil 
det si at den ikke fremmes som innsigelse. 
 
I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Det er høringsuttalelser med 
innsigelse fra følgende statlige etater: 
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 Statens vegvesen, 31. januar 2019  

 

Oversikt over høringsuttalelsene  

Statens vegvesen har fremmet følgende innsigelse:  
 Både som fylkeskommunal myndighet og statlig sektoransvar fremmer SVV innsigelse til 

planforslaget for manglende konsekvensutredninger og manglende plan for kryssene med 
fv. 241, undergang, busslommer, skoleveg og g/s-veg. 

 
 
Vedlagt følger også høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken hvor vi har en del faglige råd 
og anbefalinger til planforslaget. Vi ber kommunen om å ta en grundig gjennomgang av uttalelsen. 
 
 
Samordning  

Statens vegvesen har fremmet innsigelse med bakgrunn i manglende utredninger av konsekvenser 
for trafikk og manglende løsninger for buss langs fv. 241 og løsninger for gående og syklende.  
 
Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsen. 
 
Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full 
oversikt og utfyllende informasjon om innholdet. 
 

Videre prosess  

Fylkesmannen forutsetter at Ringerike kommune følger opp innsigelsen og samarbeider med 
Statens vegvesen for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte 
fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene. 
 
Dersom partene ikke blir enige, skal saken oversendes Fylkesmannen etter de ordinære rutinene jf. 
pbl. § 5 - 6. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Kristin Nordsiden (e.f.) 
Seksjonssjef 

  
 
Brede Kihle 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

Vedlegg: 
1 Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 31. januar 2019 
2 Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 13. februar 2019 

 
 

Kopi til: 
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Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 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 

        
        
 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Postboks 325 

1502 MOSS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Anne-Mette Bjertnæs / 

32214342 

16/165925-5  31.01.2019 

     

      

Svar - Reguleringsplan for 405 Tanberghøgda -  innsigelse 

Vi viser til mottatte plan for overnevnte tiltak. 

 

Hensikt med planen er å legge til rette for 350 boliger på Tanberghøgda. Dette er en del av 

kommunedelplan Krakstadmarka og må sees i sammenheng med den.  

 

Forelagte forslag til reguleringsplan for Tanberghøgda er manglende konsekvensutredet på 

trafikk, gang/sykkel og kollektiv. 

 

Gang/sykkel og skoleveg 

Vi går ut fra at skolebarn fra Tanberghøgda og Krakstadmarka skal gå på Benterud skole. 

Det er ikke vist tilfredstillende løsning for gående og syklende til skolen i framlagte plan for 

Tanberghøgda. Det vises til turdrag innen planområdet. Gående og syklende fra så mange 

boliger må ha separat sammenhengende offentlig gang/sykkelvegnett som driftes og 

vedlikeholdes hele året. Det må dokumenteres tilredstillende skoleveg helt fram til skolen. 

 

 

Trafikkutredning 

Det må framlegges trafikkutredning for alle boligene i Krakstadmarka og eksisterende 

boligområde, en vurdering av hvordan trafikken er tenkt fordelt på Arnegårdsvegen og ny 

adkomst til Lisletta/fv. 241. En etappevis utbygging kan beskrives.  

 

Trafikken på fv. 241 har i dag en ÅDT på 4800. Denne vil øke med årene med generell 

trafikkvekst og all trafikk fra Krakstadmarka. Trafikken som skal legges til grunn er 

prognoseåret, og det skal være 10 år dvs. 10 år etter åpningsåret.  Vi mener at det må 
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bygges en g/s-undergang for å oppnå en trafikksikker kryssing av fv. 241 . Målpunkter for 

g/s-trafikken er bl. a. Helgelandsmoen, Norderhov, Botilrud og Hvervenmoen. 

 

I plangrunnlaget henvises det til Statens vegvesen håndbok 263. Den er utgått og det er 

kommet en nye i håndbøker N100 Veg og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av 

veg og gatekryss.  

 

Ny adkomstveg til kryss med fylkesveg 241 må: 

- Dimensjoneres for alle boligene for Krakstadmarka. 

- Busslommer på begge sider av fv. 241 g/s-veg til denne i tilknytning til planskilt 

undergang til busslomme. 

- Gang-sykkelveg langs rv. 241 skal være separat med 3 meter fra fv. 241 og må 

legges på østsiden av fylkesvegen. Den må føres bort til Åsavegen for å knytte til 

gang/sykkelvegnett som ligger der for å knytte den til øvrig sykkelveg i området. 

Gang-sykkelvegen skal trekkes helst 5 meter unna i krysset for at en bil skal kunne 

stå mellom g/s-vegen og fv. 241. 

- Avkjørsler rett over krysset for ny adkomstveg må stenges og ny adkomst må vises 

og opparbeides et annet sted. 

- Detaljerte tegninger av kryss med fv. 241, g/s-undergang og avslutning ved 

Åsavegen må utarbeides i tråd med vegnormalene. 

 

 

Konklusjon 

Både som fylkeskommunal myndighet og statlig sektoransvar fremmer innsigelse mot 

manglende konsekvensutredninger og manglende plan for kryssene med fv. 241, 

undergang, busslommer, skoleveg og g/s-veg. 

 

 

 

 

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 DRAMMEN 
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Tanberghøgda ved Hønefoss 

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Tanberghøgda ved 
Hønefoss. Planforslaget er i tråd med kommunedelplan for Krakstadmarka hvor området er 
avsatt til boligbebyggelse. Planforslaget legger til rette for oppføring av ca. 350 boenheter 
fordelt på frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokk-
bebyggelse.  Fylkesmannen vil spesielt vektlegge viktigheten av at det nye boligområdet ved 
Krakstadmarka knytter seg til Hønefoss sentrum. Det er derfor viktig at bruløsningen over 
Storelva til Schjongslunden blir etablert for å redusere avstanden til sentrum og for å legge til 
rette for sykkel og gange. Fylkesmannen vil derfor sterkt anbefale at bruløsningen blir sikret 
opparbeidet i form av rekkefølgekrav i planen. Når det gjelder nasjonale jordverninteresser 
vil vi sterkt anbefale at ny adkomstvei blir trukket vekk fra den dyrka marka for å redusere 
omfanget av jordbruksarealer som blir omdisponert til vegformål. Av hensyn til naturtypen 
leirraviner anbefaler vi at lekeplassen f_BLK10 blir redusert i størrelse. Videre har vi en 
forutsetning om innarbeidelse av tiltak mot støy og presiseringer i bestemmelsene. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 18. desember 2018 med forslag til detaljregulering for Tanberghøgda. 
Planforslaget legger til rette for oppføring av 350 boenheter fordelt på frittliggende 
småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 
 
Planforslaget er i tråd med kommunedelplan for Krakstadmarka hvor området er avsatt til 
boligformål. Ny adkomstvei fra Lisletta til området er avklart i ny kommuneplan. 
 
Fylkesmannen har i brev av 26. oktober 2016 og i brev av 22. mars 2017 kommet med uttalelse til 
varsel om oppstart av planarbeid og utvidelse av planområdet. Vi viste til nasjonale føringer og ba 
om at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, landskap, klima og energi, universell 
utforming og naturmangfold ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Til den varslede 
utvidelsen ba vi spesielt om at ny adkomstveg ble planlagt på en måte som ivaretok nasjonale 
jordvernhensyn. Vi la til grunn at ny veg ikke kom i konflikt med dyrka mark. Videre ba vi om at 
utvidelsen i nord ivaretok to bekkekløfter i dette området. Kryssing med vei her bør løses med bru 
fremfor bekkelukking og igjenfylling av bekkedalen. 



  Side: 2/5 

 

Fylkesmannens kommentarer 

Etter en gjennomgang av saken er det først og fremst hensynet til energi og klima, jordvern, barn og 
unge, naturmangfold (ravinelandskap), støy og risiko og sårbarhet som vi har merknader til. 
 

Energi og klima 

I forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen for Krakstadmarka var det vesentlig å få på 
plass en bru over Storelva for å binde det nye boligområdet tettere sammen med Hønefoss. Uten 
denne bruløsningen må dette boligområdet regnes som bilbasert. Det er derfor svært viktig å få 
realisert denne bruløsningen for å legge til rette for gående og syklende. Ved tilrettelegging for 350 
nye boenheter mener vi det er viktig at det innarbeides rekkefølgekrav om at brua skal være på plass 
før planforslaget er ferdig realisert. Vi vil derfor sterkt anbefale at kommunen innarbeider et slikt 
krav i planen. Hvis dette ikke innarbeides i denne planen vil Fylkesmannen vurdere innsigelse ved 
detaljregulering av de øvrige feltene for å sikre at bruløsningen blir realisert. Vi viser til nasjonale 
føringer om å redusere transportbehovet og klimagassutslippene, jf. statlig planretningslinje for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
 
Utbyggingsområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for levering av fjernvarme. I 
planbeskrivelsen står det likevel at utbyggingen ikke vil knytte seg til dette på grunn av at boligenes 
størrelse tilsier at boligene ikke faller inn under tilknytningsplikten. Videre er det vist til store 
investeringskostnader ved påkobling. Det er vist til de generelle kravene i TEK om lavt energibruk. 
Fylkesmannen mener dette er lite ambisiøst ved en såpass stor utbygging og ber kommunen om å 
vurdere krav til påkobling eller andre klimavennlige løsninger. Vi viser til at det er en nasjonal 
målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk og 
Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030. Et viktig tiltak er å satse på alternative 
oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel tilrettelegging for varmepumpe, fjernvarme, bioenergi 
eller bygging av lavenergibygg/passivhus.  
 
Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, samt plan- 
og bygningsloven § 3-1 bokstav g med krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom 
løsninger for energiforsyning.  
 

Jordvern 

Det går frem av saken at ny adkomstvei til Lisletta vil resultere i at ca. 5 daa med dyrka mark blir 
omdisponert til vegformål. Fylkesmannen mener det er uheldig at et såpass stort areal med dyrka 
mark blir omdisponert som følge av opparbeidelse av ny vei. Dette er ikke i trå med nasjonale 
jordvernhensyn. Vi viser til behandlingen av kommunedelplanen for Krakstadmarka hvor det ble 
tydelig fastslått av Kommunal- og moderniseringsdepartementet viktigheten av å sikre den dyrka 
marka. 
 
Stortinget vedtok en nasjonal jordvernstrategi i desember 2015 som sier at årlig nasjonal 
omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 4000 dekar innen 2020. Det er en 
innstramming av tidligere nasjonal målsetting om at omdisponeringen ikke skulle overstige 
6000 dekar, jf. Meld. St. nr. 9 (2011-2012) «Velkommen til bords». Vi viser også til brevet fra 
Landbruks- og matdepartementet av 8. mars 2016 og 1. oktober 2018 hvor det vises til 
jordvernstrategien. Her går det blant annet frem at målet skal nås gradvis innen 2020 og at 
kommunen som plan- og bygningsmyndighet har en viktig rolle med å følge opp dette. 
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Med bakgrunn i at ny vegløsning er i tråd med nylig vedtatt kommuneplan, fremmer vi ikke 
innsigelse til planforslaget. Vi legger også vekt på at ny veg i stor grad er lagt i kanten av dagens 
jorde. Det kan se ut til at det er lagt vekt jordvernhensyn når vegen er planlagt. Vi er derfor 
overrasket over at vegen vil medføre et såpass stort arealbeslag. Hvilke arealer som blir 
omdisponert mener vi bedre kunne vært synligjort i planforslaget og hvilke vurderinger som ligger til 
grunn. Fylkesmannen vil sterkt anbefale at den nye vegen i sin helhet blir lagt innenfor skoggrensa 
for å redusere omdisponeringen i størst mulig grad. Videre anbefaler vi at der hvor det er nødvendig 
å ta i bruk dyrka mark, innføres et krav i bestemmelsene om at matjorda skal sikres for gjenbruk i 
form av jordforbedring, nydyrking eller lignende. 
 

Barn og unges interesser 

Planforslaget legger opp til flere lekeplasser med bestemmelser som sikrer opparbeidelse. Dette 
mener vi er bra. Det går frem av saken at det er planlagt for 10 lekeplasser som i sum tilsvarer et 
areal på 9,5 daa. Videre vil vi trekke frem som positivt at en del av boligområdet er planlagt med 
parkering under bakken med bilfritt småhusmiljø. Dette vil skape gode bomiljøer for spesielt barn og 
unge. 
 
Vi savner en bedre redegjørelse for trafikksikker gangadkomst til barne- og ungdomsskole og mener 
dette kunne vært bedre utredet. Ny adkomstløsning til Lisletta er planlagt med eget fortau. Her er 
det et busstopp i dag. Vi vil likevel tro at barn til Benterud skole vil benytte seg av Tandbergmoveien 
eller stien som leder ned til Høyskolen via det planskilte krysset under Osloveien og frem til skolen. 
Hvordan trafikksikkerheten er vurdert langs denne traseen burde vært utredet ved en såpass stor 
utbygging som Tanberghøgda legger opp til. Vi ber derfor kommunen vurdere dette grundig før 
endelig vedtak av planen og om det er behov for å gjennomføre tiltak for å bedre trafikksikkerheten 
for barn og unge.  
 
Gangbru over til Schjongslunden er også et viktig tiltak for barn og unge i området. Dette vil 
redusere avstanden til dette området betraktelig og vil kunne bli en naturlig del av aktivitetsområdet 
for barn og ungdom som vokser opp ved Krakstadmarka. Schjongslunden er et flott område for barn 
og unge hvor det er idrettsanlegg både innendørs og utendørs.  
 

Naturmangfold 

Den planlagte utvidelsen i nord er tatt ut av planforslaget. Kryssing av bekkene i dette 
ravineområdet er derfor ikke lenger en problemstilling. 
 
Lekeplassen f_BLK10 er på ca. 9,4 dekar og kommer i tillegg til de 10 regulerte lekeplassene som til 
sammen omfatter et areal på 9,5 daa. I planbeskrivelsen går det frem at det ikke er noen konkrete 
planer for å opparbeide dette arealet til lekeplass. Dette vil kreve omfattende oppfylling av terrenget 
siden dette utgjør en del av en ravine. 
 
I gjeldende kommunedelplan er det avsatt et mindre areal til lek i dette området. Av hensyn til 
ravinelandskapet anbefaler vi at lekeplassen blir redusert i størrelse slik at den mest krevende delen 
av ravinen, hvor høydeforskjellen er svært stor, blir tatt ut av planforslaget og blir regulert til 
naturområde i tråd med overordna plan. Leirraviner er en naturtype som er oppført i rødlisten for 
naturtyper 2018 som sårbar (VU). Naturtypen huser et rikt mangfold av arter. Ravinedaler har også 
viktige funksjoner for vilt (spredningskorridorer, passasjer, yngleområder for bl.a. hjortevilt). En rik 
insektfauna legger også grunnlaget for en mangfoldig fuglefauna. Med dette som bakgrunn vil vi 
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derfor sterkt anbefale at en større del av denne ravinen blir ivaretatt som en del av det regulerte 
naturområdet. 
 
Siden store deler av ravinelandskapet ved Krakstadmarka er avsatt til boligområde og er påvirket av 
veger og boligutbygging i dag, fremmer vi ikke innsigelse. Slik vi vurderer saken er ikke verdiene av 
nasjonal eller regional interesse. Dette er også dokumentert gjennom utarbeidelsen av 
kommunedelplanen. 
 
Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser vi av 
saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på sårbare arter som det står i 
planbeskrivelsen. Omdisponering fra LNF-område til byggegrunn og forholdet til 
naturmangfoldloven er gjennom kommunedelplanen avklart. Vi vil likevel anbefale at planforslaget 
blir vurdert konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8-12, i tråd med lovens intensjoner. 
 

Støy 

Ny samleveg vil resultere i at den nærmeste husrekken vil bli støyutsatt. Dette er dokumentert i 
planbeskrivelsen og i bestemmelsene er det krav om oppfølging av dette i tråd med føringene i 
støyretningslinjen T-1442/2016. Som vi har uttalt tidligere til planforslag i Ringerike kommune 
anbefaler vi at støygrensen på Lden = 55 dB blir tatt inn i bestemmelsene slik at støygrensen blir 
juridisk bindende for reguleringsplanen. 
 
Videre mener vi det er uheldig at det ikke er utredet eller innarbeidet noen tiltak for å ivareta 
støyhensynet for de berørte boligtomtene. Dette skal løses som en del av påfølgende byggesak. For 
å ivareta dette anbefaler vi at det blir regulert inn en støyskjerm langs vegen med rekkefølgekrav for 
opparbeidelse.  
 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står at fortetting med kvalitet er en 
viktig forutsetning for en god by- og tettstedsutvikling. Det er uttrykt en forventning om at 
kommunene skal forebygge nye miljø- og helseulemper i form av støy ved planlegging av ny 
boligbebyggelse. 
 
Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) som 
trådte i kraft 1. januar 2012. I § 4 gis kommunen blant annet et ansvar for å bidra til å beskytte 
befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
 
Som et minimum ber vi derfor om at støysonen blir regulert inn i planen som en egen hensynssone 
med tilhørende bestemmelser som sikrer at alle boligene får støyverdier som ikke overstiger Lden = 
55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot den nye samlevegen. Dette gjelder for rom til 
støyfølsomt bruk (i hovedsak stue og soverom). Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må 
være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 
 
Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til planforslaget under forutsetning av at dette blir 
innarbeidet i den endelige planen. Det betyr at kommunen ikke har anledning til å vedta 
detaljplanen uten at dette kravet blir innarbeidet i kart og bestemmelser. 
 

 

Risiko og sårbarhet 
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Som en del av arbeidet med kommunedelplanen ble det utarbeidet en geoteknisk rapport fra NGI. 
Her er det flere anbefalinger som skal legges til grunn for utbyggingen i Krakstadmarka. Vi 
forutsetter at dette følges opp i planen og når området skal bygges ut. Med utgangspunkt i de 
varslede klimaendringene og mer nedbør og ekstremvær som følge av dette, er det spesielt viktig at 
dette blir tilstrekkelig vektlagt når det skal bygges ut i et ravineområde. Vi viser til uttalelsen fra NVE 
hvor de har merknader til hvordan planforslaget ivaretar dette og vi forutsetter at kommunen følger 
opp de faglige anbefalingene her.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Eli Kristin Nordsiden (e.f.) 
Seksjonssjef 
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rådgiver 
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Uttalelse til detaljreguleringsplan 405  for Tanberghøgda 

  

Det vises til deres kunngjøring av høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for 

Tanberghøgda datert 18.12.2018.   

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern gir råd- og veiledning i henhold til Folkehelseloven 

kapittel 3 og tilhørende forskrifter i plansaker. Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet 

som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og 

sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.  

 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot 

faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet 

til helse og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet 

etter annet lovverk, jf. Miljørettet helsevernforskriftens § 4. 

 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har vurdert de aktuelle miljø- og helsefaktorer som kan 

påvirke planområdet og mulige effekter planområdet kan påføre omgivelsene, og har følgende 

merknader til planforslaget: 

 

Støy 

Støy er en miljøfaktor som kan virke negativt inn på folks helse. Den nedre delen av boligene 

langs nedre atkomstvei, Arnegårdsveien, ligger i gul støysone fra E16 og øvrig veianlegg på 

Hvervenkastet. Flere av beboere langs hele Arnegårdsveien har sendt bekymringsmelding til 

Kommuneoverlegen om helsemessige ulemper som følge av støv- og støyplager samt 

opplevelse av redusert sikkerhet fra bygg- og anleggsvirksomhet under utbygging på 

Tanbergmoen og er bekymret for ytterligere belastninger fra fremtidige planlagt utbygging. 

 

Det er i planen foreslått ny atkomstvei fra Lisletta. Kommuneoverlegen forventer at denne blir 

benyttet som bygg- og anleggsvei for utbygging av planområdet. Det er videre stor 

sannsynlighet for at planlagte atkomstvei vil bli ny fremtidig hovedvei mellom Lisletta og 



Hvervenkastet. Forslagsstiller må derfor dimensjonere veien med tilstrekkelig standard og 

utforming for å tåle en slik forventet trafikkbelastning. Boligene langs veien må videre 

skjermes tilfredsstillende mot støy, luftforurensning og trafikkfare. Det må også være en 

forutsetning at veien, kollektivholdeplasser, gangfelt, gang- og sykkelvei mellom Lisletta og 

Hvervenkastet blir ferdigstilt før innflytting i de første boligene.   

 

Kommuneoverlegen forventer at planens forslagsstiller kan fremlegge støysonekart og –

prognoser fra bygg- og anleggsvirksomhet og fremtidig trafikk på Arnegårdsveien for 

eksisterende og planlagte boliger og sårbare institusjoner (sykehus og barnehage) i henhold til 

«Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016)». 

 

Trafikksikkerhet  

Planlagte utbyggingsområde ligger i gang- og sykkelavstand til Hønefoss sentrum, Benterud 

skolen, idrettsanlegg, Schjongslunden mm.. På grunn av topografien er det stor sannsynlighet 

for at fremtidige beboere vil foretrekke kollektiv- og biltransport (passiv transport) framfor å 

gå eller sykle (aktiv transport).  Kommuneoverlegen tilrår derfor at forslagsstiller legger til 

rette med «snarvei» fra planlagte boligfelt og f.eks. gjennom skogen til eksisterende gangvei 

på universitetsområdet. Med «snarvei» menes en jevn, fast og godt belyst gangbane med 

tilstrekkelig bredde og standard for maskinelt vedlikehold og helårlig bruk. Fordelene med en 

«snarvei» til sentrum, vil kunne være tryggere skolevei og at flere kan gå til og fra sentrum. 

En snarvei her vil sannsynligvis ikke kunne oppnå universell utforming, den vil bli for lang og 

bratt for manuelle rullestolbrukere, men kanskje tilgjengelig for elektrisk rullestolbrukere.   

 

Lekeplasser og uteoppholdsarealer 

Boligområdet må tilrettelegges med felles uteoppholdsarealer og lekeplasser med tilgang til 

både sol og skygge samt stille områder. Uteoppholdsarealene må tilrettelegges med universell 

utforming og kunne brukes av alle i så stor utstrekning som mulig.  

 

Lokal luftforurensning 

God lokal luftkvalitet i boligområder er en forutsetning for god helse. Vi anbefaler at tett 

bebygde boligområdet blir tilrettelagt med minst mulig utslipp av røykgasser til uteluften, 

fortrinnsvis bør boligene bli tilknyttet fjernvarmeanlegg.   

 

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 «Retningslinjer for behandling av støy i arealplan-

leggingen (T-1442/2016)» og «Retningslinje for behandling av luftkvalitet i areal-

planleggingen (T-1520/2012)», jf. Forskrift om miljørettet helsevern, § 9. 

 

Universell utforming 

Forslagsstiller må kunne tilrettelegge for de fem hovedgrupper av funksjonshemmede i 

planområdet for å oppnå universell utforming. Giftige eller allergifremkallende planter må 

unngås. De må tilrettelegges med god tilgjengelighet for orienteringshemmede og 

synshemmede, her nevnes ledelinjer, oppmerksomhetsfelt, farefelt, håndløpere, rekkverk, 

kontraster, markering av trinn m.m. der det er krav om det etter byggetekniske forskrifter 

(TEK17)  jf. Strategi for universell utforming i Ringerike kommune 2015-2025. 

 

 

 



 

Konklusjon 

Kommuneoverlegen støtter forslaget til detaljregulering av Tanberghøgda og forutsetter at 

boligområdet, uteoppholdsarealene, interne veier m.m. blir tilrettelagt med universell 

utforming så langt som praktisk mulig.  

Kommuneoverlegen forutsetter at «snarveier» til sentrum blir utredet og etablert med «trygge 

skolevei» som målsetning. 

Videre må bygg- og anleggsvirksomheten ikke medfører vesentlig helsemessig ulempe for 

omgivelsene i form av støv- og støyulemper.  

 

 

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf. 905 62 030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 
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Areal- og byplankontoret 
 
       Hønefoss, 7/2 -2018 
 
 

Vi deltok på orienteringsmøtet om Tandberghøgda tirsdag29/1- 2018. 

 
Nåværende og framtidige trafikkforhold i Arnegårdsveien og Tandbergmoveien ble sentrale 
temaer på møtet. 
Vi har tidligere i forbindelse med ombygging av  Arnegårdsveien uttalt oss om 
trafikkforholdene i veien. 
Vi er opptatt av å få en vei som gir sikre forhold både for gående og bilister. 
 
Etter hvert som innflyttingen i Tandberglia øker vil trafikken i 
Arnegårdsveien/Tandbergmoveien  få en betydelig vekst. 
Veien er nå skiltet med 30 km/t, og med gjennomkjøring forbudt over Tandbergmoen mot 
Lisletta. 
Til tross for skiltingen erfarer vi at det en mange som ikke overholder 30km/t, samt at det 
også er mange som ikke overholder forbudet mot kjøring over Tandbermoen mot Lisletta. 
Det oppstår derfor en del trafikkfarlige situasjoner særlig i Arnegårdsveien. 
Krysset Arnegårdsveien – Tandbergmoveien er meget uoversiktlig både for trafikk fra 
Arnegårdsveien og for trafikk fra Tandbergmoveien. Krysset er etter vår mening trafikkfarlig. 
Vi mener derfor at noe med gjøres i dette krysset. 
Et tiltak kan være fartsdump i Tandbergmoveien like i overkant av krysset for å unngå 
alvorlige ulykker.  
Krysset Arnegårdsveien – Arnegårdsbakken er også et trafikkfarlig kryss. Her vil en fartsdump 
i Arnegårdsveien like ovenfor krysset være et nødvendig tiltak for å unngå alvorlige ulykker 
også her. 
 
For å få god sikkerhet for fotgjengere mener vi det bør være fotgjengerovergang for 
fotgjengere som kommer fra Arnegårdsveien og som må krysse 
Tandbergmoveien/Arnegårdsveien for å komme inn på gangveien. 
I dag er det ca 20 hus, i enkelte hus er det flere enn en boenhet, som blir berørt av dette. I 
tillegg vil kanskje fotgjengere fra Tandberglia også komme til å  benytte Arnegårdsveien. 
En del  av disse  fotgjengerene må krysse Arnegårdsveien en gang til dersom de skal ned 
Arnegårdsbakken i retning byen/Eikliområdet/Hibu. I tillegg kommer fotgjengere fra 
Konglefaret. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Astrid og Arnfinn Lundem 
Adr.: Arnårdsveien 42 
3511 Hønefoss 
 
Epost: arnfilu@online. no 
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3502 HØNEFOSS

Att: Åshild Lie

Hønefoss,15.022019

Deres ref.; Vär ret DirekteflL E-post:

MERKNADERTIL PLANNR. 405 DETAUREGULERINGFOR TANBERGHØGDA

1. INNLEDNING

Undertegnede representerer grunneier av gnr 96 bnr 1 PerStrande og grunneier av gnr 97 bnr 12 og 63
Øystein Frøyshov.

Strandeog Frøyshovhar eiendommer nord for planområdet for Tanberghøgda detaljregulering, og hvor
deres eiendommer faller inn under kommunedelplanen for Krakstadmarkapå lik linje med planenfor
Tanberghøgda.

Mine klienter har tidligere innsendt merknader tilknyttet kommunedelplanen, reguleringsplanenfor
Tanberglia,og tidligere i reguleringsprosessen for Tanberghøgda.

Etter gjennomgangav reguleringsplanensom nå er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 16.
februar 2019 er det avdekket både overordnede og detaljerte elementer som fordrer merknader og
tilpasninger i planen.

2. MERKNADER

Det er her snakk om en detaljreguleringsplan. Samtidig er det viktig å ikke glemme de overordnede
hensyneneog hovedprinsippenebak utviklingen av Krakstadmarkasom ny bydel.

I det følgende oppsummeres først de tre sentrale hovedpunktene i merknadene. Deretter redegjøresdet
for de sentrale punktene fra kommunedelplanens planbeskrivelse og bestemmelser ref. også
arealplankartet. Til sistgisdet en detaljert fremstilling av de tre sentrale hovedpunkteneog begrunnelsen
for dette.

For det første må gjennomfartsvegen fra nord til syd angis som «offentlig kjøreveg» i både plankart og
bestemmelser. Det bør legges inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer et kravom at delstrekninger må
godkjennes og være overtatt av kommunen før brukstillatelse / ferdigattest kan gis for tilknyttede
boligfelt.
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For det andre må planområdet utvides slik som tidligere varslet jf. planbeskrivelsen s. 6 og hvor
gjennomfartsvegen inntegnes som forutsatt i kommunedelplanensbestemmelser§ 10 pkt 6. Tilsvarende
rekkefølgebestemmelsersom i § 10 pkt 6 må innarbeides. Gjennomfartsvegenskurvatur i nordøst bør
vurderes endret for å oppnå en hensiktsmessigløsning.

For det tredje bør det vurderes hvorvidt trafikkforholdene er tilstrekkelig synliggjort og vurdert ut ifra et
realistisk fremtidig trafikkbilde. Herunder spørres det om ÅDT-tallene som er lagt til grunn i
planprogrammet er korrekte, og hvordan vegløsningeneog forholdet til gjennomfart er tenkt i lys av
konsekvenser som trafikksikkerhet, støy og trivsel.

2.1. Planbeskrivelsen

Ringerike kommune har tidligere knesatt følgende overordnede retningslinjer for utviklingen i
planbeskrivelsen av 13.juni 2015:

• Punkt 1 «Sammendrag»side4:

o «Deter av avgjørende betydning for planen at detfinansieres engangbroforbindelseover
fra Kragstadmarka til Hønefosssentrum. Det må i tillegg anlegges en internvei for
trafikkavvikling mellom nord og sør.»

o Her knesettes de helt overordnede prinsippenesom må sikres under reguleringsarbeidet
og utbyggingen av delfelt, og som må være fullfinansiert og sikret før bydelens
ferdigstillelse. Dette er altså noe som plankart og bestemmelser må formes etter på
detaljplannivå. I motsatt fall vil disse overordnede prinsippenevanskelig kunne realiseres.

• Punkt 2 <(Bakgrunn)> side 4:

o Krakstadmarkaskal som helhet være en «sentrumsnærog naturlig utvidelseav byen».

o Her fremgår det at bydelen skal være sentrumsnær og tjene som en utvidelse av byen.
Dette stiller krav til sentrumstilknytning i form av veier og bruer; det er ikke nok med
tilknytning til offentlig veinett; det må være en direktekobling til sentrum. Ved utvikling
av delfelt vil dette være en utfordring som bådekommunen, grunneiere og forslagsstiller
må tilrettelegge for.

• Punkt 2.1 «Formål»side 5:

o Kommunen ønsker en «helhetlig utvikling av området», og hvor Krakstadmarka skal
være en «ny bydel».

o Her fremgår det at en fragmentert utvikling ikke skalskje. Det betyr ikke at bydelen ikke
kan reguleres gjennom flere detaljreguleringer for delområder, men det er av sentral
viktighet at både kommunen, grunneiere og forslagsstiller er seg bevisst dette
overordnede målet og sørgerfor at dette er realiserbart.

• Punkt 4.12 «Befolkningsutviklingog offentlige tjenester)>side 37:

o De offentlige tjenestene«forutsetter godt utbygd infrastruktur med bru overStorelva fra
enden av Ringeriksgata.Videreer god forbindelse gjennom Krakstadmarkafra området
ved Tanbergmoen enforutsetning. »
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o Her fremgår det at brua over Storelva er et viktig element for å sikre de offentlige hensyn
tilknyttet samferdsel.

I saksfremlegget til 2. gangs behandling av kommunedelplanenfremgår det følgende i sammendraget:

• «Hensikten med kommunedelpianener å leggetil rettefor en tett boligbebyggelsemedtilhørende
servicefunksjonernærtHønefosssentrum.

» (...)«Detstillesvidere krav om etablering avsamlevei
mellom dennordligeogsørlige delenav området,samt en ny veitrase mot Lisletta.» “

• Her understrekes det at det er et uttrykt krav om at samleveien fra syd til nord skal etableres.
Dette er nødvendig for å betjene en tett boligbebyggelse med tilhørende offentlige
servicefunksjoner.

2.2. Kommunedelpianbestemmelsene ref. arealplankart

Vegen fra sydogtil nord samt over brua er i kommunedelplanenangitt som en rød linje, hvilket er definert
som «Samleveg».

Frakommunedeiplanbestemmelsene§ 6 om samferdselog teknisk infrastruktur, nærmere bestemt § 6.1
om samleveger, hitsettes følgende:

«Vegeneskal ha standard som samleveg,eventuelt med fortau.» (...)«Vegeneskal være i offentlig eie.
Vegstandardskal godkjennesavkommunen.» (...)«Veddetaljreguleringtillatesjustering av viste traseer.
Endringav trase skal ikke komme i konflikt med vegens funksjon som samleveg.»

Her fremgår det en klar definisjon av samlevegen, hvilket ogsåmå innlemmes på detaljreguleringsnivå.
Samtidig er det absolutte krav til detaljreguleringsplanersinnhold og opparbeidelsenav den nye bydelen.
Det er ikke et alternativ å åpne for at samlevegenskal ligge i privat eie. Vegenskalvære i offentlig eie.

Selv om detaljreguleringsplaner ofte tilpasser de konkrete detaljene sett i forhold til overordnet plan er
det altså her snakkom tydelige og absolutte forutsetninger.

En slik absolutt forutsetning er i tillegg at eventuelle endringer av vegtraseen ikke skal komme i konflikt
med vegens funksjon som samleveg.Dette betyr altså at traseensfunksjon skal ivaretasslik at den holder
tilstrekkelig kvalitet som offentlig ferdselsåre. Kurvatur på vegen er nødvendigviset svært sentralt tema i
den sammenheng.

2.3. Oppsummering av kommunedelplanens planbeskrivelse og bestemmelser

Det er etter dette en klar forutsetning at hele Krakstadmarkaskal utvikles som en helhetlig, ny bydel.
Herunder har Ringerikekommune lagt klare anvisningerpå at det skal byggesen gjennomgåendeveg
som skal betjene hele bydelen, inklusive en bru over elva. Slik sikres beboerne adkomst, de offentlige
samferdselshensyn ivaretas med tanke på effektiv kommunikasjonog hvor man unngår ytterligere
opphopning av trafikk i flaskehalspunkter, og hvor det leggestil rette for gode kollektivpendler.

Dette forutsetter nødvendigvis også at gjennomfartsvegenblir overført til offentlig eierskap. Dette er
satt som overordnet forutsetning i kommunedelplanenslik angitt i punkt 2.2 ovenfor («Vegeneskal
være i offentlig eie»).

Det konkrete planforslaget er ikke i tråd med dette kravet. Det er ikke i henhold til overordnet planverk
og intensjonene bak utviklingen av Krakstadmarkasom ny bydel å leggeopp til
reguleringsbestemmelserpå detaljplannivå som åpner for noen annen mulighet enn offentlig veg. Slik
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bestemmelsenenå er utformet er det åpnet for at gjennomfartsvegen fra nord til syd gjennom
Krakstadmarkablir liggende i privat eie.

Uten disse nødvendigegjennomfartsvegene,og hvor disseikke i reguleringsbestemmelsenesikresat blir
offentlige veger, såvil heller ikke den grunnleggendeforutsetningen om at bydelen skal ha «nærhet til
sentrum)).

Foruten å stride med intensjonene og de overordnede retningslinjene som er lagt til grunn for
bydelsutviklingenvil dette dessuten resultere i at offentlig planverk bidrar til å påvirke privatrettslige
forhold.

I det følgende redegjøresdet nærmere for disseforholdene.

2.4. Forslaget til reguleringsbestemmelser og plankart for TanberghØgda

Gjennomfartsvegener altså inntegnet i kommunedelpianensplankart, og hvor det er forutsatt at denne
vegen skal bli offentlig. Vegen strekker segfra nord til syd og med bru over elva.

Det sentrale spørsmålet er dermed hvordan dette vedtatte kravet er tenkt oppfylt gjennom
detaljreguleringsplanenog dennes bestemmelser.

Slikdet fremgår i reguleringsplankartet er traséen noe annerledesenn i kommunedelplanen, hvilket i og
for seg er kurant så lenge formålet som gjennomfartsvei sikresog hvor det gjennomgående planleggesog
legges til rette for at vegenskal bli offentlig.

Som man ser er gjennomfartsveien angitt med formålskoden SV1-7og SKV1-3.Forslagsstiller har altså
besluttet å dele opp gjennomfartsvegen i forskjellige soner. Det er i seg selv ikke noe i veien for dette
prinsipielt sett, og det kan snarere være hensiktsmessigmed tanke på utforming av hensiktsmessigeog
rasjonelle rekkefølgebestemmelser for utvikling av delfelt. Dette forutsetter igjen at formålte som
gjennomfartsvei sikres og hvor det nedfelles bestemmelser som legger til rette for at vegen skal bli
offentlig.

Her ser man imidlertid at det ikke bare er snakk om forskjellige nummererte soner, men to forskjellige
formål som er regulert i forskjellige reguleringsbestemmelser.

SKV er iht. reguleringsbestemmelsene§ 3.3 «offentlig kjørevei», altså i tråd med Ringerikekommunes
forutsetning om at vegen skal være offentlig. Denne strekker seg imidlertid kun fra rundkjøringen ved
Fv.241 Hadelandsveienog frem til avkjøringen inn til selve boligfeltet.

SV er på sin side «felles veg»jf. reguleringsbestemmelsene§ 3.2.

Arealkartet og reguleringsbestemmelseneer det som er juridisk bindende, og følgelig er det med dette
forslaget kun juridisk bindende at strekningen fra Fv.241 Hadelandsveienog frem til boligfeltet skal være
«offentlig kjørevei», mens resten av gjennomfartsveien gjennom selve Krakstadmarkaikke forutsettes å
skulle være «offentlig». Denneskal kun være «felles veg», hvilket betyr at denne vegen kan bli liggende i
privat eie. Det betyr at forslagsstiller kan prosjektere, dimensjonere og bygge denne som en privat vei slik
at eierskapet ikke blir overført til Ringerike kommune. Forslagsstillervil ikke ha noen juridisk forpliktelse
til å tilgjengeliggjøre arealet for andres gjennomfart. Ringerike kommune vil heller ikke ha
ekspropriasjonsgrunnlag for å sikre oppnåelse av offentlig veg dersom forslagsstiller ikke skulle gi
samtykker eller stille privatrettslige krav som vanskelig kan imøtekommes av kommunen eller andre
private parter.
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I detaljreguleringsplaner er det ofte slik at forslagsstiller ønsker å overføre veier og annen infrastruktur
vederlagsfritt til kommunen for fremtidig drift og vedlikehold. Dette reguleres typisk i utbyggingsavtale
mellom kommunen og forslagsstiller/tiltakshaver. Dersom vegen mv. ikke prosjekteres og bygges i
henhold til kommunale kravtil standard vil imidlertid kommunen ikkeakseptere overtakelse.

I relasjon til Krakstadmarka bydel er det imidlertid ikke et alternativ å ende opp med en slik løsning.
Gjennomfartsvegenskal være offentlig. Dersom det skulleskje noe under byggeprosessen som resulterer
i utilstrekkelig kvalitet / dimensjon påvegen slik at kommunens kravtil standard ikkemøtes,så risikeres
det at vegenlikevel ikkeender opp som offentlig veg.

For at kommunen skal kunne være trygg på at vegen faktisk blir offentlig bør det legges inn
rekkefølgebestemmelser i §7.2 om at gjennomfartsveiens deistrekninger må godkjennesogvære overtatt
av kommunen før brukstillatelse / ferdigattest kangis.

Konklusjon:

Gjennomfartsveg må ikke aksepteres angitt som «felles veg»If. reguleringsbestemmelsene§ 3.2.

Gjennomfartsvegen må i sin helhet angis som «offentlig kjøreveg», og derfor i sin helhet innlemmes
som «5KV»i bestemmelsenes § 3.3.

Det bør legges inn en rekkefølgebestemmelse som fastslår at gjennomfartsveiens deistrekninger må
godkjennes og være overtatt av kommunen før brukstilla telse/f erdiga ttest kan gis.

2.5. Kurvatur, vegfremføring, kom munedeiplanens § 10 punkt 6

Ifølge kommunedelpianens bestemmelser som angitt i punkt 2.2 ovenfor kansamlevegens trasé endres,
men «Endring av trase skal ikke komme i konflikt med vegensfunksjon som samleveg».

Dette er et viktig punkt for reguleringsplanensplankart slik at den tilre ttelegger for videreføring avdet
som skal væreen offentlig veg.

I utgangspunktet legger kommuneplanen til grunn slik trasé:

Utsnittav plankartfor kommunedeiplan
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Traseeni reguleringsplanener endret slik vist nedenfor.

Poengether er at reguleringsplanendreier gjennomfartstraséen betydelig i sydlig retning sett i forhold
til kommunedelplanensløsning.

Det registreresat det ikke er laget en helhetlig infrastrukturplan. En slik plan benyttes gjerne for å sikre
de helhetlige linjene. Enslik plan bør utformes av hensyn til overordnet planlegging,prosjektering og
utbyggingav den nye bydelen. Ved at reguleringsplanennå endrer kurvaturen så vidt langt mot syd vil
gjennomfartsveien antakelig bli mer omstendelig og uhensiktsmessig.Vi snakker her om et kupert
landskap med løsmasser,fjell og bekker,og hvor det vil være nødvendigå krysseopptil 4 raviner,
avhengig av hvor vegen legges. Dette må vurderes nærmere slik at riktig vegtrase blir tegnet inn.

I fortsettelsen av reguleringsplanensplankart og vegenslik den er inntegnet i plankartet pt. går man inn
i et utfordrende område for vegfremføring og hvor det er snakk om et lengre koblingspunkt mellom
delområdene i Krakstadmarkabydel. Det er viktig at denne strekningen mellom delområdene planlegges
slik at den nordre delen av Krakstadmarkakommunedelplan også blir gjennomførbar. Det gjelder både
de praktiske forholdene med tanke på bygging avveg, forutsetningen om en gjennomgåendeoffentlig
veitilkobling herunder bru over til Ringeriksgata/Schjongslunden,og ikke minst at reguleringsplanenvil
ha avgjørende betydning for om det vil være økonomiskforsvarlig for private aktører å utvikle
Krakstadmarkanord.

Dette vil imidlertid enkelt kunne løsesved at detaljreguleringen ogsåher endres slik at den er i tråd med
overordnet kommunedelplan. Nærmere bestemt vises det til kommunedelplanensbestemmelser§10
punkt 6. Bestemmelsener en rekkefølgebestemmelsesom fastslår at det ikke kan gisbrukstillatelse for
kommunedelplanensfelt B_F6før følgende kraver oppfylt:

a) Gang- og veiforbindelse skal være opparbeidet frem til feltet L6 (nordre del av Tandberghøgda
detaljreguleringsplan),og

b) Det skal «sikresgjennomføring» avvei- og gangforbindelsefrem til kommunedelplanensfelt
B_F7(søndredel av Krakstadmarkanord).

Begrepet«sikring av gjennomføring» er naturligvis et begrepsom Ringerikekommune kan uttale seg
om. Men som et minimum medfører begrepet at det må innhentes og sikresnødvendige

Utsnitt av plankart for Tanberyhøgda detaljregulering
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grunneiertilla telser for byggingav veien slik at disseforeligger i god tid før utbyggingfaktisk må skje.
Veien går dels over gnr 96 bnr 1 (eiet av Per Strande), dels over gnr 38 bnr 1 (eiendommen som Fossen
Eiendom ASkjøpte ut sin eiendom gnr 38 bnr 69 fra og som er eiet av KathinkaMohn), og dels over gnr
38 bnr 4 (eiet av Anne Gro Tandberg).

Disserekkefølgebestemmelsene må innarbeides i Tanberghøgda detaljregulering. I lys av dette er det
dessuten naturlig å innregulere vegen i detaljreguleringsplanen (altså frem til hhv. L6og B_F7)slik at
denne kan håndteres, prosjekteres og bygges i tråd med forutsetningene.

I utgangspunktet krever en slik utvidelse av planområdet en ny varslingsrunde. Dette avhjelpes
imidlertid av tidligere varslingsom fremgår i Tandberghøgdasplanbeskrivelse s. 6. Dette varselet gjelder
en utvidelse av planområdet og gjelder nettopp arealet med vegtilkobling mellom de to delfeltene (se
utsnittet nedenfor hvor området er markert med rød sirkel).

Det er uklart hvorfor felt et ble varslet og deretter sløyfet fra planen, men det kan uansett konstateres at
varselet er i tråd med kommunedelplanens bestemmelse § 10 pkt 6, og nytt varselom utvidelsen er
dermed ikke nødvendig.

En planlegging av vei innenfor Tanberghøgda må for det første ikke gjøres slik at man forvansker og
fordyrer videreføring av gjennomfartsveien. Dette har med kurvaturen å gjøre.

Fordet andre må planlegging av veier innenfor Tanberghøgda skje i tråd med overordnet
kommunedelplan, altså oppføring frem til felt L6og sikring avgjennomføring frem til feltet B_F7.

Som man ser er fremføring av vegstrekningen og kurvaturen to tema som hengernøyesammen.

Det bør unngås at rekkefølgebestemmelser, plankart og den helhetlige koblingen mot de konkrete
detaljreguleringsplanene utformes slik at fi nansiering og utbygging blir mindre realistisk. Det er ikke i
tråd med Ringerike kommunes målsetting med kommunedelpianen, og er ikke i samfunnets eller private
grunneiere, ti ltakshavere og forslagsstilleres interesse.

Strande og Frøyshov ser det som sværtviktig å inngi konstruktive innspill for å sikre at reguleringsplanen
utformes på riktig måte slik at den nye bydelen faktisk vil fungere som en helhet. Etviktig ledd i dette er
at man ikke kan se hver reguleringsplan som isolerte delfelt; de må tilpassesslik at alle delfeltene blir
realiserbare. Det må til rettelegges for finansiering og avklaring av veien mellom delfeltene.

I tillegg har en varslet frilgende områder.
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Konklusjon:

Planområdetmå utvides slik som varsletIf.planbeskrivelsen s. 6.

Gjennomfartsvegenmå inntegnes slik som forutsatt i kommunedeiplanensbestemmelser§10 pkt 6.

Det må innarbeides rekkefølgebestemmelser i reguleringsbestemmelsenetilsvarende
kommunedeiplanens bestemmelser§ 10 pkt 6.

Vegenskurvatur bør vurderes endret i tråd med hensiktsmessigløsningtilsvarende traséen an gitt i
kommunedelpianen,slik vist med rød linje i kartutsnittet ovenfor.

2.6. Trafikkgrunnlag, støy og planlegging

planbeskrivelsens punkt 5.18 om støy angis det ÅDT kjt/d 900 for samlevegmot nord, og 600 for
samlevegmot vest.

Dette syneså være kunstig lavetall sett i forhold til kommunedelplanensplanbeskrivelse.I dennes punkt
4.9 (s. 31) om støyfremgårdet i ((Kart9 ÅDTinternt vegnett etter planlagt utbygging»900 ÅDTfra fv241
Hadelandsveienog frem til avkjøringenmot nord gjennom Krakstadmarka.Videreer det 900ÅDT fra vest
ved Hvervenkastetogopp Arnegårdsbakken frem til avkjøringenmot nord gjennomKrakstadmarka.I nord
mot Fv.163Vesternbakken/Vesterntangener det 1900ÅDT.

cFv163

Hensiktenbak å poengtere dette er at det fremstår sværtuklart hvordankjøremønsteretskalværeog hva
slags trafikk somfaktiskvil komme, inklusivetrafikk fra de nordreområdene. I tillegger det uklart hvordan
trafikk og gjennomkjøringeventuelt skal reguleres.

Denne reguleringsplanenskal først og fremst bygges ut etter at Ringeriksbanen/E16(FRE16») er
påbegynt. Når FRE16er ferdigstilt vil hovedtrafikkenikke lengrekomme fra Steinsslettaog opp til krysset
mellom E16 og Fv.241 Hadelandsveien.I stedetvil trafikken etter det nyetrafikkmønsteret komme inn fra

Kart 9 ÅDT internt vegnettetter planlagtutbygging



Styggedalen. Dette tilsier at det kan bli betydelig større trafikk opp Arnegårdsbakkenettersom trafikanter
vanskelig kan forventes å kjøre omveien via Hadelandsveien. Således kan det oppstå betydelige
trafikkutfordringer i flaskehalsen ved Hvervenkastet.

Det er viktig at alle delfelt innenfor Krakstadmarkasikres gjennomfart mot nord, vest og syd. Samtidig er
det et spørsmål hvor mye trafikk som beboerne faktisk vil bli utsatt for — herunder også med tanke på
Arnegårdsbakkensom «snarvei» ned til Hverenkastet,Hvervenmoenog Eikli.

Konklusjon:

Det stiller spørsmål ved om trafikkforholdene er tilstrekkelig synliggjort og vurdert, og om det er lagt
til grunn en urealistisk fremtidig traflkksituasjon etter FRE16-prosjektetsavslutning, herunder ogsåmed
tanke på de ÅDT-tall som er lagt til grunn i detaljreguleringens planpro gram, og hvordan vegløsningene
er tenkt.

2.7. Avsluttende ord

Strande og Frøyshov ser verdien av et godt samarbeid og at hver enkelt detaljreguleringsplan innenfor
Krakstadmarka kommunedelplan utformes slik at de sammen er egnet til å oppfylle de overordnede
målsettingene og kravene stilt i kommunedelpianen, og slik at en hensiktsmessig og kontinuerlig
utbygging i hele Krakstadmarka både blir mulig og oppnåelig. Som et ledd i dette må
rekkefølgebestemmelsenei hver detaljreguleringsplanvære godt funderte.

Det er essensielt at planverket utformes slik at det er gjennomførbart for alle aktører, og at det ikke
utformes slik at det vanskeliggjørrealiseringog utbygging av enkelte eiendommer. Dette både med tanke
på praktisk utforming og traseer, og med tanke på rekkefølgeog finansiering.

Med vennlig hilsen

Advo’ AS

Andreas Ci
Advokat
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NVEs uttalelse - Offentlig ette rsyn - Detaljregulering for Tan berghøgda
- Ringerike kommune
Viser til mottatte dokumenter i forbindelse med offentlig ettersyn reguleringsplan for Tanberghøgda .
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et bynært variert boligtilbud. Kommun e delplanen
ligger som grunnlag for detalj reguleringen, der område t er avsatt til boligutbygging m.m.

NVEs uttalelse.
I planbest e m m elsene er det vist til utarbeidet geoteknisk rapport fra NGI og at anbefalinger i rapporten
skal legges til grunn for byggegrenser og for planering av raviner for tilrettelegging av lekeområder.
I rapporten anbefales følgende for byggegrenser:

Avstand fra skrå ningskant skal være 1,5 x dybde til faste masser. Grunne glidninger i
utenforliggende skråning vurderes å ikke ville nå lenger innenfor skråningskant enn dette.
Avstand er oppad begrenset til maksimalt 20 m fra skråningskant.
Avstand fra bakskråning (dv s. ved bygging i fot av skråning) er satt til 5 m.

Med bakgrunn i dette er det i rapportens vedlegg (kart 2) vist hvor byggegrense r kan gå ut mot
skråningskantene. Da NVE ikke har tilgang til SOSI - filer som viser sammenhengen mellom
planforslagets og rap portens byggegrenser, legger vi til grunn at kommunen i sin behandling avklarer at
det ikke settes byggegrenser nærmere skråningskant enn det som framkommer i rapporten.

I punkt 7.2 i NGIs rapport er det fastsatt at det er behov for geoteknisk oppfølging for å dokumentere at
planlagt utbygging vil tilfredsstille kravene blant annet gitt i TEK17 § 10 - 2, p unkt 3, som sier at
Eurocode 7 gjelder. Kravet til geoteknisk oppfølging er fastsatt i §§ 1.4 og 7.1, punkt 4. Med bakgrunn i
at NGIs rapport ble utarbeid et før detaljert arealbruk i utbyggingsområdet ble vurdert, er det er viktig at
disse forhold følges opp før det gis igangsettingstillatelse. Det vises også til kommunens krav om
geoteknisk dokumentasjon , gitt i nylig vedtatt kommuneplan.

I punkt 7.3 i NG Is rapport står « Det er viktig at det lages et eget overvannsystem slik at en ved
utbygging ikke slipper drensvann ut i skråninger. Dette vil med stor sannsynlighet lede til grunne
skred. » I utarbeidet planbeskrivelse står følgende under kapittel 5.10: «Ov ervann vil bli ført til terreng,
via underjordiske fordrøyningsbasseng og/eller direkte ut i ravinedalene .» (Vår uthevelse).



Side 2

NVE vil be kommunen endre ordlyden i planbeskrivelsen slik at den samsvarer med NGIs anbefalinger
og at sistnevnte legges til grunn ved utarbeidelse av de tekniske planer som skal utarbeides i henhold til
§§ 1.5 og1.8 i planbestemmelsene.

Kommunen skriver i mottatte dokumenter at «Kommundelplanen ligger som grunnlag for
detaljreguleringen. Planforslaget er i sin helh et i tråd med arealformål i kommundelplanen.»
Etter det NVE kan se, er det avvik mellom grensene for kommune delplanens område L3 samt BUT_F3
og reguleringsplanens utbyggingsområde r . Avviket gjelder særlig felt BLK10 som er på ca. 9,5 daa og
hvor det tillat tes oppfylling av ravinedalen. Dette framgår også av utarbeidet situasjonsplan.

Ravinelandskapet er viktig og verdifull naturtype å ivareta. I ravinedaler er flom, erosjon og skred en del
av den naturlige utviklingen, samtidig som den er med å oppretthol de mulighetene for et bredt biologisk
mangfold. I forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen , vedtatt i 2015, ble det foretatt
registrering av biologisk mangfold i området og det gis blant annet følgende omtale:

« Gråor - heggeskog – utforming liskog/ raviner .
Finnes i de fleste bekkeravinene i både den nordlige og sørlige delen av planen og består av to
ravinesystemer. Begge ravinesystemene vurderes å ha lokal verdi. Ravinedalen i sør er i
senere tid avskoget og er ikke lenger ansett å ha stor verdi. »

Felt BLK10 er avsett til lekeområde. Lekeområdene innen reguleringsplanen utgjør totalt ca . 17,4 daa,
men det er også satt krav til tilgjengelige sandkasser og små lekeområder i byggeområdene . Det er avsatt
rikelige områder for uteområder i form av andre uteoppholdsareal og turdrag, der det i sistnevnte også
kan tilrettelegges for lek/uteopphold. BLK10 kan tillates oppfylt for å tilrettelegge for lek og ferdsel
mellom byggeområdene på siden.

NVE vil sterkt tilrå at kommunen reduserer arealet som kan utfylles i ravine området , og at
avgrensingen blir i samsvar med kommunedelplanens grenser.

NVE vil påpeke at k ommunen i sin saksframstilling må gi en grundigere vurdering av de avvik som er i
henhold til overordnede planer. Punkt 4 i planbeskrivelsen virker til dels misvisende når det står at
planen er i h enhold til kommunedelplanens forutsetninger og intensjoner, siden den underkommuniserer
endringen knyttet til felt BLK10.

Når det gjelder forslag til planbestemmelser, foreslå NVE følgende endering (uthevet) :
§ 1.6 Grunnforhold (§ 12 - 7 nr. 12) : Før enkeltområdene kan bebygges skal grunnforholdene være
kartlagt med hensyn til sikkerhet for bygg og uteområder. Kommunen skal kreve utredninger f ra faglig
kompetente med hensyn til dette. Jfr. pkt. 1 Byggegrenser.

Siden det i planbestemmelsens § 2.5 henvises til NGIs faglige rapport, må denne vedlegges
bestemmelsene som juridisk dokument. Alternativt er at de faglige tekniske råd innarbeides i
pl anbestemmelsene.

I vedlagt ROS - analyse er det gjennomført en risiko vurdering basert på en sjekkliste. Risiko er et uttrykk
for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. Risikoen
uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av de uønskede hendelsene.



Side 3

ROS - analyse står for Risiko og sårbarhetsanalyse. Kommune har i utarbeidede dokumenter vektlagt
risikovurderingen, men i liten grad gjennomført en sårbarhetsvurdering. Sårbarhet er et uttrykk for et
systems eller tiltaks evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger.

Med hilsen

Anne Cat h rine Sverdrup
regionsjef

Willy Wøllo
saksbehandler

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN



Fra: Brede Kihle [fmbubki@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Buskerud fylkeskommune [postmottak@bfk.no]; Statens vegvesen region sør 

[firmapost-sor@vegvesen.no] 

Sendt: 14.02.2019 10:05:36 

Emne: Ringerike kommune - Statlig samordnet høringsuttalelse til planforslag for 

Tanberghøgda 

Vedlegg: Ringerike kommune - Statlig samordnet høringsuttalelse til planforslag for 

Tanberghøgda.PDF; Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 31. januar 2019.PDF; Uttalelse fra 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 13. februar 2019.PDF 

Hei 

 

Et brev fra Fylkesmannen følger vedlagt. 

Vi sender brevet kun per e-post. 

 

 

Vennlig hilsen 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Klima- og miljøvernavdelingen 

Brede Kihle, seniorrådgiver i plansaker 

tlf: 32 26 68 65 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/  



Fra: Kristine Grønlund 
Sendt: onsdag 19. desember 2018 13:47 
Til: Åshild Lie 
Kopi: Arne Lange Hellum 
Emne: SV: Bestemmelser Tanberghøgda, word  
Vedlegg: BESTEMMELSER KLAR FOR behandling 29.10.2018.docx 
 
Hei, 
 
Her er kommentarer til planbestemmelsene fra byggesak. 
 
Med hilsen 
 
Kristine Grønlund 
------------------------- 
Rådgiver, byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 475 19 116 
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. 
 

Fra: Åshild Lie  
Sendt: onsdag 19. desember 2018 09:41 
Til: Kristine Grønlund <Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no> 
Emne: Bestemmelser Tanberghøgda, word  



 
Her har du bestemmelsene i word  
 
 
Med hilsen 
 
Åshild Lie 
------------------------- 
Arealplanlegger, areal- og byplan 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 90 17 47 98 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 

 
NB! Nå er vi på plass i nye lokaler i Fossveien 9! 
 

 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig 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 
vedlegget er ikke tillatt. 

 



Fra: Kjell Baug [kkb@ringerikskraft.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Hanne Baug [bauhan@live.no] 

Sendt: 15.02.2019 07:57:12 

Emne: Merknader til 405 Detaljregulering for Tanberghøgda  

Vedlegg:  

Ringerike kommune v/Åshild Lie 
Areal- og byplan 
3502 Hønefoss 
 
Merknader til 405 Detaljregulering for Tanberghøgda 
Vi viser til reguleringsplan 405 Detaljregulering for Tanberghøgda. Undertegnede er eiere av gnr 97, bnr 1 og 2, som er en del av kommunedelplanen for Kragstadmarka. Vi 
har tidligere sendt inn merknader til kommunedelplanen for Kragstadmarka. Det mest sentrale elementet i kommunedelplanen har vært at Kragstadmarka skal utvikles som 
en sentrumsnær ny bydel, både av miljømessige, kommunikasjonsmessige og byutviklingsmessige hensyn. En sentral føring er at det skal være en samleveg fra nord til sør 
som tilrettelegger for adkomst til byen. Vi har merket oss at forslaget til detaljregulering ikke ivaretar disse hovedføringene. Vi ber derfor om at i endelig detaljregulering for 
Tandberghøgda gjøres endringer som ivaretar disse forholdende både i plantegninger og rekkefølgebestemmelser.  
 
For øvrig vil vi vise til våre naboers høringsuttalelse av 15.2.2019 (Per Strande gnr 96 bnr 1, og Øystein Frøyshov gnr 97, bnr 12 og 63), som på en meget god måte redegjør 
mer utfyllende for misforholdet mellom bestemmelsene i kommunedelplanen for Kragstadmarka og utkast til detaljregulering for Tandberghøgda. Vi stiller oss bak denne 
høringsuttalelsen.  
 
Med hilsen 

Hanne og Kjell Baug 
Gnr 97, brn 1 og 2 
 
Kragstadveien 52 
3513 Hønefoss 



Fra: Kjell Baug [kkb@ringerikskraft.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Hanne Baug [bauhan@live.no] 

Sendt: 15.02.2019 07:57:12 

Emne: Merknader til 405 Detaljregulering for Tanberghøgda  

Vedlegg:  

Ringerike kommune v/Åshild Lie 
Areal- og byplan 
3502 Hønefoss 
 
Merknader til 405 Detaljregulering for Tanberghøgda 
Vi viser til reguleringsplan 405 Detaljregulering for Tanberghøgda. Undertegnede er eiere av gnr 97, bnr 1 og 2, som er en del av kommunedelplanen for Kragstadmarka. Vi 
har tidligere sendt inn merknader til kommunedelplanen for Kragstadmarka. Det mest sentrale elementet i kommunedelplanen har vært at Kragstadmarka skal utvikles som 
en sentrumsnær ny bydel, både av miljømessige, kommunikasjonsmessige og byutviklingsmessige hensyn. En sentral føring er at det skal være en samleveg fra nord til sør 
som tilrettelegger for adkomst til byen. Vi har merket oss at forslaget til detaljregulering ikke ivaretar disse hovedføringene. Vi ber derfor om at i endelig detaljregulering for 
Tandberghøgda gjøres endringer som ivaretar disse forholdende både i plantegninger og rekkefølgebestemmelser.  
 
For øvrig vil vi vise til våre naboers høringsuttalelse av 15.2.2019 (Per Strande gnr 96 bnr 1, og Øystein Frøyshov gnr 97, bnr 12 og 63), som på en meget god måte redegjør 
mer utfyllende for misforholdet mellom bestemmelsene i kommunedelplanen for Kragstadmarka og utkast til detaljregulering for Tandberghøgda. Vi stiller oss bak denne 
høringsuttalelsen.  
 
Med hilsen 

Hanne og Kjell Baug 
Gnr 97, brn 1 og 2 
 
Kragstadveien 52 
3513 Hønefoss 







































Innspill/kommentarer til Detaljregulering 405 Tanberghøgda fra Utbygning og
veiforvaltning.

Viser til « 405 - Detaljregulering for Tanberghøgda - Høring og offentlig ettersyn », saksnr. 15/4556 - 72 .

Teknisk forvaltning - vei, park og idrett og Samfunn Utbygging har følgende merknader til nevnte
reguleringsplan:

Kommentarer til «Reguleringsbestemmelser 0605_405 Detaljregulering for
Tanberghøgda»:

§1.8 Overvanns håndtering.

- forprosjekteres. Forprosjekt godkjennes før IG (se § 7 Rekkefølgebestemmelser)

§ 2.1.4 Parkering

- Det skal anlegges minst 2 parkeringsplass per boenhet

§ 2.5 Lekeplass

- Må driftes og vedlikeholdes av et sameie eller velforening, og avtale for dette må på plass
før brukstillatelse gis.

§ 2.6 Felles gårdsplass BGP1 - 5

§ 2.6.1 Utforming og bruk

Utforming, bruk og behandling av gårdsplassene skal være dokumentert ved utomhusplan
som framlegges ved byggesøknad. Områdene skal:
- tilrettelegges for fritt opphold. Flatene skal ha fast dekke .

- Overvannshåndtering beskrives i forprosjekt , alternativt brukes permeable dekker .

§ 3.2 Veg - Vegene SV1 - 7 skal nyt tes til felles veg.

- Denne betegnelsen finnes ikke i hverken kart eller beskrivelse, antar det tilsvarer vegene
SKV 4 - 10. Disse skal være private og med vegklasse A1 (SVV håndbok N100)

§ 3.3 Kjøreveg - Vegene SKV1 - 3 skal nyttes til offentlig kjøreveg.

- Skal være klasse SA1 med busstilpassing (6 meter kjørefelt) og kjøremønster B (SVV
håndbok N100) . BK10 – 50 tonn (60 tonn for tømmervogntog)

- Holdeplasser for buss plasseres. Er kantstopp godt nok? Avhenger av trafikkmengden
som tenkt og fremtidig gjennomkj øring mot Vesternbakken.

- Snumulighet for buss innerst i vegen (rundkjøring, ikke snuhammer)
- Fartsdempende tiltak må vurderes.
- ( Fartsdempende tiltak blir påkrevd på SKV1. Plassering av fartsdempere må prosjekteres

inn fra starten da disse vil kreve sluk for håndtering av vannansamling. Plassering av
fartsdempere. Plassering en av fartsdemperne må godkjennes av kommunen.

- Fotgjengerfelt må plasseres
- Gat elys, Nettservice (kommunen) godkjenner løsning. Intensivbelysning ved

fotgjengerfelt.
- Snøopplag ved T - kryss utvides ( § 3.5 Annen veggrunn – grøntareal ) «over T’en» for å

sikre snølager som ikke påvirker frisikt i kryss.



Innspill/kommentarer til Detaljregulering 405 Tanberghøgda fra Utbygning og veiforvaltning.

- Kantstein skal ha vis 16 cm, 2 cm ved nedsenk.
- SKV2 som ligger i kant av dyrket mark og skogsterreng må ha minimum 5,0 (6,0?) meter

annen veigrunn mot skogkant med mulighet for å holde denne fri for høytvoksende
vegetasjon.

§ 3.4 Fortau - Områdene SF1 - 10 skal benyttes til offentlig fortau .

- Bredde min 3 m
- Med tanke på videre utbygning , samt løsning benyttet i Tanberglia, bør det vurdere gang -

og sykkelveg med bredde 3,5 meter i stedet for fortau , se plan 356 – Tanberglia.

§ 3.5 Annen veggrunn – grøntareal - Området SVG1 - 13 skal behandles tiltelatende, med kortvokst
vegetasjon eller gress.

- Skal ivareta snøopplag, minste bredde er 2 ,5 meter, 4 meter på motsatt side av T - kryss
- Med fare for utbygging på østsiden vil det kanskje være fornuftig å sette av 3 meter til

snøopplag (vanskelig å endre dette senere)

§ 3.7 Gang - /sykkelveg SGS1 – Mangler i bestemmelsene. Privat Gang - /sykkelveg , bør belyses.

§ 7. Rekkefølgebestemmelser

5. 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.

- Forprosjekt med alternative VA - og overvannsløsninger skal utføres, rapporteres og
godkjennes av kommunen (forvaltning og utbygning) før IG

- Avtale med et sameie eller velforening o m drift og vedlikehold av lekeplass må etableres
og underskrives før brukstillatelse gis.

Kommentarer til «Plan kart ID 405»:

- Frisiktlinjer mangler
- Holdeplass for buss mangler
- Rundkjøring for buss i enden av SKV1 mangler (etter avkjøringen til SKV10)

Kommentarer til «Planbeskrivelse Tanberghøgda Plan ID 405»:

Pkt 4. Kommunedelplanen.

§ 6.1 Samleveger. §11 - 7.2 - 10m byggegrense fra senterlinje er lagt inn. Bør endres til 12,5 meter

Byggegrensen blir mer tydelig å forholde seg til om den er definert fra oppmålt eiendomsgrense på
veiarealet. I ytterste konsekvens kan det bety at det vil være mulig å bygge kloss inntil grensen for
snøopplag.



Innspill/kommentarer til Detaljregulering 405 Tanberghøgda fra Utbygning og veiforvaltning.

Pkt 5.8 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester - Mht skolebarn er det vanlig å regne med at 10%
av innbygge rne er i barneskolealder. Dette kan bety ca 80 elever. Elevene vil forholde seg til den nye
skolestrukturen med bl.a ny skole på Benterud.

- Behov for skolebuss? Området ligger i grenseland for 4 km avstand til skole, hva med
videre fremtidig utbygning. Fors terker behovet for veg med kollektivstandard.

5.9.6 Kollektivtilbud - Bebyggelsen kan nås av eventuelle bybusser. Vegene er dimensjonert for det.

- Se kommentarer til § 3.3 Kjøreveg i reguleringsbestemmelsene.

5.10 Strøm, og vann - og avløpsnett

- VA - og OV løsninger forprosjekteres, rapport med aktuelle alternativer legges frem for
godkjenning av kommunen. (se kommentar til § 7. Rekkefølgebestemmelser )

Generelt:

Vi (kommunen) bør vurdere om offentlige veger og VA - anlegg skal bygges av kommunen me d fullt
anleggsbidrag fra utbygger(e).

Hønefoss 14.02.2019

Morten Fagerås, Prosjektleder/Saksbehandler, Teknisk forvaltning - vei, park og idrett

Erik Josephson, Prosjektleder Samfunn Utbygging



Anette Hafnor 

Åsaveien 832, 3512 Hønefoss 

 

Ringerike kommune 

Pb 123 Sentrum 

3502 Hønefoss 

 

 

Innsigelse mot nye vei over Tanbergmoen, 405- Detaljregulering for 

Tanberghøgda. 

 

Jeg viser til min innsigelse mot ny vei over Tanbergmoen fra 31.10.16. 

 

Som eier av Hesselberg, gnr 37/1 er jeg fortsatt negativ til å få min eiendom delt av enda en vei. 

Jordveien deles allerede av to svært trafikkerte veier, Åsaveien og Hadelandsveien og en mindre 

trafikkert vei, Tanbergmoveien. Som jeg sa den gang ser jeg ikke behovet for en ny vei så nært inntil 

den eksisterende veien og for gården sin del medfører det bare ulemper å få jordveien delt av enda 

en vei.  

Under oppsummering av uttalelser som kom til oppstart er det kommentert at den eksisterende 

Tanbergmoveien kan omgjøres til jorde eller tursti. Det viser at hverken Fossen Utvikling eller 

Rådmannen har satt seg inn i at det faktisk er flere boliger og et nytt høydebasseng langs denne 

veien, bassenget var en forutsetning for den seneste utbyggingen på Hvervenkastet slik jeg har 

forstått det. Mest sannsynlig er hverken beboerne langs dagens vei eller de som skal føre tilsyn og 

vedlikehold med høydebassenget særlig interessert i å gå flere hundre meter over Tanberg eller 

Hesselberg sine jorder for å komme fram. I tillegg har Norderhov Vanningslag pumpehus og basseng 

inntil det nye høydebassenget. 

At utkjøringen skal legges på samme sted som nåværende utkjøring virker lite gjennomtenkt. For oss 

som har erfaring med dette krysset er det et under at det ikke har skjedd alvorlige ulykker her. Med 

traktor og henger sørfra på Hadelandsveien er det helt nødvendig å legge seg midt i veien før en 

svinger inn på Tanbergmoveien, hvis ikke blir du forbikjørt av biler bakfra akkurat i det du svinger 

over veien. Fra Tanbergmoveien og sørover på Hadelandsveien risikerer du å møte biler som legger 

seg ut for å kjøre forbi på toppen av bakken akkurat i det du skal svinge ut på veien sørover. 

Hadelandsveien er en svært trafikkert vei uten gang-og sykkelvei og med mye tungtransport. Det 

kjøres i høy fart der hvor det er mulig, dvs i bakken der det ikke er fartsdumper og over Lisletta.  

Pilegrimsleden går langs Hesselberg sitt jorde og fortsetter videre innover mot Sætrang gjennom vår 

skog. Dette området brukes daglig til tur og rekreasjon av befolkningen i nærområdet.  

Jeg har fortsatt ingen innsigelse mot den delen av planen som omhandler boligutbygging i Tanberglia.  

 



Vennlig hilsen Anette Hafnor. 
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HØringsutta lelse 405 - Detaljregu lering for Ta ndberghøgda

HØring og off. ettersyn

Det har de siste årene foregått en omfattende utbygging i Tandberglia som har påvirket beboerne i

området med stØy, støv og en betydelig Økning i biltrafikk. Området som er bygget ut omfatter
mellom 80-100 boenheter.

I neste byggetrinn skal det bygges ute 350 nye boenheter i Tandberghøgda og i siste fase 450 mot
Støalandet. Alle skal ha mulighet til adkomst Hverven via Tandbergmoveien. Det planlegges videre
tilkobling mot Støalandet slik at det dermed åpnes for avlastningstrafikk som tidligere har passert
sentrum.

Øvre del av Tandbergmoveien har inntil 2016 vært privat og skiltet med gjennomkjøring forbudt uten
at dette har forhindret at den er brukt som gjennomkjøringsvei. Spesielt i rushtiden, helger og
høytider har trafikken eskalert.

Ny vei er i dag etablert hvor alle utkjørsler fra Arnegårdsveien 4-2O går rett ut i kjørefeltet. Det
mangler kontraktavtalte utkjøringsspeil som forhåpentligvis kan redusere fare for at kollisjon og
skade kan oppstå.

Vi som bor her oppleverogså at presset på rundkjøringen på Hverven har økt ogglør det krevende å

komme seg inn i trafikken. På informasjonsmøte 28.01. kom det frem at flere av beboerne langs
Tandbergmoveien benyttet innkjøring til sykehuset for i det hele tatt å komme ut på veien. Dette blir
en belastning på trafikk inn og ut fra sykehusområdet. Med tanke på nyetablering av matvarekfede
ved rundkj6ringen på Hverven er det ikke vanskelig å se for seg at belastningen vil øke ytterligere på

ett allerede tung belastet veinett.

Jeg er den oppfatning at kommunen må ta ett større ansvar for hvordan utbygging av en ny bydel i

Hønefoss vil påvirke omgivelsene og oss som allerede bor i området. Det hadde vært en fordel om
man i tillegg til en matematisk beregning av støy hadde gjennomført en realitetsstudie. Beregninger
viseratca.2/3avtrafikkenfrabydelenvilgåviaTandbergmoveienogl/3vilgåviaLisletta.Dvs.en
Økning på 130 kjt/t iTandbergmoveien. Hva når da 3 byggetrinn starter?

Det forundrer meg at det i oversiktskart over nytt boligfelt er angitt støynivåer i gul og rød sone som
krever tiltak fra utbygger. 2/3 av denne trafikken viljo passere Tandbergmoveien - og her virker det
mer tilfeldig hvem som er tilbud skjermingstiltak.

r Kommunen må stille krav til utbygger om at inngåtte kontrakter er oppfylt, før de kan

fortsette videre utbyggi ng.

I Det må etableres ny adkomst til byggefelt 2 fra Lisletta som håndterer anleggstrafikken og
som må være ferdig før utbygging av nytt felt starter.

r BerØrte parter må involveres for å forebygge utfordringene vi har hatt i første byggetrinn
o Alle som bor langs Tandbergmoveien, og Ønsker det - må tilbys skjerming mot støy, støv og

innsyn og i tillegg få utkjøringsspeil. Jeg kan ikke forstå at belastningen blir mindre for de
som bor langs Tandbergmoeveien i dag - enn for de som etableres i nytt byggefelt.

o Det må vurderes oppsetting av vikepliktskilt og merkede forgjengerfelt. lngen av husene fra
4-20 har fotgjengerfelt og må krysse veien for å komme til fortauet.

-if,4llr-



o Det må innføres fartsreduserende tiltak som fartsdumper (som synes/merkes)
r Det må gjøres en ny vurdering av belastningen på rundkjøringen ved Hverven. Hva sier

utrykningsetatene? Hvordan sikre at man kommer inn i rundkjøringen fra
ArnegårdsveienÆandbergmoveien? Her er det tydelig en forskjell i hvordan innbyggere og
"beregninger" opplever rund kjøringen ved Hverven.

r Det bør oppnevnes en kontaktperson i kommunen som kan formidle spørsmål og
henvendelsertil rett instans og person under utbyggingen.
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Oversiktskart
405 Detaljregulering for Tanberghøgda



Fra: Anette Hafnor [anette.hafnor@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.02.2019 07:23:06 

Emne: Innsigelse til planarbeid 405 - Detaljregulering for Tanberghøgda 

Vedlegg: Innsigelse mot ny vei over Tanbergmoen, 405- Detaljregulering for Tanberghøgda- 

Høring og offentlig ettersyn.docx 

 

Se vedlegg. 

--  

 

Vennlig hilsen 

  

Anette Hafnor 

  

  



Fra: Guttorm Saether [guttorm.saether@icloud.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 29.01.2019 21:16:18 

Emne: 405-Detaljregulering for Tandberghøgda 

Vedlegg:  

Hei 

Gjelder den nye Tandbergmoveien til Lisletta 

Som beboer i Tandbergmoveien så vil jeg gjøre dere oppmerksom på at jeg er bekymret for at 

denne veien blir en slags hovedvei for trafikk som kommer fra Haug og skal til sydre del av 

byen. 

Jeg forstår at det ikke er ment slik, men jeg tror det kommer til og skje. 

Folk vil bruke korteste veg, slik er vi laget. 

Her tror jeg det er gjort en total feilvurdering da det ment at trafikken fra haug skal gå til 

Hønen, men kommer ikke til å skje. 

 
 

Guttorm Saether 
Tandbergmoveien 12 
3511 Hønefoss 
Tlf 922 45 181 
 
 

 

 



Ang detaljregulering for Tanberghøgda – Høring og offentlig ettersyn

Fra: Grunneier Kathinka Mohn, gnr 38/bnr 1 – Tanberg gård

Jeg viser til Sak 35/18 Saksprotokol l – 405 Detaljregulering Tanberghøgda – Førstegangsbehandling .
Det går klart fram av denne protokollen pkt. 7 at før annen gangs behandling skal fremføring av veg
mot sør - øst avklares nærmere med berørte grunneiere. Videre går det fram av protokollen pkt. 5 at
Ringerike kommune overtar offentlig samferdselsanlegg og infrastruktur førs t etter at dette er ferdig
utbygd.

Som grunneier har jeg intet ønske om å avstå deler av eiendommen og f remføring av veg mot sør - øst
er således ikke avklart mellom meg og utbygger , slik nevnte protokoll pkt 7. legger til grunn . Det er
derfor med forbauselse jeg leser i Ringerikes blad at eierrepresentant Fredrik Skarstein for Fossen
utvikling hevder at forholdet mellom han og de aktuelle grunneiere ikke representerer noen
utfordring . Skarstein oppleves å ta seg til rette, han overholder ikke oppgjørsplikt i henhold til avtale
med selger av området Tanberghøgda og det erfares som problematisk å ha en aktør som Fossen
utvikling involvert i denne prosessen. Alle forhold som er med på å svekke tilliten til selskapet.

I tillegg til at fremføring av vegen som beskrevet ikke er avklart mellom meg som grunneier og
utbygger , har jeg følgende innvendinger mot fremføring av veg mot sør - øst:

• Som grunneier til gnr/brnr 3 8/1 vil jeg bli betydelig berørt dersom det skal etableres veg fra
området Tanberghøgda over til Lisletta . En eventuell veg vil stykke opp eiendommen på en
negativ måte og kun representere ulemper for meg som grunneier. Eiendommen er allerede
oppdelt av e n rekke ve ger , noe som hemmer praktisk og rasjonell landbruksdrift.

• Under oppsummering av tidligere uttalelser i saken er det angitt at eksisterende
Tanbergmoveien kan omgjøres til jorde eller natursti. Dette må bero på en misforståelse,
eventuelt a t hver ken Fossen utvikling eller kommunens rådmann har satt seg inn i de faktiske
forhold. Det ligger flere boliger , et nytt høydebasseng samt Norderhov Vanningslags
pumpe stasjon langs Tanbergmoveien . Det antas at hverken beboe rne eller vedlikeholds - og
tilsynsp ersonell til bassenget ønsk er flere hundre meter over Tanberg eller Hesselbergs
jorder for adkomst. I tillegg er Norderhov V anningslag s helt avhengig av effektiv tilgang til
pumpestasjonen med bil.

• At utkjøring er planlagt anlagt samme sted som nåværende utkjøring synes ikke
gjennomtenkt , og da med t anke på trafikksikkerheten. Hadelandsve gen er sterkt trafikkert,
med både mye tungtransport og landbruksmaskiner , og både inn - og utkjøring oppleves som
krevende.

• V e g en vil forringe områdets verdi for rekreasjon og friluftsliv. Dette er forhold som bør
vektlegges, både av hensyn til eksisterende bebyggelse og kommunens ønske om fremtidig
tilflytting. Den foreslåtte vegen ligger i et yndet turområde , i umiddelbar nærhe t av Hønefoss
sentrum og bebyggelsen rundt Ringerike sykehus. G r ønn struktur anses som gode det må
antas vil bli stadig viktigere ved valgt av bosted. På bakgrunn av Ringerike kommunes ønske
og planer om økt tilflytting bør man utvise forsiktighet ved inng ripen i uberørte områder. I
tillegg kommer v egen i konflikt med pilegrimsleden , som går langs Hesselbergs jorde og
innover mot Sæ t rang. Som en kommune som ønsker å være i vekst bør Ringerike finne andre
og mer hensiktsmessige adkomstløsninger .





OTERHALS REIDUN
KONGLEFARET 31
3511 HØNEFOSS

reid-ote@online.no

940100925
RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 18.12.2018

Tilbakemelding på 405 - Detaljregulering for Tanberghøgda - Høring og offentlig ettersyn

Ingen kommentar
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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

Tanberghøgda - Ringerike kommune - detaljregulering - offentlig
ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev av 18.12.2018 angående høring og offentlig ettersyn av detaljert reguleringsplan
for Tanberghøgda i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her kulturminnefaglige innspill til
planarbeidet.

Automatisk fredet kulturminner
Ovenfor nevnte planområde er tidligere arkeologisk registrert av oss. Vi kjenner ikke til
automatisk fredete kulturminner innenfor plangrensen. Videre anser vi at automatisk fredete
kulturminner er tilstrekkelig ivaretatt gjennom planens reguleringsbestemmelser. Vi har derfor
ingen merkander til planen.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har ingen merknader til offentlig ettersyn når det gjelder bygningsvern og etterreformatoriske
kulturminner.

Pilegrimsleden
Pilegrimsleden er et nasjonalt satningsområde hos Riksantikvaren. Det er etablert Pilegrimsleder
mellom Oslo og Trondheim.

Veien mellom utbyggingsområdet og Lisletta vil berøre pilegrimsleden som går gjennom Ringerike
kommune. Pilegrimsleden er lagt over dyrkamarka på gnr 37 bnr 1. For turgåere og turister som
ønsker å gå pilegrimsleden vil det være naturlig å følge landbruksveien som går langs dyrkamarka i
stedet for å passere over dyrkamarka. Planforslaget tar sikte på å benytte denne landbruksveien
som tilkomstvei til utbyggingsområdet. Dette vil øke trafikken på denne veien betraktelig,
samtidig som det vil være behov for å oppgradere veien. Dette vil være uheldig for de som ønsker
å følge pilegrimsleden i dette området. Vi kan ikke se at det finnes alternativer for denne gruppen.
Vi ber kommunen ta høyde for dette i sin planlegging.

Ringerike kommune
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vår dato:  16.02.2019  Vår referanse:  2017/11165 - 8 Vår saksbehandler:
Deres dato:  18.12.2018  Deres referanse:  15/4556-72 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:
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Landbrukskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: 
Åshild Lie, 

 

Fra:  Lisa Grenlund Langebro 

   

Kopi:   

 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/4556-94 7654/19 PLN 405 15.02.2019 

405 - Detaljregulering - Tanberghøgda - Landbrukskontorets kommentarer 

 

Vi viser til høringsbrev av 18.12.2018. Landbrukskontoret har kommentarer knyttet til vei og 

vilthensyn. 

 

Planlagt vei til Lisletta 

Store deler av reguleringsplanen består av dyrkbar mark, og veien i sin helhet vil berøre enten 

dyrka eller dyrkbar mark. Vi anbefaler at det stilles krav om matjordplan i 

rekkefølgebestemmelsene som sier noe om bruk av matjordlaget og kompensering av nedbygd 

dyrka/dyrkbar jord ved for eksempel nydyrking og tilbakeføring. Tilbakeføring av eksisterende 

vei kan være én måte å kompensere for areal som bygges ned.  

 

For å minske tap av dyrka mark har vi laget et eksempel til forslag på vedlagt kart. De røde 

strekninger foreslås tilbakeført til dyrka mark, grønt markerer forslag til kobling til Lisletta, og 

blått ny kobling av gårdsvei mot den nye adkomstveien. Andre løsninger kan også være 

aktuelle, hvis det medfører tilbakeføring til dyrka mark eksempelvis der det ikke lenger er 

behov for vei. Slik vi ser det vil det ikke lenger være behov for at dagens gårdsvei 

(Tandbergmoveien) er gjennomgående så lenge denne kobles på den nye veien. Vi mener også 

at koblingen til Lisletta bør følge skoggrensa for å minske nedbygging av dyrka mark og for å 

gi bedret arrondering på eksisterende jorde. En slik løsning vil kanskje også være bedre av 

trafikkmessige grunner, da krysset vil legges lenger unna bakketoppen mot sør.  

 

Vilt 

Området, som planen omfatter, har høy bestand av hjortevilt og småvilt på helårs basis. I tillegg 

trekker det inn hjortevilt (elg og rådyr) på vinterstid. Dette er et kjent og mye brukt 

vinterbeiteområde.  

 



 

 

I konsekvensutredningen i kommunedelplan for området er viltet nevnt i et lite avsnitt og da i 

form at dette området ligger i en gammel trekkvei, for spesielt hjortevilt. Utredningen mener 

dette ikke er av betydning. Den totale belastningen på viltet og de store trekkveiene mellom 

Nordmarka og Holleia/Ådalsskogene på strekningen mellom Tyrifjorden og Randsfjorden er 

ikke vurdert, ser det ut til. Nå vil bl.a E16-utbyggingene hindre viltet på de fleste av de 

gjenværende trekkveien mellom de nevnte fjordene. Ethvert hinder vil nå være negativt. 

 

Videre må det stilles spørsmål hva som er gjort i plansammenheng for å forhindre 

konfrontasjoner mellom vilt og mennesker i dette området. I møte mellom mennesker på tur 

med hund en vinterdag hvor de møter en elg eller flere som ikke vil flytte seg eller går til 

angrep. I om med at vilttetthet, spesielt på vinteren, er stor vil slike situasjoner fort oppstå. Det 

vil også fort bli et senario der hare, rådyr eller elg vil komme inn i bebyggelsen, sommer som 

vinter. Hva er tenkt som tiltak når disse dyrene spiser opp alle hageplantene. Er det viltet som 

må avlives? Blir det da et kommunalt ansvar å ta seg av dette? Det vil i realiteten si at 

kommunens fallviltlag må benyttes til å ta ut disse dyrene.   

 

Vi har eksempler på at dette kan bli et farlig og vedvarende problem fra andre kommuner. 

Dette må tas hånd om i planprosessen for i størst mulig grad å unngå uheldige hendelser både 

for dyr og mennesker. 

 

 

Vedlegg: 

Forslag til veiløsning 



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:

18.07.201 9 2019/1251 8

Deres dato: Deres ref:

11 .07.201 9 1 5/4556

Saksbehandler, innvalgstelefon

Brede Kihle , 32266865
Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Ringerike kommune - Uttalelse til begrenset høring av forslag til
detaljregulering for Tanberghøgda

Vi viser til brev av 1 1 . juli 201 9 med forslag til endring av planforslaget for Tanberghøgda som lå ute
til høring i januar 201 9.

Det går frem av oversendelsen at det er foreslått å endre adkomstveien den siste delen mot Lisletta.
Endringen innebærer at dagens kryss mot fv. 241 og atkomst til eiendommer og boliger på
Tanbergmoen opprettholdes. Flytting av adkomstvei vil redusere behovet for omdisponering av
dyrka mark.

Fylkesmannen har i brev av 1 3. februar 2019 kommet med uttalelse til planforslaget for
Tanberghøgda. Her anbefalte vi blant annet at adkomstveien ble trukket lenger vekk fra den dyrka
marka for å redusere omfanget av jordbruksarealer som ble omdisponert til vegformål.

Ut fra dette mener vi det er bra at kommunen har fulgt opp anbefalingen og endret på deler av
vegtraséen slik at mindre arealer med dyrka mark blir berørt.

Statens vegvesen har fremmet innsigelse til planforslaget i brev av 31 . januar 201 9. Innsigelsen var
begrunnet i manglende utredninger og konsekvenser for trafikk og manglende løsninger for buss
langs fv. 241 , samt løsninger for gående og syklende. Statens vegvesen har imidlertid trukket
innsigelsen i brev av 5. juni 201 9 etter endringer i planforslaget. Vi forutsetter at den valgte
vegløsningen ikke går utover trafikksikkerheten i området og at den nye kryssløsningen er
utarbeidet i samråd med veifaglig myndighet.

Vi vil bemerke at vi mener høringsfristen er for kort. Når endringsforslaget sendes ut i
sommerferieperioden bør det tas hensyn til ferieavvikling. Det burde vært lagt til minst tre uker på
høringsfristen. Det bør tas høyde for at det kan komme innspill etter fastsatt høringsfrist. Vi minner
om at plan- og bygningsloven har som formål å sikre medvirkning fra alle berørte interesser og
myndigheter.
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Utover dette har vi ingen spesielle merknader til endringsforslaget ut fra de interesseområdene vi
skal ivareta.

Med hilsen

Carl Henrik Jensen (e.f.)
seniorrådgiver

Brede Kihle
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAM M EN
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 AREN DAL
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405 Detaljregulering - Tanberghøgda - begrenset høring av planforslag

Vi viser til hitsendt kopi av deres brev til Fossen Utvikling AS datert I l.O7.2Ol9

Vi har trukket den tidligere innsigelsen mot planen Tanberghøgda.

I brevet framgår at kommunen nå vil flytte krysset til Tanberghøgda, og samtidig
opprettholde dagens kryss med fylkesvegen for Tandbergmoveien. Dette må Statens
vegvesen fraråde da, Tancjbergmoveien både blir liggende mecj svært kort kryssavstand og
med plassering like etter den planlagte busslommen for sydgående buss.

Vi mener Tandbergmoveien må stenges veg fylkesvegen og føres via eksisterende gårdsveg
fram til den nye vegforbindelsen fra Tanberghøgda, og da gjerne slik at den eksisterende
Tanbergmoveien beholdes kun som gangforbindelse til busslommene. Eventuelt kan de
nærmeste 100 m av Tanbergmoveien dyrkes opp for å gjenvinne dyrket mark, men da btir
det noe lang omveg for gående fra den nærmeste bebyggelsen fram til busslommene.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Ringerike kommune
Postboks I 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet:

Region sør

Anders O.T. Hagerup
Seksjonsleder

Postadresse

Statens vegvesen

Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Saksbehand ler/telefon :

Arne Tovslid I 32214332

Telefon: 22 07 30 00
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Fra: Lars Johan Buttingsrud [j - bu@online.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Lars Torstensen Lindstøl [ Lars. Torstensen. Lindstol@ringerike.kommune.no]
Sendt: 26.07.2019 14: 02: 06
Emne: 405 Detaljregulering - Tanberghøgda
Vedlegg:

Saksnr 15/4556 - 107
Innspill til begrenset høring av planforslag, datert 11.07.2019
Dette innspillet gjelder min eiendom Gagnum 36/1.
Jeg sendte inn innspill til ordinær høring datert 11/2 - 19 med kart. Her kommer det fram
at jeg ønsker å beslaglegge så lite dyrka mark som mulig og foreslo å legge veien i
skogkanten mot jordet. Dette er nå tatt inn i det nye forslaget.
Videre foreslo jeg at den eksisterende Tanbergmoeien kobles på den nye veien i hjørnet
av jordet og skogen. Dette ville bety at jeg kan fjerne eksisterende Tanbergmovei over
mitt jorde ( jeg eier jorde på begge sider av nåværende vei ) og kan derfor drive disse to
jordene som en enhet.
Slik siste forslag er tegnet ( Begrenset høring 11/7 - 19 ) vil man få to
avkjøringer/påkjøringer på Rv 241 med ca 50 m avstand!!
Jeg ber om at mitt forslag datert 11/2 - 19 blir tatt til følge.
Med hilsen
Lars Buttingsrud
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7577-119  Arkiv: PLN 410  

 

Sak: 25/19 

 

Saksprotokoll - 410 Detaljregulering Hønengaten Panorama - sluttbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
 
1. 410 Detaljreguelring for Hønengaten Panorama vedtas.  

2. Bestemmelse § 2.2.3, fjerde ledd vedrørende takterrasse tas ut.  

3. De deler av gjeldene reguleringsplan som overlappes av ny plan oppheves: 121 Kvartalet  

   Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985, samt  

   de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942.  
 

 
 

Behandling i Strategi og plan 22.10.2019: 

 

Nina Basberg (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alternative forslag til vedtak tas opp» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativt avstemming mellom rådmannens forslag og Basbergs (Sp) forslag, rådmannens 

alternative vedtak, ble Basbergs (Sp) forslag vedtatt mot 3 stemmer (Henaug (H), 

Hundhammer (H) og Herstad (Frp) som formannskapet innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/7577-

118 

  Arkiv: PLN 410  

 
 

410 Detaljregulering Hønengaten Panorama - sluttbehandling  
 
Forslag til vedtak: 

1. 410 Detaljregulering for Hønengaten Panorama vedtas.  

2. De deler av gjeldene reguleringsplan som overlappes av ny plan oppheves:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengata og NSB (Bergensbanen) 

fra 25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 

30.10.1942. 

 

 

 

  

Sammendrag 

Det er fremmet forslag om detaljregulering for Hønengata 59 med fler. Planen har fått 

navnet «Hønengaten panomrama», planen het tidligere «Hønengata terrasse». Dette er 

endret på bakgrunn av at tilliggende prosjekt har benyttet navnet på sitt borettslag.  

Prosjektet fører til nye leiligheter med fine kvaliteter sentralt i Hønefoss. Detaljreguleringen 

er i tråd med overordnet mål i kommuneplanens samfunnsdel om økt fortetting langs 

kollektivakser.  

 

Statens vegvesen ga planen innsigelse under høring og offentlig ettersyn. Innsigelsen ble 

trukket to dager før kommunen skulle gå i mekling for å løse innsigelsen med 

Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

 

Forslagstiller ønsker å omregulere en tidligere industrieiendom (Shelltomta) til to 

boligblokker med til sammen max. 50 boenheter. Boligene fordeler seg på to blokker, blokk 

mot vest er på fem etasjer, mens blokk mot øst er på tre etasjer.  

Etter førstegangsbehandling, og høring og offentlig ettersyn, er det gjort mindre endringer i 

planen. Etasjeantall på østre blokk ble justert ned med to etasjer etter merknader fra naboer 

og politisk vedtak ved førstegangsbehandling.  

 

Prosjektet anses som en kvalitetsheving av et tidligere industriområde. 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med planen er transformasjon/omdisponering av et tidligere oljeforedleri.  



- 

Lengst nord på området reguleres det til max. 50 nye boenheter, med gode kvaliteter og 

rikelig med uteoppholdsarealer. Resterende eiendommer innenfor planområdet reguleres 

med utgangspunkt i dagens bruk.  

 

Ny plan vil føre til en høy oppgradering av et dårlig utnyttet areal langs Hønengata. Planen 

utløser krav til nye fortau langs Asbjørnsen gate og Ullerålsgata, et viktig 

trafikksikkerhetstiltak for trygg skolevei i området.  

 

I vedtak ved førstegnagsbehanlding ble det gjort vedtak om tre etasjer på østre blokk, samt 

utredning av trafikksikker skolevei for barn mot nye Ullerål skole.  

Begge punkter er imøtekommet i planforslaget. Viser til «Skoleveistiltak Ullerål Skole» sak 

18/4719, og vedtatte tiltak vedrørende trafikksikker skolevei. Prosjektet Hønengaten 

Panorama skal bidra med fortau, samt økonomisk bidrag inn i tiltak langs Hønengata. 

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger 

Forslagstiller Hønengata 59 AS v/ Anders Morken  

   

Fagkyndig  Stark Rød-Knudsen arkitekter AS  

v/ Per Gunnar Rød-Knudsen  

 

  gnr./bnr. 

Eieropplysninger Hønengata 59 AS 

BaneNor   

Ringerike kommune 

Tom Banggren  

Roy Hansen  

Bråthen Eiendom AS  

 

317/200 

4000/11 

317/201,581 

317/198 

317/196 

317/67 

   

Arealstørrelse  Ca. 15 000 m²  

   

Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse  

Bolig/forretning/kontor 

Forretninger/kontor  

Lekeplass 

Renovasjonsanlegg  

Annet uteoppholdsareal 

Kjøreveg  

Fortau 

Annen vei-, og banegrunn 

Parkeringsplass 

Turvei  

 

   

Boligtyper og 

boenheter 

Leiligheter max. 50 stk, fordelt på to bygg 

Eksisterende bygningsmasse reguleres til samme bruk 

 

   

Parkering  Bolig  

Bil – 1,0 plass pr. boenhet  

Sykkel – 1-2 plasser pr. boenhet 

 

Kontor/forretning  

Bil – 1,0 plass pr. 100 m2  

Sykkel – 2,0 plass pr. 100 m2 

 



- 

 

Industri  

 Bil – 0,5 plass pr. 100 m2  

Sykkel – 1,0 plass pr. 100 m2 

 

   

Plantype  Detaljregulering   

   

Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er merket 1. 

gangsbehandling, og består av:  

 

  Plankart målestokk 1:100 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

 

   

Overordna plan  Kommuneplanens arealdel 2019-2030  

   

For øvrige detaljer og opplysninger om planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

15.02.2016 Politisk oppstart av planarbeidet 

24.02.2016 Oppstart kunngjort i RingBlad 

04.06.2018 Førstegangsbehandling i HMA 

19.06.2018 Førstegangsbehandling i Strategi og plan  

21.08.2018 Ny førstegangsbehandling i Strategi og plan  

  Rådmannen la opp til ny førstegangsbehandling, da vedtak i første ble  

  misvisende på bakgrunn av vedtak om omprosjektering. I    

  førstegangsbehandling ble det vedtatt at østre blokk skulle justeres ned til tre 

  etasjer. Dette på bakgrunn av innspill fra naboer.   

03.10.2018 Høring og offentlig ettersyn, med frist 19.11.2018. 

  Det kommer inn åtte innspill til høring og offentlig ettersyn. Statens vegvesen 

  kommer med innsigelse. Kommunen har i flere møter og i brev forsøkt å få 

  SVV til å trekke innsigelse, som ikke førte freml. Ringerike kommune valgte 

  derfor å rekvirere mekling for å løse saken.  

21.08.2019 Statens vegvesen trekker sin innsigelse før planlagt mekling den 23.08.2019.  

  Etter intern gjennomgang trekker SVV innsigelsen, kommunen kan  

  egengodkjenne planen.  

 

Endringer i planforslag etter høring og offentlig ettersyn  

Etter høring og offentlig ettersyn er det foretatt mindre endringer i planforslaget.  

Endringene anses å være mindre vesentlige, og utløser ikke behov for ny høring.  

 

Følgende endrigner er gjort etter høring og offentlig ettersyn:  

• Etasjehøyde på østre blokk er redusert fra 5 til 3 etasjer (redusert med en høyde på 

5,5 meter). Østre blokk er noe forlenget med en akse (7,5 meter).  

• Planlagt anlagt felles takterrasse på østre blokk for å gi bedre kvalitet på 

uteoppholdsareal, og god bokvalitet.  

• Blokkene er foreslått mulig hevet 0,5 meter pga. innmålinger av eksisterende 

terreng.  

• Bane NOR sin eiendom er lagt inn med formålet sideareal til jernbane, grøntareal, 

etter innspill. Turveitrase er justert og tilpasset slik at den ikke berører Bane Nor sin 

eiendom, samtidig som det sikres atkomst til trafo.  

• Sikttrekant (frisikt) i krysset Hønengata og Asbjørnsens gate er justert.  

• Lagt inn mulighet for støyvoll mot jernbane og Hønengata.  



- 

• Planen har endret navn fra Hønengata Terrasse til Hønengaten Panorama. 

• Lagt inn rekkefølgebestemmelse vedrørende trafikksikkerhetstiltak i Hønengata, jf. 

tiltak, skolevei ny Ullerål skole.  

 

 
Plankart ved førstegangsbehandling 

  

 
Plankart ved sluttbehanlding 
 



- 

 
Illustrasjon av østre blokk med takterrasse, en fin kvalitet for beboere.  
 

 
Prosjektet sett fra sør mot nord, Hønengata til venstre.  

 

Medvirkning 

Innspill innkommet under høring og offentlig ettersyn er kommentert i vedlegg. Innspill er 

innarbeidet i planforslag og videre kommentert under Rådmannens vurdering.  

 

Juridiske forhold  

Saken legges frem for Kommunestyret til vedtak, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-

12. Saken behandles først i Formannskapet (Strategi og plan). 

Øvrige juridiske forhold er kommentert ved førstegangsbehandling. 

 

Økonomiske forhold 

Utbygginga 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 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

 



- 

Alternative løsninger 

Alternativt vedtak kan være at takterrassen tas ut, med Rådmannen anser takterassen som 

en god kvalitet for nye beboerne, og vil vektlegge dette fremfor naboers argumentasjon om 

tapt sol. Tap av sol vil være av markinal forskjell med eller uten takterrasse. Takterrassen 

bygges med skjermvegger for å hindre innsyn.  

Vedtak og innspill gikk på tre etasjer, og en takterrasse såfremt den er mindre enn 1/3 av 

underlliggende etasjes bruksareal, er å ikke å regne som en etasje i hehold til teknisk 

forskrift.  

 

Alternativt vedtak kan derfor være følgende:  

 

1. 410 Detaljreguelring for Hønengaten Panorama vedtas. 

2. Bestemmelse § 2.2.3, fjerde ledd vedrørende takterrasse tas ut.   

3. De deler av gjeldene reguleringsplan som overlappes av ny plan oppheves:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) 

fra 25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 

30.10.1942.  

 

Rådmannens vurdering 

Det skal fortettes i og rundt Hønefoss sentrum. Det vil derfor være påregnelig med flere og 

større boligprosjekter sentralt, og i nærheten av sentrumstilbud. Planforslaget ivaretar mål i 

kommuneplanen samt nasjonale og regionale målsetninger om sentrumsnær fortetting. Økt 

innsyn og sol-/skyggeproblematikk er ofte en konsekvens av en slik fortettingspolitikk. Den 

samfunnsmessige verdiskapingen som følger en slik fortettingspolitikk burde veie tyngre 

enn enkeltmenneskets ønske i aktuelt tilfelle. 

 

Naboer har kommet med merknader vedrørende bekymring om trafikksituasjon og 

anleggsperiode. Hønengata skal oppgraders med flere trafikksikkerhetstiltak de nærmeste 

årene, dette i sammenheng med ny Ullerål skole. Detaljregulering for Hønengaten 

Panorama skal bidra økonomisk for å realisere disse tiltakene. Det foreligger også 

rekkefølgebetsemmelser for nye fortau langs Asbjørnsens gate og Ullerålsgata, noe som vil 

gange naboer i veldig positiv retning, og være et stort løft for området. Vedrørende 

anleggsperiode er det lagt inn rekkefølgebestemmelse om rigg- og miljøoppfølgingsplan. 

Denne vil ivareta alle forhold i og rundt en anleggsfase.  

Det skal påpekes har utbygger omprosjekterte planen etter ønske av naboer etter 

førstegangsbehandling. Utbygger har i stor grad imøtekommet innspill som har kommet inn i 

planprosessen. 

 

For øvrige vurderinger se saksfremstilling; førstegangsbehandling.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønengaten Panorama, som vil kunne gi 

sentrumsnære boliger, med gode kvaliteter. Planen bidrar til trafikksikkerhetstiltak i og lang 

Hønengata, ved bidrag inn i tiltak i tråd med utbedring av skoleveg, samt nye fortau og ny 

turvei. 

  

Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av mangfold i 

boligtilbudet. Planen vil resultere i sentrale leiligheter med gode uteoppholdsarealer til alle 

livsfaser.  

I kommuneplanens samfunnsdel legges det opp til høye forventninger til befolkningsvekst, 

da med 70 % utvikling i Hønefoss. Denne planen er klart i tråd med overordnede føringer. 

 

Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas. 



- 

 

 

Vedlegg 

1. Plankart  

2. Bestemmelser  

3. Planbeskrivelse  

4. Merknadsbehandling 

a. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 

b. Lise Skjerdal  

c. BaneNor SF 

d. Gerd Ragnhild Larsen  

e. Øistein Røste 

f. Fylkesmannen i Buskerud  

g. Buskerud Fylkeskommune  

h. Statens Vegvesen (utsatt frist) 

5. Trekking av innsigelse SVV  

6. Saksfremlegg førstegangsbehandling  

7. Saksprotokoll HMA 

8. Saksprotokoll Strategi og plan  

9. Saksfremlegg ny førstegangsbehandling  

10. Saksprotokoll Strategi og plan  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

avdelingsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Åshild Lie 
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1 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 21.08 .1 8 , sak 24 /18
Høring og offentlig ettersyn 3.10.2018 - 19.11.2018 .
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 Justert ift. Innkomne merknader 13.09.19. pgrk

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:

Feltnavn

Bebyggelse og anlegg (§ 12 - 5 pkt 1)
- Boligbeby ggelse - blokkbebyggelse BBB 1 - 2
- B olig/forretning/kontor BKB 1 - 2
- Renovasjonsanlegg BRE
- Lekeplass BLK 1 - 2
- A nnet u teoppholdsareal BAU 1 - 3
- Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg BAS 1 - 3

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5 pkt 2)
- Kjøreveg SKV 1 - 3
- Fortau SF 1 - 3
- Sykkelveg/ - felt SS
- Annen veigrunn – tekniske anlegg SVT
- Parkering S PP
- Annen b anegrunn – grøntareal SBG

Grønnstruktur (§ 12 - 5 pkt 3)
- Turvei GT

Henssynssone (§ 12 - 6)
- Sikringssone fri sik t

E ierform :
o_ = Offentlig
f_ = Felles
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Formålsbestemmelser

§ 1 . Fellesbestemmelser (pbl. § 12 - 7)
§ 1.1 Fasader og materialbruk (§ 12 - 7 nr. 1)

Ny bebyggelse skal bidra til en variert bygningsstruktur. Dette skal søkes gjennomført ved
mulige sprang i lange fasader, tilbaketrekninger i bygningsvolum , ved oppdeling av fasader o g
ved hjelp av materialbruk.

§ 1.2 Støy (§ 12 - 7 nr. 3)
Støynivå i ny arealbruk (inkl. vifter ventilasjonsanlegg og lignende) skal tilfredsstille
grenseverdier gitt i tabell 3 i Miljøverndepartementets «Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging» (MD T - 1442/12).

§ 1.3 Bygninger, anlegg og utearealer (§ 12 - 7 nr. 4)
Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av fellesarealer i bygningen, samt
gangadkomster til hovedinnganger.
Alle kabler føres inn i planområdet skal føres fram som jordka bler.
Åpne tekniske anlegg på tak tillates ikke, de skal være del av bygningskroppen.
Det tillates ikke innglassing av balkonger eller terrasser. Utelagring tillates ikke ut mot
tilgrensede gater og boligområder.

§ 1.4 Automatiske fredete kulturminner (§ 12 - 7 nr. 6)
Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeid
straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. kulturminneloven § 8.2.

§ 1.5 Overvann (§ 12 - 7 nr. 4)
Overflatevann skal behandles etter prinsippet om lokal overvannshåndtering, inkludert intern
fordøying/infiltrasjon. Det tillates ikke utslipp av overvann på avløpsnettet. Både overvann og
drensvann skal behandles på en slik måte at det ikke direkte eller indirekte påfører andre
eiendommer ulemper. Valgte løs ninger for overvann skal fremgå av situasjonsplan og
utomhusplan, jf. § 6.1.1

§ 2. Bebyggelse og anlegg
§ 2.1 Fellesbestemmelser

§ 2.1.1 Byggegrense
Bebyggelse skal plasseres som vist på plankart innenfor byggegrenser som angitt på
plankartet. Mindre avvike på plassering kan tillates etter egen søknad. Utkraging av
balkonger, karnapper og takutstikk kan tillates med inntil 1 ,0 meter utover regulert
byg gegrense og viste markerte bebyggelse. Underjordiske parkeringsanlegg tillates
plassert innenfor områdene i strid med byggegrense forutsatt av det er jordsmonn over
overkant av takkonstruksjonen for beplantning.
Det tillates bygging av skur/boder på innti l 50 m2 utenfor regulert byggegrense.

§ 2.1.2 Byggegrense mot jernbanen
Regulert byggegrense fra midt av spor til bebyggelse er 20 meter. Mellom spor og
bebyggelse etableres det tur vei, sikkerhetsgjerde og støyskjerm/voll.

§ 2.1.3 Parkering
Parkering for bil og sykkel skal være:

• Bolig opptil 60 m2: 1,0 parkeringsplass for bil og 1,0 plass for sykkel
• Bolig fra 60 – 80 m2: 1,0 parkeringsplass for bil og 2,0 plass for sykkel
• Bolig over 80 m2: 1,0 parkeringsplass for bil og 2,0 plass for sykkel
• Kontor og forretning: 1,0 pa rkeringsplass pr. 100 m2 og 2,0 plass for sykkel
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• Industri/lager: 0,5 parkeringsplass pr. 100 m2 og 1,0 plass for sykkel.

§ 2.1.4 Krav til uteoppholdsareal og lekeplasser
Uteoppholdsareal (MUA) for boliger er 50 m2 pr. bolig.
En andel på 30 % av total MUA kan løses på private balkonger eller terrasser.

Kravet kan oppfylles i form av fellesareal/lekeareal.

Lekeareal skal minimum inneholde:

- En sandkasse
- Et huskestativ, med tre husker
- Et bevege lig lekedyr
- To benker med bord
- Noe fast dekke
- Sklie
- En tipphuske
- Det skal tilrettelegges for varierte aktiviteter som f.eks. ball - l ek, aking, sykling, fast

dekke som kan merkes opp til ulike spill osv.

§ 2.1.5 Tilknytningsplikt
By gninger innen planområdet skal knyttes opp mot fjernvarmeanlegg.

§ 2.2 B olig blokk bebygg else BBB 1 - 2
§ 2.2.1 Form ål

Feltet BBB 1 og BBB 2 skal benyttes til boligformål, boligblokk med tilhørende anlegg.

§ 2.2.2 Utomhusplan
Det skal lages en samlet plan for området under ett. Ved en eventuell utbygging i flere
byggetrinn skal disponeringen av byggetrinn vise s.

§ 2.2.3 Utnyttingsgrad og høyde
Bruksareal for bolig i BBB 1 skal ikke overstige 270 0 m2 BRA .
Bruksareal for parkeringskjelle r i BBB 1 skal ikke overstige 1000 m2 BRA.

Bruksareal for bolig i BBB 2 skal ikke overstige 2 1 00 m2 BRA.
Bruksareal for parkeringskjelle r i BBB 2 skal ikke overstige 1000 m2 BRA.

Maksimal byggehøyde for geims er vist med koter i plankart.

Det tillates anleggelse av takterrasse på BBB 2, takterassen skal ikke ha større areal enn
1/3 av takflaten. Takterrassen skal ha skjerm vegger som hindrer innsyn til eiendommene
mot øst. Takterrassen skal være til felles bruk av beboere i BBB1 og BBB2.

§ 2.3 B olig /forretning/kontor BKB 1
§ 2.3.1 Form ål

Feltet skal nyttes til blandet formål bolig, forretninger og kontor.
Ved utbygging av BKB1 skal ut kjøring til Hønengata saneres.

§ 2.3.2 Utnyttelse sgrad og høyde
Maksimal tillat utnyttelsesgrad er 60 % BYA.
Gesimshøyde skal ikke overstige 10,0 meter fra ferdig planert terreng .
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§ 2.4 Forretning/kontor BKB 2
§ 2.4.1 Form ål

Feltet skal nyttes til blandet bebyggelse av forret ninger og kontor.

§ 2.4.2 Utnyt telsesgrad og høyde
Maksimal tillat utnyttelsesgrad er 20 % BYA.

Gesims - og mønehøyde i henhold til pbl. § 29 - 4 første ledd.

§ 2.5 Renovasjonsanlegg BRE
Område BRE skal nyttes til felles renovasjonsbeholder. Renovasjonsløsnin gen skal være under
bakkenivå. Løsning for renovasjon skal være i samsvar med den til enhver tids gjeldende
renovasjonsforskrift for Ringerike kommune,

§ 2.6 Lekeplass BLK 1 - 2
Felt BLK 1 og 2 skal benyttes til uteoppholdsareal med grønt anlegg, møteplass og leke plass.
Grøntanlegget skal inneholde vegetasjon som bidrar til overvannshåndtering. Som del av
beplantningen skal det benyttes planter som gir mulighet til å sø ke skygge i den varme årstiden.
Møte - /lekeplassen skal ha benker/sittemulighet, lekeapparat , og v æ re tilrettelagt for uteopphold.
Grøntanlegg og møte - /lekeplass skal utformes og opp arbeides i samsvar med godkjent
situasjonsplan og utomhusplan med utfyllende dokumentasjon, jf. §§ 2.1.4 og 6.1.1.

§ 2.7 Annet uteoppholdsareal BAU 1 - 4
Annet uteoppholdsareal sk al benyttes som sideareal til fortau og turvei. Arealet skal ha en
parkmessig utforming, og kan benyttes til snøopplag.

§ 2.8 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg BAS 1 - 3
Det etableres støyvoll/ - skjerm , vegetasjonsskjerm mot jernbanen og Høne ngata slik som vist på
plankart.
Støyskjerming utformes enten som voll eller skjerm, eller som en kombinasjon av disse.
Støyskjerm skal utformes i tråd med øvrige bebyggelse på planområdet, dette med tanke på
arkitektonisk uttrykk, materiale og fargevalg. Støyskjer m skal fortrinnsvis oppføres i treverk.
Støyvoll skal beplantes og ha et parkmessig uttrykk.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 3.1 Fellesbestemmelser

§ 3.1.1 Form ål
Områdene skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål
angitt i plankart.

§ 3.1.2 Tekniske planer
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer
som på forhånd er godkjent av kommunen.

§ 3.1.3 Vegstan dard
Veg med tilhørende avkjørsler skal være utformet etter Statens vegvesens sine normaler.

§ 3.1.4 Vegens stigningsforhold
Veg skal ha stigning på maks 1:8. Turvei følger eksisterende terreng.

§ 3.1.5 Avkjørsler
Avkjørsler er vist med piler i plankartet.

Eksisterende adkomst fra Hønengata for eiendommen Hønengata 59 stenges for inn - og
utkjøring når denne eiendommen bygges ut. Ny adkomst til eiendommen er fra
Ullerålsgata.
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§ 3.1.6 Utførelse av terrengbehandling
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig utforming.

§ 3.2 Kjøreveg SKV 1 - 3
Ullerålsgata øvre del opparbeides slik som vist på plankart. Den blir hovedatkomst til boligene
på eiendommen Hønengata 59. Det tillates parkering for bil og sykkel på SKV 5.
Vegen er offentlig.

§ 3.3 Fortau SF 1 - 3
Gang og sykkelveien er ho ved ferdselsåre for gående og syklende langs Hønengata og har den
profil og utforming som plankartet viser.

§ 3.4 Parkering SPP
Området brukes til parkering for biler og sykler. Det opparbeides med fast dekke og oppmerking
av plasser. På området kan bygning/ko nstruksjon for over - og inndekning av sykkel parkering
etableres.

§ 3.5 Annen veggrunn – teknisk anlegg SVT , SBG
Området SVT er sideareal til veien Ullerålsgate. Området er nødvendig teknisk side areal
(veiskulder, grøft) .

Området SBG er sideareal til jernbane. Det skal etableres sikkerhetsgjerde i høyde på 1,8
meter mot jernbanen, slik som vist på plankartet .

§ 4. Grønnstruktur
§ 4.1 Turvei GT

Det opparbeides turvei (GT - 3031) langs området slik som vist på plankart.
Det tillates kjøring til tra fostasjon for drift og vedlikehold på turveien (GT ) fra Ullerålsgata fram til
trafo. Turveien er offentlig.

§ 5. Hensynssoner
§ 5.1 Frisiktsone ved veg

Frisiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på plankart.
I området omfattet av frisikt skal det ikke være hindringer høyere enn 1 meter.
D et skal ikke plasseres gjenstander eller etableres sikthindrende vegetasjon i frisiktsone .

Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 6. Rekkefølgebestemmelser
Alle rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet samles i dette kapitlet (§ 12 - 7 nr. 10)

§ 6.1 Før tillatelse til tiltak
§ 6.1.1 Krav til utomhusplan

Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det være utarbeidet utomhusplan for det enkelte
delfelt. Utomhusplanen skal leveres i SOSI - format, hvor formålsgrenser og andre juri diske
flater, linjer og punkter er identiske med vedtatt plankart. Innenfor disse grensene skal
utomhusplanen i nødvendig detaljeringsgrad redegjøre for krav til utforming av
uterommene i disse planbestemmelser.

Den skal i minimum også omfatte:
- uteoppho lds - og lekeareal
- materialbruk/belegning, opparbeidelse av gangsti
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- adkomst og parkering (bil - (inkl. HC parkering), sykkel - , innkjøring til p - kjeller, interne
kjøre og gangveier

- areal til snøopplag,
- renovasjonsløsning og lager for avfall
- tverrsnitt o.l. for å vise universell utforming
- koter for eksiterende og prosjektert terreng
- gjerder, trapper, forstøtningsmurer
- beplantning
- overvannshåndtering

§ 6.1.2 Dokumentasjon om ivaretakelse
Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge dokumenta sjon om ivaretakelse av :
- grunnforhold og eventuelle avbøtende sikringstiltak
- støynivå og eventuelle avbøtende støytiltak
- tilfredsstillende utforming og lysforhold på lekeareal
- universell utforming
- fasader og materialbruk
- håndtering av vannforsyning, spillvann og overvann (VA - plan)

§ 6.1.3 Rigg - og miljøoppfølgingsplan
Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BBB1 og BBB2,
skal det utarbeides en riggplan for anleggsperiode, s amt en miljøoppfølgingsplan som
besk river natur og nærmiljø, forurensing (hån dtering av overskuddsmasser) og
ressursbruk (energieffektivisering, avfallshåndtering etc.).

§ 6.2 Før brukstillatelse /ferdigattest
Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal følgende være ferdig opparbeidet:

All bebyggelse:
- Tilkopling til kommunalt vann - og avløpsnett
- Tilhørende parkering,
- Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal tiltakene i reguleringsplan «Fv. 35

Hønengata» på strekningen fra parsellslutt ved Krokenveien til og med krysset me d
Industrigata være ferdigstilt.

Boliger:
- Tilhørende uteoppholdsareal (avhengig av årstid)
- Tilhørende lekeplass (avhengig av årstid)

§ 6.3 Generelle rekkefølgebestemmelser
1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse
for disse anleggene.

2. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i plan området før det er dokumentert
at brannvannforsyningen tilfr edsstiller brannvesenets krav.

3. Det kan ikke gis brukstillatelse for nye bygninger innenfor planområdet før nødvendig
sikringsgjerde på 1,8 meter mot jernbanen er etablert.

4. Før midlertidig brukstillatelse gis for boliger i BBB 1 og BBB2 skal støyskjermer/voller
være etablert.

5. Før midlertidig ferdigattest gis for boliger i BBB 1 og BBB 2 gis skal avkjørsel mot
Hønengata være stengt.

6. Det gis ikke igangsettingstillatelse før tiltaksplan for op prydning er godkjent.
7. Før det gis ferdigattest skal turvei og gangveier være etablert.
8. Før et gis ferdigattest ved utbygging av BKB1 skal utkjøring til Hønengata saneres.
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1. Sammen drag

Det fremmes detaljregulering nr. 410 Hønengata 59 mfl. for å kunne legge til rette for bygging

av ca. 50 boliger med en sentral beliggenhet i Hønefoss nord. Bol igene fordeler seg over 2

blokker. Den vestre blokken p lanlegges med 26 leiligheter . D en li g ger m ot Hønengata og

trappes ned fra 5 til 2 etasjer fra nord mot syd. Den østre blokken planlegges med 2 4

leiligheter . D en vender mot Ullerålsgata og holdes i 3 etasjer. I tillegg kommer

parkerings kjellere /under etasjer. D et er for noen leiligheter lagt o p p til at de kan ha en

utlei e del. Begge blokkene får garasje - og bod plasser i kjeller /underetasje .

Området ble tidligere brukt til omlasting av drivstoff og s møreoljer . M asseutskiftning av

forurensede masser er i stor grad gjennomført etter miljø teknis k undersøkelse fra

Multiconsult AS .

For å få til en god sa mmenheng mellom Hønengata 59 og de omkringliggende områder

inkluderer planen noen offentlige og private arealer på tilstøtende eiendommer . Eiendommene

mot sør er tenkt regulert til kombinert bolig / næring, i tråd med dagens situasjon.

Kunngjøring av oppst art av planarbeidet ble gjort i Ringerikes blad 24.02.2016.

Etter dette ble alle innkomne merknader vurdert og kommentert, og noen endringer ble

innarbeidet i planforslaget.

Planutvalget i Ringer i ke kommune vedtok i sitt møte 15.02.16, sak 19/16 å anbefal e oppstart

av planarbeidet.

Hensikten med detaljreguleringen for Hønengata 59 med mer er å tilrettelegge for en helhetlig

utvikling av området, i tråd med føringene i Kommuneplan for Ringerike 200 7 - 2019.

Planforslaget ble førstega n g sbehandlet 21.8.18. (sak 21/18) Planen var utlag t til offentlig

høring i September og oktober 2018. SVV fremmet innsigelse til planen i brev av 13.1 2.18.

Etter en intern vurdering i SVV august 2018 ble i nnsigelsen trukke t i brev av 23.8.19.
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2. Bakgrunn

2.1 Bakgrunn/ h ensikten med p lanen

For målet med reguleringsplanen er å tilpasse planområdet til nye behov tilpasset

Hønefoss by sin utvikling. Området omdisponeres fra næring til bolig og område

fortettes derfor . F or s laget går ut på å legge til rette for etablering av et nytt boligområde

med blok kleiligheter med tilhørende funksjoner.

Prosjektet anses å være i tråd med ønsket utvikling for Hønefoss sentrum, hvor det

legges til rette for flere sentrumsnære boliger. De t kreves en ny detaljregulering s plan

for å kunne endre området fra dage ns næring /industri til boliger.

Omfanget av tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning, men en rekke forhold

er likevel beskrevet og vurdert i forhold til mulige konsekvenser.

Dagens formål i kommuneplan er erverv, mens det i reguleringsplan i ho vedsak er

regulert til industri. Foreslått regulering til boligformål er spilt inn til kommuneplanen,

og må tas inn som en endring i overordnet plan.

2.2 Hovedintensjonen i plane n / planens ”identitet”/ ”profil”

Hovedintensjonen med detalj reguleringe n for Høn engata 59 er å tilrettelegge for en

helhetlig utvikling av eiendommen til boligbebyggelse , i tråd med føringene i

Kommuneplan for Ringerike 2007 - 2019. I Kommuneplanens arealde l er arealet avsatt til

næringsvirksomhet.

I gjeldende reguleringsplan er område t regulert til Næring/industri .

Eiendommen er beliggende sentralt i Hønefoss sin nordre del, tett inntil jernbane og

Hønengata.

Tomtens areal er på 6462 m2.

Avgrensning og s t ørrelse på planområdet er noe større enn tomten. Dette er for å få til en

hensi ktsmessig avgrensing i forhold til tilstøtende eiendommer, veier og jernbane.

Planavgrensningen er tilsvarende gjeldende reguleringsplan for området. Arealet i

planområdet er p å ca. 15 DA.



4
Hø nengata panorama , Høne foss, Pl anbeskrivelse, sis t redigert 3 0.9 .19 . S tark arkitekter as, Grønland 57,
D rammen

I dag er eiendommen ikke i bruk. Den har tidligere blitt brukt ti l omlasting av drivstoff og

smøreoljer. Dette er en bruks s om har pågått lenge på eiendommen. Direkte tilstøtende til

eiendommen er jernbanen i nord, eneboliger i øst og en bl a n ding av

næringsbebyggelse/boliger i sør.

Området sør for jernbanen e r preget av frittliggende boliger orientert i et

bebyggelsesmønster tilnærmet sør vest, nordøst retning.

Landskapet er relativt flatt og oversiktlig. Eiendommen ligger på en svak forh ø y ning.

Eiendommen har gode solforhold.

2.3 Forslagstiller/ tiltaksh aver, pla nkonsulent, eierforhold

Eiendommen Hønengata 59 er eid av selskapet Hønengata 59 AS , representert ved

styreledere Ander s Morken .

Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 1 0 35/1, 317/201, 3045/1, 4000/11,

317/200, 317/67, 317/198, 317/195, 317/196 . Eiendommene er både offentlige og

private.

Planområdet omfatter også arealer tilhørende:

• Jernbanetrase: Bane nor (4000/11), pb. 4350 Hamar

• Veiareal og s ideareal til vei og jernba n e : Ringerike kommunen (317/201 - 581)

• Hønengata 55 ( 317/198) : Banggren Tom, H ensveien 33, 3516 Hønefoss

• Hønengata 55 (317/196): Hansen Roy, Strandveien 7, 3530 Røyse

• Ullerålsgata 48A (317/67) Bråthen Eiendom AS, pb.2, 3502 Hønefoss

2. 4 Tidligere vedtak i s a ken . saken ble behandlet i hovedkomiteen for milj ø - og

arealforvaltning de n 15.02.2016. sitat:

Sak: 19 / 16

Oppstart: Reguleringsplan 410 - Hønengata 59 med flere

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning :

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0 6 0 5_410 detaljregulering for Hønengata 59 mfl..
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2. De t tas sikte på å oppheve gjeldende plan nr. 0605_121 Ullerålsgaten – Asbjørnsens
gate – Hønengaten og NSB (Bergensbanen), samt deler av nr. 0605_11 Norderhov ved
vedtak av 0605_410 detaljregulering for Høn e n gata 59

3. HMA ber om at et mulig togstopp for stre kning Hønefoss – Jevnaker hensyntaes.

Behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 15.02.2016 :

Forslag fra Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) til nytt pkt 3:
«HMA ber om at et mulig togstopp f or strekning Hønefoss – Jevnaker hensyntaes.»

Av stemming:
Rådmannens fors lag til vedtak og Strandes forslag om nytt pkt 3 ble enstemmig vedtatt. Sitat
slutt.

Utbyggers vurdering av vedtaket: Det er ikke aktuelt i denne planen å legge til rette for
togs t o pp i tilknytning til eiendommen. Arealet og strek ningen som grenser til je rnbanen er for
lite og avstanden til Hønefoss jernbanestasjon er relativt liten. Dette er derfor ikke innarbeidet
i planen

Planutvalget vedtok i sine møter juni og august 2018 (sa k 21 /18) i forbindelse med

1.gangsbehandling av saken at østre blokk kun kan ha 3 etasje r. Det begrunnes med sol og

skygge forhold for naboer i Ullerålsgata. Dette vedtaket har prosjektet forholdt seg til slik at

plankart, bestemmelser, beskrivelse og skis s e prosjekt er tilpasset dette.

Tiltakshaver har justert sine planer iht. planutvalgets vedtak. Endringen betraktes som mindre

endringer og i nnebærer ikke ny første gagnsbehandling og ut legge lse til offentlig høring.

E ndringene innebærer at det er :

• r eduser t etasjehøyde på østre blokk fra 5 til 3 etasjer slik som vedtatt i planut valget.

• forlenget med en akse (7,5 meter) i østre blokk . D et gjør at kjøre areal mot s ør blir noe

mindre og det tilføres 3 nye leiligheter .

• p lanlagt a nlagt felles takterrasse på østr e blokk for å gi kvalitativt bedre

uteoppholdsareal og god bokvalitet .

• p lanlagt antall leiligheter 3 fler e leiligheter i vestre blokk

• N oen leiligheter (8 stk.) er planlagt med mulig het for utleiedel .

• A ntall planlagte leiligheter er økt fra 47 til 50.

• B lo k kene er foreslått mulig hevet 0,5 meter grunnet n ye innmålinger.

• Bane NOR sin eiendom er lagt inn med formålet sideareal til jernbane, grøntareal .
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• T urveitrase er justert og tilpasset slik at de n ikke berører B ane Nor sin eiendom

samtid ig som det sikres at k omst til Bane NOR si n trafo

• S ikttrekant i krysset Hønengata og Asbjørnsens gate er justert.

Utbyggingsforslaget ved første gangs behandling . S ommeren 2018.

Utbyggingsforslaget ved annen gangs behandling, oktober 2019.
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2. 5 Utb yggingsavtaler :

D et t as sikte på å opprette ut byggingsavtale med kommunen for opparbeidelse og

istandsetting av berørt infrastruktur etter anleggsarbeidene

2. 6 Kr av om konsekvensutredning?

Det stilles ikke krav t il konsekvensutredning for tiltaket grunn et tiltakets størrels e og

oversiktlige problems tillinger.

2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner
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Flyfoto a v området.
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3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om opp start, evt. planprogram

• Hovedutvalget for miljø - og area l forvaltning i R ingerike kommune som ansvarlig
myndighet 17 .04.2012. Iht. plan - og b ygningsloven, er planformen er
detalj deregulering,

• Stark arkitekter AS er konsulent for utarbeidelse av regulerin gsplanen. Den er
utarbeidet etter fastsatt mal fra kom munen i forhold til plan beskrivelse o g
bestemmelser .

• Rambøll A S har vært engasjert i fo rbindelse med utarbeidelse av rapporter i
forhold til temaene: Støy - og luftforurensning, klima , Transport og traf ikk

• Multiconsult AS har vært engasjert i forbindel se m ed utarbeidelse av M iljøteknisk
rappo rt

Stark arkitekter AS har stått for utredningsa rbeidet innenfor resterende
tema:

• Vernehensyn
• Kulturminner, kulturmiljø og landskap
• Teknisk infrastruktur
• Parkerin g
• Atkomst
• Tilgjengelighet og bevegelsesmønstre

4. P la nstatus og rammebet i ngelser

4.1 Over ordnede planer

Tiltakets forhold til overordnede r ammer og føringer

• St.mld. nr. 26 (2006 - 2007 )” Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøstand”

• St.mld. nr. 2 3 (2001 - 2002 )” Bedre miljø i byer og tettsteder”

• S tatlig planretnings l inje for klima - o g energiplanlegging, fasts att 04.09.09

• Den Europe iske landskapskonvensjonen, trådte i kraft 01.03.04

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges inte resser i planlegginga,

rundskriv T - 2/8

• Tilgjenge ligh et for alle, rundsk r iv T - 5/99

• Retni ngslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T - 1442/2012.

• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, rundskriv T -
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5/93

• Nasj onal transportplan 2014 - 2023 (NTP)

• Fylkeskommun ale planer : Fylkesdelpl a n for avkjørsler og byggegrenser langs

riks veiernettet i Buskerud

4 .2 Gjeldende kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner :

• I kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til næring svirksomhet. Planområdet er i

dag regulert i regul erin gsplan nr. 0605_121 Ullerålsgaten – A sbjørnsens gate –

Hønengat a og NSB (Bergensbanen). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert

til Næring/industri. Tillatt utnyttelsesgrad er U= 0.30. Bebygge lsen skal ikke overstige

2 etasjer.

• Energi - og kl imap lanen for Ringerike , (vedtatt 02.12.1 0) Visjonen i klimaplanen er:

Ringerike skal være e t forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare

energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. Planen in neholder generell informasjon

om energibruk og kli maut fordringer og infor m asjon om status f or lokal energibruk og

kli magassutslipp, forventet utvikling og utfordringer spesielt for Ringerike kommune.

• Grønn Plakat (vedtatt 30.11.00) Grønn Plakat er en regis trering og verdsetting av de

grønne områdene som f inne s i Hønefoss. Den g i r en oversikt, og angir hvilken vekt

grønne verdier skal gis, til br uk i avveining mellom vern og utbygging. Grønn Plakat

skal legges til grunn for plan - og byggesaksbehandling og ar ealforvaltning i

kommunen. Hovedmålet i grønn plak at e r å: Bevare hovedtr e kkene i nåværende

grønnstruktur og unngå vi dere oppdeling og splitte lse av områdene. Planområd et er i

Grønn Plakat angitt som” område uten grønnstruktur”. I retningslinjene til Grønn

Plakat står det at for områder grønnstruktur skal det arbeides for å opp r etthold e en

hensi ktsmessig grønnstruktur.

4. Beskrivelse av planområde t, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet

• Eiendommen Hønengata 59 (gnr/bnr 317/200) har en sentral beliggenhet i H ønefoss

nord ved jernbaneundergangen i Hønengata. Eien dommen har i dag in n – og utkjøring
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f ra Hønengata i vest. Mot n ord går tomtegrensen innt il jernbanen, mens det øst for

området er et boligområde. Det er en kombinasjon av næring/boliger mot sør.

• Avg rensning og størrelse på planområdet er gjort slik at planforslaget overl a pper

den gjeldend e reguleringsplanen(Nr.12 1. Hønengata, Asbjørnsens gate, Ullerålsgata)

er fra 1985 og betraktes å være lite aktuell i dag.
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5.2 Dagens arealbruk Tomten benyttes i dag til omlasting av drivstoff og smøreoljer.

5.3 Sted ets karakter

• St r uktur og estetikk / byform I skissene for pl anlagt boligutbygging er det lagt vekt

på å gi et oppdelt og variert uttrykk.

• Eksisterende bebyggelse består av noen få lager bygninge r som er av generell

karakter. Disse er av eldre årg ang og ansees som lite e gnet til videre b ruk. Disse er

revet.
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5.4 Landskap

• Topografi og landskap : Eiendommen ligger på en liten forhøyning i området.

Den har i dag noe naturlig vegetasjon med selvfrødde trær. Eiendommen faller

noe mot sør og øst slik at det kan være naturli g med innkjøring/u tkjøring fra

parkeringskj ellere i sørøstre hjørne . I henhold til artsdatabanken er det ikke

registret arter av interesse på eiendommen. Det er lite grøntareal derfor er

sannsynligheten for funn av interesse for biol ogi sk mangfold liten.

• Solforhold : Eien dommen har gode solforhol d. Det er utført sol og s kygge

studier av bebyggelsen den er vedlagt denne beskrivelsen.

• Lokalklima : Lokalklimaet er gunstig ved at det e r sjelden sjenerende vinder ,

spesielt kaldt eller var mt på eiendommen

• E stetisk og kultur ell verdi . Det er ikke re gistrert spesielle verdie r.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø :

D et er ikke registrert noe av interesse.

5.6 Naturverdier :

Det er ikke reg istrert noe av interesse.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rek reasjonsbruk, uteomr å der :

Sti langs je rnbanen er brukt som snar vei mellom Ullerålsgata o g Hønengata. Denne

utbedres og forsterkes slik at den blir mer attraktiv som gang og sykkelvei i framtiden

5.8 Lan dbruk .

Det er ikke registrert noe av interesse.

5. 9 Trafikkforhold

Når det gjelder trafi kkforhold henvises det ge nerelt til vedlagte trafi kkanalyse utarbeidet

av Rambøll AS, datert 2016 - 09 - 20. revidert april 2018

sitat fra konklusjonen i rapporten:

Sit at:
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Tiltaket vil føre til en mindre trafikkvekst i området. Dette forve n tes ikke å nevnel ig

forverre for gående, s yklende, kollektivtrafikk en eller trafikksikkerhetssituasjonen.

Tiltaket kan føre til viss kødannelse i krysset Asbjørnsens gate x Hønengata i

morgenrushet. Alternativt vil tiltaket føre til no e overført trafikk t i l Ullerålsgata sy d

og/eller Prinsens gate. Slik mertrafikk vil være liten, og lite merkbar.

Det er sett på forholdene langs skolevei mellom planområdet og Ullerål barneskole.

Gangfo rhol dene for ansees som tilstrekkelige i dagens si tua sjon, og vil k unne b l i

forbedret ifølg e utbyg gingen. I denne ra pporten er det ikke sett på rutiner for

vedlikehold og brøyting om vinteren. Dette vil ha en betydende innvirkning på

forholdene for barn so m går til skolen i vintertid. sitat slutt.

N y e U lle rål skole barneskole står ferdig i 202 0. B arn som bosettes i de nye boligene vil

gå på d enne. Utbyggingen legger derfor til rette for etablering av trafikksikker gang - og

sykkelvei langs jernbanen slik a t skolebarna kommer trygt fram til Hønengata. I ti lle gg

opplyses det at d e t skal bygges en egen fotgjengerundergang under jernbanetraseen nor d

for området i forlengelsen av Ullerålsgata. Dette er et tiltak som påhviler områdeplanen

nord for planområdet å g jennomføre. Undergangen vil bedre forholdene for s kol eveien

når den komme r . Der forutsettes at kommunen og vegvesene t legger til rette for

tr afikksikker kryssing av Hønengata for skolebarn i forbindelse med etablerings av den

nye skolen.

5.10 Barns int eresser

Planområdet er relativt lite og er i dag u beb ygd . Området er i ho v edsak relativt fl att og

ligger solrikt til . Derfor er det lagt go dt til rette for å opprette en god og variert lekeplass

samt romslige uteområder for alle aldersgrupper. Det er også relativt kort vei til a ndre
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sentrumsfunksjoner og are naer for ball - lek og spill.

Området ligger sentralt til med relativt kort vei til bar nehage, barneskole og

ungdomsskole . Veien til skolen er trafikksikker. Det er relativt få kryssinger av vei.

Hastig heten på veien er lav fordi dette er en del av sen tru m. Planforslaget er i kke

vurdert til å ha særlig stor innvirkni ng på barns interesser.

Planforslaget viser at felles lekeareal ligger på solrikt område. Dette er for få til gode

forhold til leketilbude t.

5.11 Sosial infrastruktur

• Skolekapasitet Ba rne hagedekning : Området sokner til Hønefo ss barneskole som er

vedt att nedlagt. Nye Ullerål skole med 600 elever (Hønefoss nord) skal bygges. Hov

ungdomsskole ligger heller ikke langt unna. Det ligger ingen barnehager i umiddelbar

nærhet til planlagte bolig er, men barnehagekapasi t eten er tilfredss tillende. Fra

planområdet vil barn på vei til skol en gå under jernbanesporene i Hønengata. Herfra

antas barna enten å følge Hønengata helt til gang - og sykkelvei som forbinder

Hønengata med Klinikkveien eller gå via Fl attumveien og Elling M. Solheims vei.
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Noen kan tenkes gå via Fl attumveien hele veien til skolen eller via noen andre av veiene

i boligområdet. I alle disse veiene fremføres gående og syklende i delt area l med biler

(men med liten trafikk) og hele område t e r i 30 - sone. Forhold e ne for disse vil dermed

være omtrent de sa mme som for traséen via F lattumveien og Elling M. Solheims vei.

5.12 Universell tilgjengelighet

Universell utforming ivaretas gjennom plan og bygningsloven.
D et er satt krav gjennom rekkefø lge bestemmelser
”Unive r sell utforming sk al legges til grunn ved u tforming av fellesarealer i bygningen,
samt gangadkomster til hovedinnganger. Øvrige deler av bygget skal følge krav til
tilgjengelighet i T EK.

5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp : D et settes krav i bestem m elsene om tilkobl ing til kommunalt vann - o g
avløpsnett. VA - plan og detaljer knyttet til dette, sikres gjennom bestemmelsene.
Håndtering av overvann og fordrøyning skal sikres .
• Traf o . Behovet for elektrisk forsyning vurderes i forb ind else med byggesaken e ller
melding fra installatør til energiver ket.
• Energi forsyning og alternativ energi: fjernvarme er lagt fram til Asbjørnsens gate. Det
vurderes om utbyggingen skal forsynes med f jernvarme i byggesaken.

5.14 Grunnforhold

Stabi lit etsforhold : D et vil b li utarbeidet geo teknisk rapport i forbind else med

byggesaken. Det antas at eiendommen kan bebygges som planlagt uten spesielle

problem, fortsatt at det gjennomføres geotekniske grun nundersøkelse, prosjektering og

kontroll før tilta ket igangsettes.

5.15 Støyforhold

Gene relt vises det til vedlag te rapport fra Rambøll. K onklusjonen i denne er: sitat:

« Beregningene viser at det vil være behov for skjermet av uteområder for å oppnå

til strekkelig areal under grenseverdiene gitt i T - 144 2.

Støynivå utenfor vin d uer på alle fasad er til de to nye bygninge ne på planområdet

avviker fra grenseverdier i T - 1442 og NS 8175.

Det vil være behov for tiltak i form av for eksempel skjerming av balkong, benyttes

tilstrekkelig lyddempede vinduer og balan ser t ventilasjon for å t ilfredsstille kra v til

innendørs støynivå og på balkonger. » sitat s lutt.
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Det bygge s støyskjerm /voll eller kombinasjon av disse både mot Hønengata i Vest og

mot Jernbanen i Nord når boligene etableres slik at støy reduseres så mye som mulig.

Skjermene/voll ene etab ler es så nær støykilden som mulig for å o ppnå best mulig

støyredus erende effekt . Ved utbygg ing installeres det støydempende tiltak på fasade og

etableres balansert ventilasjon for boligene.

5.16 Luftforur ensing

Generelt vises det til vedlagte ra pport fr a R ambøll. Konklusjonen i denne er:

Sitat : « Luftsonekart over områ det ved Hønengata 59 vise r at deler av planområdet

vurderes som PM10 og NO2 rød og gul sone i henhold til Retningslinje for behandling

av lu ftkvalitet i arealplanlegging, T - 1520. Imi dlertid str ekker kun gul sone f or PM10 ut

inntil bygningsmasser ved den ve stlige bygningen. Det er dårligst luftkvalitet ut mot

nordvestlig, sørøstlig og deler av nordøstlig fasade av bygningen, og det vil si at de t

bør redegjøres for tiltak ved bygningsma sser for å bedre innendørs luft kvalitet. Det bør

unngås å etablere uteopph oldsareal eller balkonger uten skjerming på denne siden av

bygnings - massen. Luftinntak bør plasseres på fasadene som har god luftkvalitet fo r å

sikre best mulig kvalitet på inneluft.

Den lok ale luftkvaliteten Høne ngata 59 antas ikk e å utgjøre en stor risik o for redusert

helse for beboere. Ved del av uteområdet er konsentrasjonene av PM10 og NO2 høyere

og kan derfor utgjøre en viss helsefare fo r sårbare grupper av befolkningen. Det bør

unngås å l egge oppholdsarealer ved områdene med begrenset luftkvalitet.

S tøyskjermer kan vurderes å etableres mot Hønengata da disse er vist å være effektive

for å redusere spredning av komponenter som gir reduser t luftkvalitet. En mulighet for

å begrense spredni ng er bruk av vegetasjo n mellom veien og planområdet som vil ta av

for en del av den potens ielle påvirkningen fra Hønengata. » sitat slutt

Ved utbygging etableres det støyskjerm /voll e ller kombinasjons av disse mot Hønengata

for å redusere sprednin g av luftforurensing fra biltrafikken.



18
Hø nengata panorama , Høne foss, Pl anbeskrivelse, sis t redigert 3 0.9 .19 . S tark arkitekter as, Grønland 57,
D rammen

Mi ljøfaglige forhold

Planforslaget har liten eller ingen konsekv enser for biologisk mangf old. Det begrunnes med at

utbyggingen skjer på allerede utbygd areal.

Sentrale Tema Kilde Kommentar / tiltak

H vilke lan dskap, økosystemer,

naturtyper eller arte r b erøres av

planen?

( Direktoratet for

n aturforvaltning) WMS

Plan en omfatter opparbeide

og bebygd eiendom .

Landskap, økosystemer,

naturtyper og arter berøres i

liten grad. Landskapet er

relativt flatt med noe fall mot

sør. På eiendommen er det

noe selv fr ødd vegetasjon.

Eksiter ende næringsbygg

r ives for å gi plass til

l eilighetsbygg.

Hvilke e ffekter vil planen ha på

landskap, økosystemet,

naturtyper og arter?

Miljøforhold og påvirkninger

for rødlistearter , artsdat a -

banken 2010

Forskingsrapporter

Planene vi l ha liten effekt på

landskap, økosyst emet,

naturtyper og arter fordi

planområdet er beb ygd og

har vært i bruk til

næringsvirksomhet i mange

år .

Hvordan er tilstanden for

landskapet, økosystem og

utvikl ingen i a ntall

Naturindeks for Norge

(Direktoratet fo r

naturforvaltning)

Området er oppar beidet Det

er ikke regist rert endringer i

det loka le økosystem

Foreligger det faglige rapporter

og utredninger om naturmangfold

i det aktuelle området

Det er ikk e registr et faglige

rapporter og utredninger om

na tur mangfold i det aktue lle

området

Fore ligger det erfarings base rt Norsk Botanisk forening Det er i kke registrert
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kunnskap (fra lokal s amfunnet,

kommuner og andre myndigheter)

om det aktuelle området?

Norsk Zoologisk forening

Norsk Or nitologisk forening

Lokale organisasjoner ,

S koler, universitet, høgskoler

erfarings basert kunnskap om

det ak tuelle området.

Vil planen påvirke truede arter på

Norsk rødliste for arter 2011?

Artsportalen hos

Artsdatabanken

Artskart hos Artsdatabanken

Ved befaring er det i kke

registrert truede a rter som er

på Nor sk rødliste for arter.

V il planen påvirke utvalgt e

naturtyper eller prioriterte arter?

Naturtypebasen hos

artsdatabanken

Planen vil ikke påvirke

utvalgte naturtyp er eller

prioriterte arter.

Vil planen påvirke ve rne områder,

nærområder til verneområder,

marint beskyttende område r eller

vernede vassdrag (jfr. Verneplan

for vassdrag)

Rødlista og artsportalen

Naturtypebasen hor

Artsdatabanken.

Mareano

Planen vil ikke påvirke

verneområder, nærområder

til verneområder , m arint

beskyttende om råder eller

verned e vassdrag

Vil planen på virke

miljøregistreringer i skog?

Miljøregistrering i skog

(Direktoratet for

naturforvaltning)

Planen vil ikke påvirke

miljøregistreringer i skog

V il planen påvirke

kulturlandskapet?

Natu rba se

(Direktoratet fo r

naturforvaltning )

Planen vil ikke påvirke

kulturlandskapet.

Vil planen påvirke inngrepsfrie

naturområder (INON)?

INON i Norge (Direktoratet

for naturforvaltning)

Planen vil ikke p åvirke

in ngrepsfrie naturområder

Vil planen påvir ke områder eller

naturt yper som er spesie lt

verdifulle for naturma ngfold?

Naturbase (Direk toratet for

naturforvaltning)

Mareano (Havforskings -

instituttet)

Planen omfattes ikke av og

vil ikke påvirke områ der

eller naturtyper som er

spesielt verdifulle fo r

n aturmangfold
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5.17 Risiko - og så rbarhet (eksisterende situa sjon)

• Risikomatrise, a lle relevante forhold skal vurderes

Risiko - og sårbarhet
Hendelse /
situasjon

Aktuelt? sannsynlig konsekvens ris iko Komme ntar / tiltak

Høyspentsone Nei Ikke ub et ydelig 1 Det er ikke høyspentstrekk i
o mrådet i dag. Det er hell er ikke
planer om nye høy spentstrekk.

ras Ja Liten betydelig 4 Forbyggende tiltak ellet at
analyse er gjort i byggesak

grunnforhold Ja Ja betyd elig 7 Det er foretatt en
grunn undersøkel se . Av
u tredningen går det fram at det
er forurensing i grunnen. M asser
må skiftes ut . Den delen av
området som er bebygd er ikke
vurdert som rasutsatt.
F orbyggende tiltak etter at
analyse er gjort i bygges ak.
Konst ruksjonsprinsipp og
fundamentering avklar es i
byggesak og basere s på rapport,
unde rsøkelse og konklusjon
ge oteknisk firma.

flom Ja Ja Liten 2 Eiendommen ligger et stykke
unna elva og en del høyere opp i
terrenget. Ved flom vil det bli
betydeli g stignin g i elva. Dette
vil ha ubetydelig virknin g for
tiltaket.

radon Ja Lite /
middel s

middels 4 Beskyttelse m ot radon gjøres i
byggesa ken

Brann /
eksplosjon

Ja Lite stor 5 Det vil i byggesaken bli
dokumentert betryggende
forebyggende tiltak mo t brann.
Ti lstrekkelig kapasitet på
brannvann og bra nn begrensende
tiltak vi l bli dokumentert.

støy ja ja betydelig 7 Hovedkilden av støy i om rådet
er fra eksiterende vei - og
jernbanes ystem. Veier med stor
kapasitet er nærliggende .
Forebyggende tiltak er
sy nliggjort i denne beskrivelsen.
Tiltak mot støy og
l uftforurensing innarb eides i
byggesaken .

vannforsyning Nei lite ubetydelig 1 Det er god kapasitet på vann og
avløpsanlegg i området.
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Det planlegges grøntområder som vil kunne håndtere mindre vannm engder, m en større

vannmengder vil bli en utfordri ng . Gitt at det bygges infrastruktur som er dimensjonert

for fremt idig nedbør vurderes risi ko totalt sett som redusert sammenlignet med dagens

situasjon. Det vil oppstå klimaendringer med mildere og kortere vintre, varmere og

tørrere somre og med nedbør om h østen. Hele Norge vil oppleve ekstreme

nedbørsmengder oftere. Pl anområdet er ikke spesiel t værutsatt.

Det er krav til sikring mot radongass. Ringerike kommune/Buskerud fylke er blant det

fylkene i Norge s om er reg istrert som radonutsatt, da det i grunnen e r registrert

alunskif er, men i følge NG Us kartdatabase Arealis e r det ikke radonfare inne nfor selve

planområdet. Området ligger ikke værhardt til. Hva gjelder brann, skal prosjektet legge

til rette gode t iltak for evakuering og brannsikring.

• Rasfare Om rå det er ikke klassifis ert i forhold til erosjon. Sannsynligheten for skred

eller grunnbrud d er vurdert som svært liten.

• Flomfare Planområdet er ikke flomutsatt. M ed dagens vannstand i elven er det ikke

n ok til å føre til skader på planområdet, gitt at o mr ådet ikke senkes vese ntlig for å

utjevn e forskjeller i arealet f or utbygging av boliger. Samlet risiko vurderes som uendret

i forhold til dagens situasjon.

• Støy Generelt vises det til vedlagte rapport f ra Rambøl l. Konklusjonen i denne er:

Beregningene vi ser at det vil være b ehov for skjermet av uteområder for å oppnå

tilstrekkelig areal unde r grenseverdiene gitt i T - 1442.

Støynivå utenfor vinduer på alle fasader til de to nye bygningene på planområdet

av viker fra grenseverdier i T - 1442 og NS 8175.

Det v il være behov for tilta k i form av for ek sempel skjerming av balko ng, benyttes

tilstrekkeli g lyddempede vinduer og balansert ventilasjon for å tilfredsstille krav til

innendørs støynivå og på balkonger.

• Luftforur ensing Generelt vises det til vedlagte ra pp ort fra Rambøll. Konk lusjonen i

denne e r:

Sitat: Luftsonekart ov er området ved Hønengata 59 viser at deler av planområdet

vurderes som PM10 og NO2 rød og gul sone i henhold til Retningslinje for behandlin g

av luft kvalitet i arealplanlegging, T - 1520. Imid le rtid strekker kun gul sone for PM10 ut

inntil bygningsmasser ved den vestlige bygningen. Det er dårligst luftkvalitet ut mot
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nordvestlig, sørøstlig og deler av nordøstlig fasade av bygningen, og det vil s i at det

bør redegjøres for tiltak ved bygningsmas se r for å bedre innendø rs luftkvalitet. D et bør

unngås å etablere uteoppholdsareal eller ba lkonger uten skjerming på denne siden av

bygnings - massen. Luftinntak bør plasseres på fasadene som har god luftkval itet for å

sikre best mulig kvalitet på inneluft.

De n lokale luftkvalitet en Hønengata 59 an tas ikke å utgjøre en sto r risiko for redusert

hel se for beboere. Ved del av uteområdet er konsentrasjonene av PM10 og NO2 høyere

og kan derfor utgjøre en viss helse fare for sårbare grupper av befolkningen. Det bør

un ngås å legge oppholds arealer ved område ne med begrenset luftkval itet.

Støyskjermer kan vu rderes å etableres mot Hønengata da disse er vist å være effektive

for å redusere spredning av komponenter som gir redusert luftkvalitet. En mulighet for

å begrense sp redning er bruk av ve getasjon mellom ve ien og planområdet som vi l ta av

for en del av den potensielle påvirkningen fra Hønengata. Sitat slutt.

Det etableres støyskjermer/voller mot både Hønengata og Jern banen sli k at spredningen

av luftforurensing dempe s mest mulig.

F oruren sing i grunnen Mil jøfaglige forhold.

Samle t sett vurderes ikke plan tiltaket å medføre noe økning i risikonivå for miljøet og

omgivelsene i og rundt planområdet. I og med at området o ver lang tid har blitt brukt til

omlasting av driv st off og smøreoljer med nedgravde tanker for dette er det behov fo r

masseutskifting av dele r av området. Dette er omhandlet i egen rapport fra Multiconsult

AS ( tiltaksplan mot forurenset grunn, 19.12.17. ) . Det vil i tillegg være en midlertidig

økt risiko i a nleggsfasen som må hå ndteres, både når det gjelder krav til inngjerding av

anleggsområdet, samt planlegging av anleggsveier og riggområder slik at det ikke utgjør

fare for barn og unge. Det er forurensede masser i området og dette må håndteres i den

vide re planleggingen for å forhindre forurens ning av andre om råder og eventuelle

drikkevannskilder. Sitat fra sammendraget i rapporten:

I forbindelse med planlagt eiendomsutvikling av Hønengata 59 (gnr/bnr 317 /200) i

R ingerike kommune, er Multiconsult Norge A S engasjert av Olje - og energise nteret fo r

å yte miljøgeo logisk bistand/utarbeide en tiltaksplan for planlagte gravearbeider.
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Multiconsult Norge AS utførte i 2011 en miljøteknisk grunnundersøkelse på

eiendo mmen. For målet var å kartlegge og avgrense omfang av forurensning på

eien dommen, d a området tidligere har v ært benyttet til lagring av bensin og diesel

siden 1929. Undersøkelsen viste at det var forurensning tilsvarende tilstandsklasse 2 til

tilstandsklass e 5 av ol je på store deler av tomten. Utførte supp le rende

grunnundersøkel ser etter riving a v bygg og opptak av oljetanker i 2017 viste også at det

ligger olje i deler av disse massene tilsvarende tilstandsklasse 5.

Deler av massene på eiendommen må graves opp og kj øres til godkjent mottak da de

overskride r akseptkriteriene for arealbruk en på eie ndommen.

Tiltaks planen er utarbeidet etter forurensningsforskriften kapittel 2. Den må

godkjennes av Ringerike kommune som forurensningsmyndighet før graving eller a ndre

anle ggsinngrep på det aktuelle området iverks et tes.

Det er grunnentr eprenøren s ansvar å sørge for at t iltaksplanen følges, og at arbeidet

gjennomføres sikkert i henhold til HMS - regler og med beredskap for håndtering av

uventede funn og hendelser. Når tiltaksar beidet er avsluttet skal det sluttrapport er es til

kommunen. Sita t slutt.

Anbefalin gene i rapporten gjennomføres i byggesaken.

• Beredskap og ulykkesrisiko

Sabotasje og terrorhandlinger . Prosjektet er i seg selv er ikke et sabotasje - /terrormål.

5.18 Næ ring

D et skal ikke etableres næringsvirk so mhet på eiendommen ut over den virksomhe t som

allerede e r her på de tilstøtende eiendommene som inngår i planområdet.
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6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk

Eksisterende bygn inger er fjernet og vil bli erstattet av 2 leiligh et sbygg med va rierende

etasjehøy de fra 2 til 5 etasjer og med totalt ca. 50 leiligheter. I tillegg kommer synlig del

av parkeringsanlegg (kjeller/underetasje) Bygget blir oppført med tilhørende

parkeringskj eller og uteområder.

6.1.1 Reguleringsformål

BBB : blokk bebyggelse.

BKB : bolig/f orretning /kontor, eksiter ende bebyggelse.

BLK: Areal for lekeplass.

BAU: Areal for uteoppholdsareal

BRE: renovasjonsanlegg

SKV: Kjørevei

SF: fortau

SGS: gang/sykkelveg

SVT: a nnen veig runn

STB: Teknisk bygg/konstruksjoner

SPP : parkeringsplass

SGB: Anne n banegrunn gr øntareal

BAS: A nnen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (støyskjerm/støyvoll)
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F orsalg til plankart.

6.2.1 Regu leringsformålene gjennomg ås og løsningene beskrives

Eiendommens sentrumsnære beliggenhet er omkranset av et eneboligområde .

Forsla gstiller mener at området trenger en større var ias jo n i boligtilbudet. Derfor

foreslås det å bygge leiligheter med tilhørende parkeringskje ller som et viktig

supplement til eksisterende boliger og som ledd i kommunes satsing på fortetting av

sentrum. De fl este leilighetene blir gjennom gående og har hov ed f as aden mot vest.

Private balkonger og sto re fellesareal gjør at det e r god variasjon i utearea ler.

Leilighetsprogramme t som er illustrert i planforslaget består av leiligheter i størrelse fra

ca 6 0 m2 BRA t il ca 1 20 m2 BRA, hvor alle har trinnfri tilgan g f ra bakkeplan eller via

heis og svalgang. Det tilstrebes at skj erpede k rav i forhold til TEK 17 ̀ med hensyn til

tilgjen gelighet legges til grunn i detaljprosjektering og utforming av leilighetene.
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Tiltaket vil være en kvalitetsheving av område t. De l er vis slitent næringsområde vil bli

e rstattet av nyere leilighets bebyggelse som gir en sta ndard heving av både by gninger og

uteområder.

Det er lagt vekt på at bebyggelsen skal supplere og berike den eksiterende bebyggelsen

ved å tilby en an nen variant av bolig med parkering i kj eller. Det gjør at det frigjø res

større uteområder til grønne plasser for beb oerne.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Reguleringsbestemmelsene definerer at bebyggelsen skal plasseres innenfor

byggegrens er an gitt på plankart I s kisse ne for planlag t boligutbygging er det lagt vekt på

å gi et oppdelt o g variert uttrykk. Beby ggelsen er plassert slik at de forholder seg til

tilstøtende vei og gate. Mot Hønengata og Ullerålsgata forholder bygg og støyskjerm

se g t il avstand til midt vei . Det er lagt vekt på at gatebildet s kal opprettholdes og

fors terkes ved at bebyggelsen plasser s langs eksiterende vei og gate. Det gjør at det

dannes et skjermet og veldimensjonert t un mellom blokkene samtidig som

hovedtrekkene i be by ggelsens retning samsvarer med omgivels ene. Det er lagt ve kt på

at det bygges gjenn omgående leiligheter som gi optim ale sol og uteoppholdsforhold.

Spesielt er det lagt vekt på å få til vestvendte veldimen sjonerte balkonger for alle.

Bebyggelse med bol ige r utformes som lamellbebyggelse med varie rte høyder og flate

tak som skaper luftige m ellomrom, grønne utearealer og go de solforhold. Ensidige

leiligheter mot nord eller øst tillates ikke.

P arkeringskjeller ne er plassert under boligene for å redusere ov erf la teparkering så mye

som mulig. Noen park eringer er vist på overflaten for å ha noe t il gjester og ekstra

parkering . V i har lagt vekt på et store åpne t uterom mellom boligene. Dette er for å

kunne gi god bo kvalitet til boligene. Høydene er planlagt å væ re va rierende og det er

lagt vekt på å få ti l noen takterrasser . Dette mener vi gir et b edre, mer variert og

spennende ut trykk. Antall illustrerte leiligheter er på 50 stk. Det legges vekt på bruk av

gode og v arige materialer, og større volum skal brytes o pp ve d variasjon i materialbruk.
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6.3.1 Bebyggelsens høyde

Vi forslår at bebyggelsen i hovedsak trapper s eg opp fra 2 til 5 etasjer. Det vil si for den

største blokken som ligger mot vest. For den østre blokken begrenses høyden til 3

etasje r g ru nnet forholdet til naboer i øst. denne b lokken får en felles takt errasse.

6.3.2 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer

Det blir ingen arbeidsplasser knyttet til dette tiltaket utover de som al lerede er her på

eiendommen e syd for utbyggings omr åd et.

6.3.3 Antall boliger, leilighetsf o rdeling

I skissene for p lanlagt boligutbygging er det lagt vekt på å gi e t oppdelt og variert

uttrykk.

Parkeringskjellerne er plassert under boligene f or å redusere overflateparkering så mye

som mul ig. N oen parkeringer er vist på overflaten f o r å ha noe til gjester og ekstra

parkering.

Vi har lagt vekt på e t stor t åpnet uterom mellom boligene. Dette er for å kunne gi god

bokvalitet til boligen e.

Høydene er planlagt å være variere nde o g det er lagt vekt på å få til noen tak t errasser.

Dette mener vi gir et bedre, mer variert og spennende uttrykk. Ant all illustrerte

lei ligheter er på 50 stk. * ( inn til 8 store leiligheter (1 20 m2) er plan lagt med mulig

utleiedel)

Skissene viser at det ka n fordele seg på:

• 10 stk. 2 Roms ( ca. 6 0 m2),

• 3 2 stk. 3 Roms ( ca. 70 m2)

• 8 stk. 4 Roms ( ca. 120 m2).
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Sa mm ensetningen av leilighe ts størrelser og planløsning kan muligens endre seg.

Prosjektet h ar en fleksibilitet i seg som gjør at dette er mul ig . Antall leiligheter derimot

vil sannsy nligvis ikke endre seg mye. Slik skissene er i dag vil de kunne gi grunnlag f or

at barnefamilier ska l kunne bosette seg her.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet

Ringerike kommune har intensjon om å fortette sentrum med bo li gbebyggelse. Dette er

synliggjort i en rekke politiske dokumenter og vedtak. Spesielt trekkes fram gjeldende

arealde l til kommuneplanen og de t nylig oppstartede arbeidet med områdeplan for

sentrum.

Eiendo mmen Hønengata 59 er sentrumsnært og godt egnet f or å kunne fortettes med

boliger.

Planomr ådet ligger gunstig til i forhold til kommunens ambisjon om sentrumsutvikling .

Planen vil videreføre r etningslinjene om tettstedsutvikling ved å tilføre området en

st ørre variasjon i bolig - sammensetningen. Planomr åd et er godt egnet for boligformål

med gode , solrike, sentrumsnære og vel fungerende funksjoner.

Det er et uttalt mål i k ommunens planstrategi a t sentrumsnære områder som dette

fortettes for å styrke sentrum.

Vedlagt er illustrasjoner som viser foreslått u tb ygging . Illustrasjonene er veil edende .

E tterfølgende byggesakstegninger kav avvike fra illustrasjonen e .
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Det er vik tig å få fram at forslaget er i tråd med kommunens str ategi for fortetting av

sentrum. D et gjør at bebyggelsesstrukturen endres noe fra å være frittliggende enebolig

til å få et n oe mer urban karter med å etablere bygning er i høyde r fra 2 til 5 etasjer.

Dette vil avvike noe fra de n ærmeste bebygde tomtene, men vil i en større sammenheng

vær e tilpasset næringsbebyggelse i umiddelbar nærh et.
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For å opprettholde og videreutvikle be byggelsesmønsteret og gi gode bokvaliteter er det

lagt vekt på gode og varier te uteoppholdsplasser.

6.5 P arkering

Antall parkering splasser

Områdene skal ha bilat komst som vist på planen med atkomstpiler. Det tilre ttelegges

for parkeringskjellere under bo ligene . Noen parkeringsplasser etableres på overflaten

for å tilfredsstille blant annet gjesteparkering. P arkeringsforskriftene for Ringerike

kommune tilsier en pa rkeringsplass per enhet for sentrums - området i kommu ne planen.

Planlagt utbygging av 50 leilig heter i de to byggene fører til et behov for totalt 50

park eringsplasser. D isse er planlagt å anlegges i parkeringskjeller. Utover dette vil det

bli anlagt parkeri ngsplasser for gjester .

6.6 Tilknytning til in frast ruktur

Atkomsten er i dag fra Hønengata. Denne stenges og den nye bebyggelsen vil få

atkomst f ra Ul lerålsgata.
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6. 7 Tr afikkløsning

Flytting av atkomst til området fra dagens atkomst i Hønengat a til fram tidig atkomst i

Uller ålsgata vil innebære færre avkj ørsler i høytrafikkerte Hønengata. Dette vil bedre

trafikksikkerhe ten lokalt i Hønengata. Dette vil samtidig føre ti l st ørre trafikkme ngder i

Ullerålsgata og Asbjørn sens gates vestre del. Det forventes do g ikke at utbyggingen vil

medføre merkbare endr inger i ulykkesbildet.

6.7.1 Kjøreatkomst

T il taket knytter seg til Hønengata i krysset Hønengata og Asbj ørnsens gate.

6.7. 2 Utforming av veger

• atkomsten er tilnærmet horisontal. Bredde på aktsomt er fores lått regulert til 7 meter.

• planlagt atkomst fra U llerålsgata er i tråd med vegnormalene.

6.7.3 S amtidig opparbeidelse

av denne delen av Uller ålsga ta innarbeides i pla nbestemmelsene.

6.7.4 Varelevering :

Det planlegges ikke varelevering utover anle ggsperioden i og med at dette er et rent

boligp rosje kt.

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende :

Hønengata er regulert med fortau og sykkelfe lt på begge sider. I henh old til kapittel 2.4

er tillatt fart i gaten relativt lav, 40 resp. 50 km/t. På str ekningen sør for

jernbanesporene der tillat has tighe t er 40 km/t er gangfeltene opphøyet. Det te har en

fartsdempende effekt som bidrar til at fartsg rense ne overholdes. I øvr ige gater i

nærområdet må gående og syklende i hovedsak ferdes i samme kjøreareal s om biler.

Det er antatt at de fleste av boligga tene har lite biltrafikk og at dette vil føre til økt

trygghet og sikkerhet. Noen av de større gatene vil imidlertid ha e n høy ere a ndel

biltrafikk, hvilket kan fø re til at disse oppleves som utrygge å gå og/el ler sykle på i

blandet trafikk. Tiltaket forven tes i kke å føre til noen større for a ndringer i de trafikale
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forholdene for gående og syklende. Størst innv irkning vil til taket ha i forhold til økte

volumer av både myke og motoriserte trafikanter.

Det er plan lagt å regulere inn fortau langs Asbjørnsens ga te og i Ullerålsgata. Dette vil

lokalt være en god forbedring for gående.

Det som i dag er en sti len gst n ord i planområd et planlegges b enyttet som en tur vei. Det

planlegges opparbeidet en gangvei fra boligene til tur veien slik at gående og syklende

lett k an ko mme til Hønengata og det øvrige vegsystem et på effektiv og trygg måte. Det

vil bli en stor forbedring for både sykle nde og gående til og fra de nye boligene .

Turveien følger terrenget slik det er i dag. S tigningsforhold og utforming kan fravike fra

et abler te norm er. D eler av turveien (fra Ullerål sgata) opp arbeides (så langt det er mulig)

som en vei som kan tåle en laste bil fram til B anenor sin trafo .

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold :

Ulleråls gata er kommunal gate. Ny atkomst fra denne ans ees å være uproblematisk. Det

er få boliger ti lknyttet denne delen av gata. Siktfo rhol dene ansees for å vær e gode i

forho ld til den foreslåtte atkomsten.

6.8 Planlagte offentlige anlegg :

I denne planen er d et ikke planlagt offentlige anlegg utover oppru sting av denne delen

av Ullerålsgata og mulig fortau langs nordsiden av Asbjørnsens ga te fra Hønengata til

Ullerålsgata.

6.9 Miljøoppfølging

Miljøtiltak vil være å masseutskifte forurenset grunn, tilrettele gge for oppgradering av

uteområder, etablere tu r vei langs jernbanen og etablere støyvoll/gjer de mot Jernbanen

og Hønengata .

6.10 Un iverse ll utforming

Universell utfo rming ivaretas gjennom plan og bygningsloven.

D et er satt krav gjennom rekkefølgebestemm elser
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”Universell utforming skal legges til gr unn v ed utforming av fellesarealer i bygningen ,

samt gangadkomster til hovedinnganger. Øvrig e deler av bygget skal fø lge krav til

tilgjengelighet i TEK.

6.11 Uteoppholdsareal

Det legges opp til at hver boenhe t minimum skal ha privat uteoppholdsplass på ba lkong

eller på bakke, inklusive i dette kan væ re privat areal på svalgang ved den enke lte bo lig .

F elles uteoppholdsar eal legges i hovedsak mellom blokkene og opparbeides i

sammenheng med lekeplassen. F elles ut eoppholdsareal opparbeides slik at det gir god

kvali tet i forhold til lokalisering, støy, stø v og dimensjonering Lekeplass en opparbei des

ih t. kommunale bestemmelser . Le keplassen blir en kombinasjon av nærlekeplass og

områdelekeplass i og med at det planleg ges over 20 boenheter, men mindre enn 100.

For nærle keplassen (200 m2) planlegges det å oppre tte :

- En sandkasse

- Et huskestativ me d 3 hu sker

- Et bevegelig leked yr

- En benk med bord

- Noe fast dekke

- en sklie og en tippehuske.

For Områdelekeplassen (1500 m2)

- 2 benker med bord

- Det skal tilret teleg ges for varierte aktiviteter som f.eks. b al l - lek, aking, sykling, fast

dekke som kan me rkes opp til ulike spill osv.

E ksisterende vegetasjon på eiendommen er ubetydelig og av lav kvalitet. Det planlegges

å beplante ny vegstasjon i forbindelse med real iseri ng av prosjektet.

Turvei legges til eksi terende sti som går langs jernbanen fra Ullerå lsgata til Hønengata.

Del er a v strekningen opparbeides slik at det er tilgjengelighet for lastebil fra

Ullerålsgata t il trafoen til bane nor. Den resterende delen oppar beides som gang og

sykkelvei med mulighet for maskinelt vedlikehold fra trafo en t il Høn engata.

Atkomst til fell esar ealet/ lekeplassen mellom blokkene skjer via gangveier som er

tilrettelagt for rullestol brukere. Disse arealene får fast dekke.

Tilgje ngeli gheten til boligene holdes snøfrie i vint erhalvåret.
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Boligblokken plasseres med avstan d til tilstøtende veier. Det gjør at det blir felles

uteareal også foran disse. Arealet blir opparbeide felles uteopp holdsarealer som kan

benyttes av de som bor her .

U t omhusplan skal være godkjent før det gis igangsettingstillatelse for bygging av

b oligen e. Før ferdigattest kan g is s kal uteoppholdsarealene være ferdig opparbeidet.

Ferdigattesten er imidlertid avhengig a v årstid. Hvis ferdigstillelse er på den kalde delen

av året kan ferdigattest gis uten at til såing og beplantning er gjort mot at det te utf øres så

fort været tillat er d et.

6.12 Landbruksfaglige vurderinger .

Landbruks interesser er ikke berørt av tiltake t.

6.13 Kollektivtilbud .

Den nærmeste kollek tivho ldeplassen til Hønengata 59 er bussholdep lassen

Regnorgården. Denne betjenes av l inje 2 28 Morgenbøen – Hvervenmo en. Bussen har

tre avganger per time under hele driftsdøgnet.

I Hønengata er det to busshold eplasser innen 300 m avstand fra planområdet. D omus

ligger ca. 250 m nord for planområdet og betjenes av linjene 150, 701, 225 og 232 .

Gull agata ligger ca. 260 m sø r fo r planområdet og betjenes av de samme linjene som

Domus, med tillegg av linje 228. Linje ne 225 og 232 er skoleskysslinjer og har

avgang er ve d skolestart og – slutt. Linje 150 kjører mellom Hønefoss og Lillehammer og

avgår to gan ger per døgn fra Domus.

Det er ca. 1,4 km luftstien til Hønefoss sentrum, hvorfra det avg år en rekke med

regionale o g lo kale busser, sant et fåtall tog på Randsfjo rdban en/Bergensbanen.

Det planlagte t iltaket forventes ikke å påvirke kollektivtrafik ktilbu det.

6.14 Kulturminner .

Det er ikke registrert kulturminner i tiltaksområdet.

6.15 Sosial infrastruktur

Formanns kapet vedtok 09.04.2013 oppdragsbeskrivelse for arbe idet med en

barnehageplan for Ringerike k ommune. Barnehageplanen skal gi en oppda tert

k artlegging av dagens og f remt idens situasjon, herunder vise fremskrevet behov for
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barnehageplasser i tråd med befolkn ingsvekst. Et av alternativene for etablering a v ny

barnehage er på området like nord for vår t tiltak, øvre Hønengat a øst.

6.16 Plan for v ann - og avløp samt tilkny tnin g til offentlig nett :

En utbygging av eiendommen kan medføre at eksisterende avløpsledn inger

sannsynligvis vil må tte bli oppgradert og forn yet . Det forutsetter en tett dialog med

k ommunen om VA nettet før igangsetting av tilta ket. Det er sannsynlig at kom munen

gjennomfører eget prosjekt med å s eparere ledningsnettet.

Det må gjøres tiltak for å øke kapasiteten for overvann i dagens situas jon, og ta høyde

for enda større konsentrasjon av vann. Det stilles krav til videre ut rednin g/prosjektering

og dokume ntas jon ved søknad om tiltak.

Tilknytning til Hønefoss fjernvarmeanlegg eller godkjente alte rnativer er innarbeidet i

bestemmelsene.

6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug .

Det planl egges å benytte seg av nedgravd avfallsa nlegg for tiltaket. Dimensjoner ing er

gjort i samarbeide med renovasjonsselskapet.

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS :

D et forberedes flere avbøtende tiltak i forbin delse med ROS analysen. Det er tiltak som

følg es opp i byggesaken med forutgående anal yser o g konkrete forslag til lø snin ger.

Dette gjelder temaene: Ras, grunnforhold (geoteknikk, forurensning), brann og støy.

6.19 Rekkefølgebestemmelser

Det gis ikke fer dig ti llatelse for de nye boligene før følgende anlegg er i samsvar med

det som er besk revet i reguleringsbestemmelsen e og godkjent av kommunen:

• Vann - og avløp

• Veg (opprusting av del av Ullerålsgata som er berørt av tiltaket, )

• Sykkelparkering

• Lek/u teare al (sesong avhengig)
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7 . K onsekvensutr edn ing

7.1 Konsekvensutre dning

R eguleringsplanen utløser ikke krav til konsek vensutredning grunnet planens størrelse,

innhold og oversiktlige problemstillinger
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8 . Innkomne innspill

8 .1 Merknader (sammendrag av merk nadene gjengis her eller t as inn som v edl egg til

planbeskrivels en)

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers komme ntar,
momenter i uttalelsene.

Nr. 1, Jernbaneverket er
opptatt av:

• Å sikre muligheter f or
utvidelse av eksiterende
spor. Det henvises til
u tarbeidet veileder og
tekn isk regelver k.

• At planavgrensning
til passes
eiendomsgrensen langs
jernbanen.

• Tilgang til e ksiterende
trafokiosk

• 30 meters byggegrense
jfr. Jernbanelovens §10.

• Støy og rystelser. Det
må påsees at offentlige
krav overholdes i
f orhol d til dette.

• Grunnforhold.
Tiltakshave r m å foreta
nødvendige
un dersøkelser før
tiltaket iverksettes.

• Gjerde: sikring stiltak
mot banen med et
flettverksgjerde på 1,8
meters høyde,
innarbeides i regulerings
bestemmelsene.

Jernbaneverket

• JBV har tidliger e hat t
praksis for at
byggegren se på 15
met er praktiseres i
tettbygd strøk. JBV
opplyser over telefon
9.5.16. at det har vært
en innskjerping i
forhold til
byggegrenser.
Byggegrense i tettbygd
strøk er 15 mete r for
næringsbebyggelse og
20 meter for
boligbe bygge lse.
Planen er tilpasset
d ette.

• Vi til pas ser
planavgrensning sl ik
som beskrevet i brevet
fra JBV.

• Tilgang til trafo kiosken
vises i planen

• Planforslaget
inneholder rapport som
omhandler støy og
rystelser. Denne legges
til grunn for
bestemmelser til
pl anen.

• Det vil bli gjennomført
n ødvendige
gr unn undersøkelser før
tilt aket iverksettes.
Innarbeides i
bestemmelsene
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• Gjerde: sikringstiltak
mot banen med et
gjerde på 1,8 meters
høyde, innarbeides i
regulerings
b estemmelsene.

Oppsummering av uttalelser Fors lagss tillers kommentar,
momente r i uttalelsene .

Nr. 2 Sta tens Vegvesen er
opptatt av:

• Er enig i kommunes
fortettingsstra tegi for
boliger.

• At støy støv og trafikk er
viktige forhold i
planleggingen.

• At tiltake t utredes i tråd
med forskrift om
konsekvens ut redni ng.

• Og forutsetter at dage ns
atkomst til eiendommen
f ra Hønengata stenges
som en del av
planarbeidet.

• Trafikkanalyse må følge
planarbeidet.

• Forholdet til
kollektivtrafikk og
trafikksikkerhet for
myke traf ikanter må
avklares.

• Planarbeidet bør sees i
sa mmenh eng med
planarbeid nord fo r det
aktuelle området.
Gan gveis forbindelse
under jernbanen bør
vurderes.

• Om planarbeidet
medfører endringer av
veg - og trafikkforhold
på riks - eller fylkesvei,

• Det er utarbeidet
rapport om støy og
støv. Grunnlaget i
ra pporten vil
gjenspeiles i
bestemmelsene.

• Vi er uen ig i at
byg g eområdet skal
konsekvens utredes
fordi det er et relativt
begrenset område m ed
god oversikt over
hvilke konsekvenser
tiltak et ha r uten at det
utredes spes ielt.

• Dagens at komst til
eiendommen fra
Hønengata stenges som
en del av planarbeidet.

• Traf ikkanalyse følger
planarbeidet. Viktige
trekk i denne
innarbeides i
planbestemmelsene

• Fo rholdet til
kollektivtrafikk og
trafikksikkerhe t for
myke trafikanter
avklares i
plandokument et. Vi ser
det som ikke r elevant å
ta med
fotgjeng erundergang
under jernban en for å
binde sammen vårt
område med det som
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så må dette tas med i
planarbeidet.

• Byggegrense må
vurderes i f orhol d til
støy og nødvendig ti lt ak
mot støy m å være
innar beidet i planen.

• At byggegrensen
generelt er satt til 100
meter for alle tiltak i
«Fylkesdelplanen for
avkjørsler og
byggegrenser langs
riksveinettet i
Buskerud»

• At planavgrensningen
legges til sent erlin jen
FV 35 (Hønengata)

• Komm un en vurdere
be hov for tilr ettelegging
tiltak for å sikre
tilgjengelighet for
kollektive
t ransportmidler.

• Og minner kommunen
om en rekke statlige og
kommunale vedtak som
er føren de for
planarbeidet.

• S koleveg: Hønefoss
skole s kal n edlegges . N y
skole skal by gges nord
for p lanområdet, Ullerål
skole. I den forbindelse
k revde SVV at ny
undergang und er
jernbanen. SVV rettet i
brev av 31.12.18.
innsigelse mot planen.
E tter interngjennomg ang
hos SVV trekker de i
brev av 23.08.19.
inns igels en.

ligger nord.

• Planarbeidet medfører
ikke en dringer av veg -
og trafikkforhold på
riks - elle r fyl kesvei. Se
vedlagte trafik k analyse

• Bygge grense vurderes i
forhold til støy og
nødvendig ti ltak mot
støy. Dette inna rbeides
i planen

• Byggegrensen er
foreslått til 15 meter fra
senter vei i Hønengata.
(FV3 5) grunnet
tilpasning til bymessige
omgivelser.

• Plan utkastet legger opp
til å etablere støygj erde
mot Hønengata og vil
etablere støyvoll mot
je rnbanen.

• For styrk e og si kre
fotgjengertrafikken
planlegges det å
etablere fortau på
nordsiden av
Asbjørnsens gat e fra
Ullerålsgata til
Hønengata

• D et er redegjo rt fo r
trafikksikker skolevei i
denne planen o g i
område planen for
Hønengata Nord.
I nnsigelsen som SVV
rettet mot planfor slaget
er trukket og
kommunen kan
egen godkjenne planen.
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Oppsummering av uttalelser Fo rslagsstillers kommentar,
momenter i uttalelsen e.

N r. 3 Fylkesmannen i
Busker ud er opptatt a v:

• Støyhensyn og viser til
veileder T 1442. En
støyfaglig rapport må
følge planarbeidet.

• Luftkvalitet og viser til
veileder T - 1520

• Forurensning i grunnen
og mener at det vil bli
stilt krav til opprydning
hvis d et vi ser seg at det
er for høye ve rdier av
for urensing i grunnen.

• Lekemuligheter og
utearealer for barn.

• Trafikksikker sk olevei

• Landskapsmessige og
estetiske forhold.

• Eventuelt verdifullt
naturmiljø iht.
natur mangfoldloven.

• Miljøvennlig
energiløsninger.
Om rådet lig ger innfor
konsesjonso mrå det for
fjer nvarme.

• Samordnet bolig - , areal -
og transportplanlegging.
Vurdering av
tilr ettelegging for
kollektive
transportmidler.

• Prinsippet for universell
utforming.

• ROS ana lyse (risiko og
sårbarhets analyse) til
planfor slage t.

• E n støyfaglig rapport
følg er planarb eidet.

• En luftkvalitets faglig
rapport følger
planarbeidet.

• Det er utarbeid et en
rapport om forurensing
i grunnen. Denne
legges til grunn ved
utarbeidelse av
beste mmelser til
planen.

• Lekemuligheter og
uteareale r for barn tas
inn i planen

• Pla ndoku mentet
inn eholder forhold som
Landskaps - messige og
estetiske forhold

• Området ligger i nnfor
konsesjons - området for
fjernvarme. Dette
medtas i
bestemmelsene.

• Prinsippet for un iversell
utforming legges inn i
planen.

• ROS ana lyse (risik o og
sårbarhets anal yse) til
planfo rslaget følger
planbeskrivelsen.
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstille rs kommentar,
momenter i uttalelsene.

Nr. 4 Buskerud
Fylkeskommune er opptatt av:

• Autom atisk fredede
kulturminner. Opplyser
om varslin gspli kten
d ersom det fremkommer
spor eller gje nstander
som kan være fra før
1537 under arbeidets
gang.

• Nyere tids kulturm inner.
En bolig er vurdert til å
ha middels verneverdi
innenfor planområdet.

• At den plan lagte
blokkbebyggelsen kan
virke dominerende i
forho ld til
omkringliggende
små husbe byggelse.

• Eksiterende bygning
som blir berørt av
planarbeidet har lav
verneverdi og v il derfor
ikke motsette seg
utbyggingen slik som
vist i forslaget.

• Varslingsplikten v il bli
overholdt dersom det
fremkommer spor ell er
gj enstan der som kan
være fra før 1537 under
arbeidets gang.

• Eksiterende bygning
som blir berørt av
planforslaget har l av
verneverdi og er derfor
revet for å klargjøre for
bebyggelse etter at
forurenset mass e er
skiftet ut .

• Blokkbebyggelsen
skiller seg u t fra
omkri ngliggende i
størrel se og form.
Beb yggelsen ligger på
en forhøyning i
terrenget og kan visuelt
sees i en størr e
sammenheng med en
den store utbygging en i
tilstående område mot
Nord. Tilpasningen til
omgivelsene av
bygningsvolumene er
gjort slik at vo lumet
brytes opp ved
nedtr appin g i forhol d til
terrengeget og beviste
tilbaketrekninger i
fasaden for visuelt å
neds kalere volumet.
Bevist linjeføring i
fasader og materialvalg
vil søke å tilpasse den
nye bebyggelsen i seg
selv og i forhold til
omgive lsene . Vi h ar tro
på at den vis te
be byggelsen er en
fornuftig fortetting av
eksiterende
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sentrumsnære
boligområde.

Oppsu mmering av uttalelser Forslagsstillers kommentar,
momenter i uttalelsene.

Nr. 5 Ringeri ke kommune,
kommuneoverlegen er opptatt
av:

• Stø y, st øv og
luftforurensing hens yn
ta s i planar beidet for de
planlagte boligene og
uteområdene som
etableres i nærheten ti l
jernbanen og Hønengata

• Og er positiv til store
åpne uterom med
muligheter for trygge
l ekeplasser for barn.

• Det henstilles til å
planl egge for un iversell
utforming.

• Det er utarbe idet
rapport om støy og
støv. Grunnlaget i
rapporten vil
gjenspeiles i
best emmelsene.

• Universell utforming
tas inn i planarbeidet.

Oppsummering av uttalelser Fors lagsstillers kommentar,
momenter i uttalelsene.

Nr. 6 pro test fra naboer i
Ul lerål sgaten er opptatt av at:

• Området er stille og har
liten trafikk i dag. Dette
vil endr e seg ved den
planlagte utbyggingen.

• Boliger på mer enn 2
etasjer vil bli ruvende i
områ det. Området har
maks 2 etasjer og noe
kjeller i dag .

• Fors laget vil stenge for
solf orhold og utsikt.

• Uakseptabelt med 5
etasjer på ny bebyggelse.
Da vil boligverdien fo r
eksisterende boliger
reduseres betraktelig.

• Området vil bli endret
med utbygging. Det er
imidlertid slik at vi
mener a t området og
nabolaget både er
dimensjonert og tåler
den p lanlagte
utbyggingen .

• Utb yggingsfor slaget er
annerledes enn de
omkringliggende
eneboligene. Vi mener
imidlerti d at dette er en
fornuftig
fortettingsstrategi som
gir et verdifullt tilskudd
til en ann en boform,
flere boligenheter
sentrumsnært og e n
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• Støy fra biltrafikk for 41
boliger og even tuelt
næring til alle døgnets
tider vil være
sj enere nde.

• D et vil bli direkte i nnsyn
fra de ny e boligene til
eksisterende
naboeiendommer.
Terrasser mot naboer er
uaktuel t.

• For å unngå støvplager
må Ullerålsgaten
asfalteres.

• Og forslår at det legges
utkjørse l mot
Prinsensgate gjennom
eksisterende
nærings bygg i
Ulle rålsgaten 48.

• Trafik ken e r for stor i
krysset Hønengata og
Asbjørnsens gate til å
tåle mer trafikk.

• Det er man gel på fortau
langs Asbjørnsens gate.

• Det blir farligere
skolevei for barn ved
utbygging en.

• De er i utgangspunktet
positive til
boligut byggi ng, me n
mener at det bør b edre
tilpasses slik at det ikke
ødelegger for sol og
utsikt.

• Skeptiske til blanding av
bol ig og næring.

bre dere u tvalg i
boligformer i omr ådet.

• For to eiendommer vil
det dannes skygge i
noen få timer på
ettermiddagen når so la
står i vest (etter kl. 17) i
vinterhalvåret (fra
høstjevndøgn til
vårjevndøgn).
Skygg ene faller på
utearealet som vender
mot veien. I den mørke
årstiden er dette a reale t
lite i b ruk. Vi mener at
dette er akseptabelt
grunnet årstiden.

• Utsikten mot vest har
ikke vært et betydelig
aktivum for boligene i
Ullerålsgata grunnet
terrengformen. De n blir
redusert ved
utbyggingen. Vi mener
at de tte e r akse ptabelt i
og med at det u ansett
vil bli en form for
utbygging på
eiendommen som vil
virke generende for
naboen e.

• Det er ikke planer om
etablering av næring for
utbyggingen på «Shell
tomta». Det er uavklart
hva som tenkes i de
andre eiendommen s om
in ngår i planarbeidet.

• Vi pr øver i størst m ulig
grad å unngå at det
etableres terrasser på
nybyggene som
fremmer innki kk som
oppleves som ulempe
for naboer.

• Grunnet
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atkomstsanering av
dagens atkomst fra
Høn engata blir det
etablert atkomst til
eiendommen fra
Ullerå lsgata.

• Det er utarb eidet en
trafik kanalyse som
klarlegger de trafikale
delene av planen. Den
konkluderer med at det
ikke blir vesentlig
endring i
trafikkforholdene.

• Planforslaget viser
mulighet for etablering
av fortau langs
Asbjørnens gate fra
Ulle rålgat a til
Hønengata.

• Sol og s kygge
plan er/vurderinger er
utarbeidet og følger
plandokumentet.
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9.2 Annet

Illustrasjoner:

U tomhusplan , illustrasjonsplan , skisse.
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10. Avslutten de komme ntar

Tiltakshav e r er innstilt p å å reali sere tiltaket så raskt som mulig.

Dato, sted . Drammen 2 8 .09.2019

Stark a rkitekter AS v/Per Gunnar Rød - Knudsen, siv.ark, MNAL



KROKENVEIEN 23 OG 40A

RI N G E RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

VU RDERI N G AV U TTALELSER VED
HØRI N G OG OFFEN TLI G ETTERSYN AV PLAN FORSLAG

0605_ 410 Detaljregulering for Hønengaten Panorama

Utarbeidet av Stark Rød Knudsen Arkitekter AS ved /Per Gunnar Rød - Knudsen
Kommentert av Rådmannen 24.09.2019 (ÅL)

Liste over uttalelser til høring og offentlig ettersyn med frist 19.11.2018

Nr . Navn Dato
1. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 05.10.2018
2. Lise Skjerdal 15.10.2018
3. Bane Nor SF 09.11.2018
4. Gerd Ragnhild Larsen 14 .11.2018
5. Øistein Røste 18.11.2018
6. Fylkesmannen i Buskerud 19.11.2018
7. Buskerud Fylkeskommune 19.11.2018
8. Statens Vegvesen (utsatt frist) 03.01.2019*

*innkommet etter fristens utløp

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens kommentar

1. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS

N edgravde avfallsløsninger

Ønsker å gi uttalelse når det
foreligger detaljert utbyggingsplan for
å sikre en forsvarlig løsning for
renovatør og publikum

Det er planlagt og satt av
plass til nedgravd løsning for
avfall.

Detaljer løses i byggesaken

Rådmannen anser merknad
tilstrekkelig besvart av
forslagsstiller.

2. Lise Skjerdal

S terkt i mot at det bygges fem etasjer
som vender mot hennes eiendom
fordi det vil gi innsyn til hennes
eiendom.

Aktuelle bolig ligger mellom
40 til 50 meter unna vestre
boligblokk. Prosjektet anser
at avstanden er så stor at
innsyn fra nybygget vil være
av liten betydning.

Planforslaget ivaretar mål i
kommuneplanen sam t
nasjonale og regionale
målsetninger om sentrumsnær
fortetting. Økt innsyn er ofte en
konsekvens av en slik
fortettingspolitikk. Den
samfunnsmessige
verdiskapingen som følger en
slik fortettingspolitikk burde
veie tyngre enn
enkeltmenneskets ønske o m
priv atliv i aktuelt tilfelle. Grad av
innsy n vurderes av Rådmann, i
likhet med forslagsstiller, heller
ikke å være av en vesentlig
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karakter. I nnsyn fra Hønengata
( ÅDT 17 700) anses i tillegg å
utgjøre en større betydning enn
innsyn fra foreslåtte boliger på
andre siden av Hønengata.

3. BaneNor SF

P lanavgrensning må tilpasses
eiendomsgrensen langs jernbanen,
sekundært av Bane Nor SF sine
arealer reguleres til arealformålet
Bane

Tilgang til eksiterende trafokiosk

Gjerde: sikringstiltak mot banen med
et flettverksgjerde på 1,8 meters
høyde

Bane NOR sine arealer vil
bli endret til arealformålet
bane.

Tilgang til trafo kiosken vises
i planen .

Gjerde: Bestemmelsen es §
2.1.2 vil omformuleres slik at
flettverksgjerde skal stå i
eiendomsgrense.

Rådmannen anser merknad
tilstrekkelig besvart og
inkorporert i planforslag av
forslagsstiller.

4. Gerd Ragnhild Larsen

Mener at takterrasse tilfører en
ekstra etasje utover de tre som er
vist på østre blokk.

Mener at 5 etasjer på vestre blokk
strider mot vedtaket i planutvalget.

Etterlyser opplysninger om
eiendommen 317/67.

Bekymret for trafikk økning, foreslår
nye trafik ale tiltak .

Bekymret for rystelser og ulemper i
forbindelse med anleggstrafikk .

Takterrassen på østre blokk
er trukket inn på taket og
skjermet mot øst slik at den
skal være til minst mulig
sjenanse for naboer og
gjenboere. Takterrassen er
viktig for leilig hetene slik at
de får økt bokvalitet ved et
felles oppholdssted.
Terrassen regnes ikke som
etasje i og med at den er
under 1/3 av underliggende
etasje og ikke inneholder
hoveddel.

Det ble i planutvalget
bestemt at østre blokk skal
ha 3 bolig etasjer. Vest re
blokk kan ha opptil 5 etasjer.

Eiendommen 317/67
foreslås regulert til samme
reguleringsformål som
eksiterende reguleringsplan
med samme utnyttelse.

Anleggstrafikken er
underlagt gjeldene regelverk
når det gjelder ulemper for
omgivelsene for slik
virksomhet. Det forutsettes
at dette følges.

Som nevnt av forslagsstiller,
medregnes ikke takterrasse
som etasje dersom bruksareal
er under 1/3 av underliggende
etasjes bruksareal, jf.
Teknisk forskrift , grad av
utnytting § 6 - 1 c).

Planutvalget vedtok en
etasjebegrensning og ikke
begrensning på høyde for
vestre blokk . Derfor samsvarer
planforslaget med gjeldende
vedtak.

Vedrørende trafikk, vil det
komme nye
trafikksikkerhetstiltak sammen
med reguleringsplanen, som vil
føre til et stort og viktig grep for
å bedre trafikksituasjonen i
krysset Asbjørnsensgt .
/Hønengata. Vedrørende
utkjøring direkte ut i Hønengata
er dette i strid med å ha færrest
mulig utkjøringer ut på denne
veien. Deres eiendom vil
således få en oppdatert
adkomstveg med fortau, noe
som er s vært positivt for
trafikksikkerheten. Det vil også
gjennomføres
trafikksikkerhetstiltak langs hele
Hønengata.

Eiendommene 317/67
reguleres til uendra bruk. I tråd
med utbyggers kommentar.

Anleggstrafikk skal ivaretas på
en god måte, dette skal
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utbygger ivareta i
riggplan/miljøoppfølgingsplan.

5. Øistein Røste

Mener at takterrasse betraktes s om
en 4. etasje på østre blokk. Kan ikke
tillatelse ekstra høyder utover
3.etasjen.

Verandaen på hjørnet mot sørøst på
østreblokk kan se rett ned i hagen til
naboen. Vil ikke ha direkte innsyn til
naboer.

Mener at byggene er planlagt for
høyt i terrenget i forhold til
nabobebyggelse.

Mener at østre blokk må flyttes
lengre mot vest for å bedre
sol/skygge forholdene

Mener at det er bekymring for
trafikkøkningen som skapes ved
nybygg og anleggstrafikk.

Takterrassen på østre blokk
er trukket inn på taket og
skjermet mot øst slik at den
skal være til minst mulig
sjenanse for naboer og
gjenboere. Takterrassen er
viktig for leilighetene slik at
de får økt bokvalitet v ed et
felles oppholdssted.
Terrassen regnes ikke som
etasje i og med at den er
under 1/3 av underliggende
etasje og ikke inneholder
hoveddel.

Høyden på de planlagte
byggene er nøye vurdert i
forhold til eksisterende
terreng og fremtidig bruk av
bebyggelse n.

Østre blokk er nøye vurdert
og plassert i forhold til vegen
og lekeplassen

Det er gjort trafikkanalyse av
tiltaket som viser at
eksiterende veier tåler
trafikkøkningen fra
prosjektet. Anleggstrafikk
håndteres etter gjeldende
lovverk i byggesaken.

Vise r til svar på forrige
merknad ang takterrasse .

Illustrasjonene i
planbeskrivelsen viser at
verandaene på sørøstre del av
østre blokk er trukket
hovedsakelig mot sør, mens en
kortere del er trukket mot øst. I
tillegg er avstanden over 20
meter til nærmeste nabo øst .
Rådmannen vil igjen påpeke
mål om sentrumsnær fortetting
som et argument for å ikke
tilegne avgjørende vekt på
innspill om innsyn.

Varandane tilfører også en stor
kvalitet for beboerne.

Høydene på blokkene
samsvarer med vedtak .

Anleggstrafikk skal ivaretas på
en god måte, dette skal
utbygger ivareta i
riggplan/miljøoppfølgingsplan.

6. Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen kan akseptere avvik
fra retningslinjen for støy T - 1442
grunnet at dette er et
sentrumsområde og avstanden til
kollektivknutepunkt. Det forutsetter at
det innarbeides bestemmelser som
sikrer at alle boenhetene får tilgang til
stille side hvor s tøyverdien er lik eller
lavere enn Lden = 55 db. Minst et
soverom plasseres her og minst
halvparten av rom til støyfølsom bruk
må ha vindu ut mot stille side.

Plassering av luftinntak for å sikre
best mulig luftkvalitet i leilighetene

Forurensning i grunn en rekkefølge
krav.

Bestemmelser vedrørende
støyreduserende tiltak tas
inn i bestemmelsene.

Plassering av luftinntak
legges slik at det sikrer best
mulig luftkvalitet for
boligene. Håndteres i
byggesaken.

Det er foretatt masse
utskifting på eiendomme n
etter søknad og tillatelse fra
kommunen.

Rådmannen anser merknad
tilstrekkelig besvart og
inkorporert i planforslag av
forslagsstiller.

7. Buskerud Fylkeskommune
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Automatisk fredede kulturminner.
Opplyser om varslingsplikten dersom
det fremkommer spor eller
gjenstander som kan være fra før
1537 under arbeidets gang.

Nyere tids kulturminner. En bolig er
vurdert til å ha middels verneverdi
innenfor planområdet

Varsli ngsplikten vil bli
overholdt dersom det
fremkommer spor eller
gjenstander som kan være
fra før 1537 under arbeidets
gang.

Tidligere bygninger som ble
berørt av planforslaget
hadde lav verneverdi og er
derfor blitt revet.

Rådmannen anser merknad
tilstrekke lig besvart av
forslagsstiller.

8. Statens Vegvesen (utsatt frist)

Forutsetter at det planlegges med
tiltak som demper støyen til
akseptabelt nivå.

Krever rekkefølge - bestemmelse for
gang og sykkelundergang under
jernbane med tilhørende G/S vei på
begge sider av jernbanen. Den skal
være ferdigstilt før innflytting i første
leilighet.

Krever rekkefølge - bestemmelse for
tiltakene i reguleringsplanen for «Fv.
35 Hønengata» på strekningen fra
parsellslutt ved Krokenveien til og
med Industrigata . S kal være
ferd igstilt for det blir gitt innflytting til
første leilighet.

Frisikt i krysset F v . 35 X Asbjørnsens
gate følger vegnormalen.

SVV har i brev av 23.8.2019 trukket
sin innsigelse til planen og gitt
kommunen anledning til å
egengodkjenne planen.

Det er planlagt til tak i planen
som demper støy. Se
uttalelse og kommentar fra
Fylkesmannen

Vi ser det som ikke relevant
å ta med
f otgjengerundergang under
jernbanen for å binde
sammen vårt område med
det som ligger nord. Denne
bestemmelsen er tatt med i
tilstøtende plan len ger nord,
på den nordsiden av
jernbanen. Vi ber om at
innsigelsen frafalles. Hvis
kravet blir stående blir ikke
denne boligutbyggingen
realisert.

Kravet om rekkefølge -
bestemmelse for tiltakene i
reguleringsplanen for «Fv.
35 Hønengata» på
strekningen fra parsellslutt
ved Krokenveien til og med
Industrigata , skal være
ferdigstilt for det blir gitt
innflytting første leilighet .
Forholdet e r ivaretatt i
tilstøtende plan lenger nord,
på den nordsiden av
jernbanen. Vi ber om at
innsigelsen frafalles. Etter
nøyere overveiel se har SVV
trukket innsigelsen, 23.8.19.

Frisikten i krysset justeres
slik at det følger
vegnormalen.

D et legges inn
rekkefølgebe s t emmelse om
tiltakene i fv. 35, samt
frisiktsone. Øvrige
innsigelsespun k t er er trukket av
SVV .

Rådmannen anser merknad
tilstrekkelig besvart og
inkorporert i planforslag av
forslagsstiller.



605_410 Hønenga terrasse 
 
HRA har ikke uttalt seg i denne saken, men vil gi følgende innspill. 
 

 Når man skal planlegge avfallsløsninger i våre dager planlegger man for fremtiden og bør tenke 
estetikk. Nedgravde beholdere er å anbefale til avfall. Det finnes 2 typer - helt nedgravd hvor 
bare innkastluke er over bakken eller delvis nedgravde med 60-70% under bakken. Man får frigitt 
areal over bakken sammenlignet med hus til beholdere. I tillegg er avfall under bakken, en 
luktreduserende faktor. Forsikringsselskapene ser også ulemper med beholdere inntil husvegger, 
og krav om avstand er allerede innført noen steder.  

 

 Vi tenker at ett avfallsanlegg bør og må legges i utkanten av boområder for å sikre myke 
trafikanters sikkerhet. HRA ønsker ikke å kjøre på gangveier – gangveier er etablert for myke 
trafikanter ikke lastebiler. Sikkerheten rundt både anlegg og tømming er viktig for oss. Når man 
planlegger avfallshåndtering der mange mennesker ferdes, for eksempel ifm skoler, barnehager, 
eller nye boligfelt bør/må anlegg ligge utenfor tun, gjerde eller mye besøkte områder. Barn synes 
at renovasjonsbiler er spennende, de går ikke unna – men inntil. Det er ikke praktisk å anlegge 
gangvei som kommer f.eks under kran ved tømming. Det er krav til vei og snuplass for lastebiler 
etter Vegvesenets norm som gjelder. En renovasjonsbil skal rygge minst mulig – kun for å snu 
pga myke trafikanters sikkerhet. 

 

 HRA ønsker å uttale seg i målsatt detaljplan for utbyggingen når den er klar. Dette for å sikre: 
Sikkerhetsaspektet, veibredde, snuforhold, sporingskurve, stigningsgrad, avstand til vegg/mur og 
andre installasjoner, kapasitet i forhold til antall husstander. Samt sikre at gang- og sykkelvei og 
parkeringsplasser ikke kommer i konflikt med renovasjonsbil.  

  
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
Gunn M. Johannessen 

 

  
 



Fra: Lise Skjerdal [lise.skjerdal@alb.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.10.2018 11:01:26 

Emne: Vedr. Hønengata terrasse 

Vedlegg:  

  
Saksnr. 15/7577-62 
  
Viser til telefonsamtele med Åshild Lie i dag. Jeg er eier av Hønengt. 60, som ligger på den 
andre siden av gata hvor den fem etasjes blokka er planlagt. Jeg er sterkt imot å bygge fem 
etasjer der, spesielt på grunn av innsyn til min eiendom. Det blir noe helt annet å få et bygg 
på fem etasjer som nabo, enn et bygg på to etasjer. 
  
Med hilsen 
Lise Bergom Skjerdal 



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO - 2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 91 7 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN - nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 07.11.2018
Saksref : 201809363 - 2
Deres ref . : 15/7577 - 62
Side: 1 / 2

Vår saksbehandler: Knut Oddvar Stene
Telefon:
Mobil: +47 40870400
E - post: Knut.Oddvar.Stene@banenor.no

Ringerike kommune - Merknad til detaljregulering Hønengata terrasse.

Viser til ovenfor nevnte planforslag datert 18 .9 , merknad fra Jernbaneverket til oppstart av
planarbeid datert 1.4.2016 , samt e - post fra Ringerike kommune v/Åshild Lie datert 8.11. 2018.

I merknad til oppstart av planarbeidet (datert 1.4.2016) for Hønengata terrasse (planID: 0605 -
nr.410), ba Bane NOR (tidl. Jernbaneverket) om at plangrensen langs jernbanen ble tilpasset
eiendomsgrensen, sekundært at våre arealer reguleres til arealformålet bane. Mottatt planforslag
(datert 18.9.2018) viser derimot formålet  annet uteoppholdsareal  og formålet  turvei  på Bane
NOR s eiendom - helt inn til jernbanes infrastruktur. Bane NOR kan ikke akseptere at våre arealer,
som er essensielle for drift og vedlikehold av jernbanen, reguleres bort. Følgelig har Bane NOR
måtte vurdere bruk av innsigelse til planforslaget.

Etter at Bane NOR mottok planforslaget har det vært korrespondanse mellom Ringerike kommune
og Bane NOR . E ttersom det er ønskelig å unngå bruk av innsigelsesinstituttet har partene derfor
blitt enig om en løsning der planforslaget endres slik at Bane NORs interesser iv aretas . Viser
følgelig til e - post fra Ringerike kommune datert 8.11.2018 v/saksbehandler Åshild Lie der det
fremkommer at:

Ringerike kommune bekrefter at Bane NORs arealer vil bli endret til arealformålet bane.
Bestemmelsens § 2.1.2 vil omformuleres slik at flettverksgjerdet skal stå i
eiendomsgrensen.

Bane NOR legger til grunn at ovenfor stående endringer innarbeides i planforslaget før det legges
frem for vedtak.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger
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M ottakere:
Fylkesmannen i Buskerud
Ringerike kommune
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410 Detaljregulering Hønengata terasse. 

 

I sak 21/18 ble det vedtatt at ovennevnte prosjekt skal bygges med max 3 etasjer. 

Nå ser vi at det legges til rette for at kun en av blokkene har 3 etg., mens den andre har 5 etg. som 
trappes ned til 2 etg. 

Ved å tilføre takterrasser med skjerming, vil jo blokkene også fremstå med enda 1 etg- høyere, 

totalhøyden på blokkene må ikke overstige høyden som tilsvarer 3 etasjer. 

Dette strider imot vedtak 21/18 som ble besluttet 18.06.18 ! 

I tidligere dokumenter har det vært nevnt 41 boenheter, men nå er det beskrevet 47 boenheter ? 

Vi etterlyser tegnforklaring, spesielt med tanke på at nærliggende eiendom (Braathen Eiendom as) 

er inntegnet i prosjektet.  Dette er tidligere ikke blitt omtalt eller informert om, og vil selvfølgelig ha 

stor innvirkning for vår eiendom, Ullerålsgt. 49 (gnr. 317 bnr. 567). 

En kombinert bolig/næringseiendom er meget ugunstig i et etablert boligområde, det vil jo bli 

økende trafikk og i tillegg vareleveringer med større kjøretøy, hele døgnet. 

Som vi tidligere har påpekt er det i dag 60 boenheter som tilhører boligområdet som bruker 

Asbjørnsensgt som utkjørsel til Hønengt.  47 boenheter (som det nå er prosjektert med!) og 

eventuelt også de 10 nye boenhetene som er foreslått i Bekkegt., vil fordoble boenhetene i 

boligområdet ! 

Vi har hatt møte med Hønsand Vel og vi deler alle en stor bekymring for trafikkproblemene som 

denne utbyggingen vil medføre.  Det er mange barn som har dette som skolevei, og med 

etableringen av den nye storskolen Ullerål vil antall barn på vei til og fra området øke betraktelig. 

Vi mener utkjøringen bør gå direkte ut i Hønengt. fra Hønengaten 59 (Hønen terrasse), med kun 

tillatt utkjøring til høyre (forbud mot venstre), og at det da lages en rundkjøring i krysset 

Krokenveien/Hønengt, (ved Kiwi butikken). En mulighet er også å lage vei under jernbanen, alt dette 

for å slippe stor pågang med biltrafikk blant myke trafikkanter i Asbjørnsgt/Ullerålsgt. og ut i 

Hønengt. 

 

Det har jo nå i flere måneder vært graving og utskifting av massen på Shell-tomten, hele sommeren 

preget av sterk olje lukt for oss naboer.  Regner derfor med at grunnen er godt nok undersøkt, med 

tanke på leirgrunn etc.  Til info ble det ved gravearbeidet i Hønengt. desember 2009 laget en  

midlertidig vei fra Hønengt over Shell tomten mot Ullerålsgt..  Disse gravearbeidene skapte kraftige 



rystelser i nabohusene og hos oss forflyttet vaskemaskin og skap seg, samt at bilder falt ned fra 

veggene.  Dette ble prosjektansvarlig Senneseth Anlegg gjort oppmerksom på. 

 

 

Mvh 

Gerd Ragnhild og Tom Larsen 

Ullerålsgt. 49 

3513 Hønefoss 
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Innsigelse fra naboer og Hønsand og omegns vel til Hønegat a Terrasse .

18.11.2018

Kontaktperson:

Øistein Røste, 98419249
Ullerålsgaten 51
3513 Hønefoss

Generelt om bygget:

Den ene blokken er begrenset til 3 etasjer. Det er allikevel tegnet inn en 4. etasje/høyde som vil
skjerme for sol samt en lang høy skjermvegg . Dette må bort da det vil skygge like mye som en ekstra
etasje . Hensikten med å senke til 3 etasjer er dermed ikk e tatt til følge. Kan ikke tillates ekstra
høyder over den 3. etasjen.

Det er også tegnet inn gjerde på toppen som vil forhøye med ca 1 meter som skaper skygge og
begrenser utsikt . Ber om at et evt gjerde trekkes inn til midten av blokken slik at det ikke kommer
på kanten mot naboene og virker som en forhøyning.

Det skulle utformes slik at naboer ikke fikk direkte innsyn til naboer. Verandaen på hjørnet viser at
de kan se rett inn på eksisterende naboer. Det er ikke vist den siden som vil peke mot naboer. V i kan
derfor ikke kommentere konkret, men det k an ikke være slik at det skal være direkte innsyn til
naboer.
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Grunnhøyden:

Det er tegnet inn grunnhøyder Gh , på bygget, men ikke hvilken grunnhøyde naboeiendommene har.
Vi tror Gh 1.etasje allerede starter på et høyere nivå enn 1 . etasje på eksisterende U llerålsgaten 49
og 51. Ber i så fall om en redegjørelse av dette og ønsker at 1. etasje skal starte på samme eller
lavere grunnhøyde som eksisterende eiendommer. Vi ser at innkjøring til garasjen starter på nivå
med de andre 1. etasjene. (Det vil i praksiss si 4 etasjer). Vi synes dette er å strekke totalhøyden på
bygget. Derfor må bygget senkes i terrenget.

B BB2 kan flyttes lengre mot vest(venstre) for å skape bedre sol/skyggeforhold.
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Adkomstveier:

Dette ble tatt opp på årsmøte 19.september med Hønsand vel der alle naboer var invitert . Det var
en generell bekymring angående trafikkbelas tningen i Asbjørnsens gate. Fordi vi mener det vil
dannes køer i Asbjørnsensgate opp mot H ønegaten , tror vi også trafikken nedover Ullerålsgaten,
som er skolevei for mange barn og ungdommer, vil øke fordi bilister vil velge alternative påkjøringer
for å komme seg inn på Hønegaten.

Hvorda n skal trafikkproblemet løses med en signifikant økning av trafikken. Det er satt inn fortau
som vi ikke forstår at det er plass til. Skal det tas plass fra eksisterende eiendommer for å få plass?
Dersom det ikke gjøres vil veien bli smalere enn i dag og t rafikkforholdene vil bli verre. Lastbiler har i
dag dårlig plass i krysset Hønegaten/ A sbjørnsensgate.

Minner også om at det er planlagt ytterligere 10 boenheter i Bekkegata som også vil benytte seg av
samme Asbjørnsensgate og skoleveien Ullerålsgaten.

Byggeperiode

Ber om at det vil bli strenge betingelser for byggingen da det vil vare i lang tid og er i et boligområde.
Det er slitsomt for naboer med byggestøy. Ber derfor om totalt byggeforbud i helger og fra Kl 1800 -
0700 på hverdager under hele byggepe rioden.



Vår dato: 19.11.2018 
Vår referanse: 2016/1335 
Arkivnr.: 421.4 
Deres referanse: 15/7577-62 
Saksbehandler: Brede Kihle 
Innvalgstelefon: 32266865
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Hønengata 
terrasse 
 
Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse 
hvor det skal legges til rette for oppføring av ca. 47 nye boliger fordelt på to 
boligblokker. Det aktuelle området er utsatt for støy både fra tog og vegtrafikk som 
resulterer i støyverdier som overstiger de nasjonale støygrensene som er satt i 
støyretningslinjen T-1442. For å sikre tilstrekkelig miljøkvalitet med hensyn til støy er 
det behov for oppføring av støyskjerm langs veg og bane i tillegg til lokale tiltak på 
bygningsmassen. Siden dette er et sentrumsområde med nærhet til kollektivknutepunkt 
kan det aksepteres avvik. Fylkesmannen ber derfor om at bestemmelsene blir endret. Vi 
forutsetter at kommunen innarbeider bestemmelser som sikrer at alle boenhetene får 
tilgang til en stille side hvor støyverdien er lik eller lavere enn Lden = 55 dB. Minst ett 
soverom må plasseres her og minst halvparten av rom til støyfølsomt bruk må ha vindu 
ut mot stille side. Vi ber om at støygrensen blir tatt inn i bestemmelsen slik at den blir 
juridisk bindende for planen.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 3. oktober 2018 hvor ovennevnte planforslag er lagt ut til offentlig 
ettersyn. 
   
Planforslaget legger til rette for bygging av ca. 47 nye boliger fordelt på to boligblokker som 
ligger sentralt plassert i Hønefoss. Den vestre blokken som ligger mot Hønengata vil trappes 
ned fra 5 til 2 etasjer fra nord til sør og vil få 26 leiligheter. Den østre blokken med 21 
leiligheter som vender ut mot Ullerålsgata vil bli oppført med 3 etasjer. Videre er det lagt opp 
til interne gangveier og fortau langs hele kvartalet. Området i sør er regulert til kombinerte 
formål bolig/næring i tråd med dagens situasjon. 
 
Fylkesmannen har i brev av 29. mars 2016 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid. Her ba vi om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og unge, landskap, 
klima, energi, universell utforming og naturmangfold ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med 
nasjonale føringer. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Det er utarbeidet en støyutredning som viser at deler av planområdet er belastet med støy fra 
veitrafikk og jernbane over anbefalte grenseverdier tabell 3 i Klima- og miljødepartementets 
retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442. For fasadene som er vendt ut mot Hønengata 
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og jernbanen i nord er det i dag støyverdier tilsvarende gul støysone og dels rød støysone. For 
fasaden på baksiden av bygningene blir støynivået i stor grad tilfredsstillende.  
 
Ut fra områdets beliggenhet nær kollektivknutepunkt, kan det aksepteres avvik fra anbefalte 
støygrenser med bakgrunn i nasjonale føringer om å legge til rette for økt boligbygging og 
høy arealutnyttelse i nærhet til kollektivknutepunkt. Vi viste til dette ved varsel om oppstart 
hvor vi uttalte følgende: 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. Videre ba vi om at det 
ble stilt et krav i bestemmelsene at det ved søknad om rammetillatelse skal foreligge 
dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. 
 
I planforslaget er det krav om oppføring av støyskjerm. Støyanalysen viser at dette har en viss 
effekt, men at store deler av fasaden mot Hønengata på det vestre bygget og den nordlige 
delen av bygget i øst fortsatt vil ha for høye støyverdier. Det er derfor viktig at det også stilles 
krav til lokale tiltak som resulterer i at minst halvparten av rommene til støyfølsomt bruk og 
minst et soverom i hver boenhet får støyverdier utenfor vindu som er lik eller lavere en Lden = 
55 dB, jf. forslag til avviksbestemmelser i støyretningslinjen kapittel 3.2.1. Dette må også 
gjelde for en stor del av uteområdet og må være et absolutt krav for lekeplassene. Det kan se 
ut til at det er gode støyforhold mellom bygg A og B i støykartet. Lekeplassen bør derfor 
plasseres i dette området. 
 
I forslag til bestemmelser er det en generell henvisning til støyretningslinjen og at den gjelder 
for planområdet. Videre er det krav om oppføring av støyskjerm som vist på plankartet. På 
bakgrunn av at dette området er særlig støyutsatt mener vi dette ikke er tilstrekkelig for å 
ivareta støyhensynet. Vi ber derfor om at kommunen er mer konkret i bestemmelsen og viser 
til grenseverdien på Lden = 55 dB som gjeldende for området slik at denne grensen blir 
juridisk bindende. Dette må gjelde for boligene og for lekeplassene og tiltak for å oppnå 
tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt 
brukstillatelse til de planlagte boligene.  
 
Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til planforslaget under forutsetning av at dette blir 
innarbeidet i den endelige planen. Det betyr at kommunen ikke har anledning til å vedta 
detaljplanen uten at dette kravet blir innarbeidet i bestemmelsene. Vi ber samtidig om at 
kommunen vurderer å innføre avviksbestemmelser som nevnt over. 
    
Det er redegjort for at luftforurensningsnivåene i området ikke er til hinder for 
boligbebyggelse, jf. Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. Retningslinjen åpner for avvik i sentrumsområder nær 
kollektivknutepunkt ut fra ønsket om økt fortetting av boliger i byområder for å redusere 
bilavhengigheten og luftforurensningen. Vi anbefaler imidlertid at det blir innarbeidet tiltak i 
planforslaget i tråd med utredningen. Det er blant annet vist til viktigheten av at luftinntak blir 
plassert på fasadene som har god luftkvalitet for å sikre best mulig kvalitet på inneluft. Det er 
spesielt området mot Hønengata som er utfordrende. 
 
Når det gjelder barn og unges interesser er det regulert inn to lekeplasser i planen med krav 
om opparbeidelse og det er krav til opparbeidelse av gangveier og tverrforbindelser for å 
binde sammen fortauet langs Ullerålsgata med fortauet langs Hønengata. Dette mener vi er 
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positivt. Når det gjelder lekeplassen langs Hønengata så vil omtrent hele dette arealet være 
støyutsatt. Lekeplassen som er plassert mellom de to byggene er imidlertid skjermet og er 
plassert gunstig i forhold til sol og trafikk. Vi anbefaler derfor at dette arealet blir prioritert 
når området skal tilrettelegges for barn og unge. 
 
Det kommer frem at området i lang tid har vært benyttet av en bedrift hvor det har foregått 
omlastning av drivstoff og smøreoljer med nedgravde tanker for dette. På bakgrunn av dette 
er det behov for utskiftning av masser for deler av området. I planbeskrivelsen går det frem at 
Multiconsult har utarbeidet en egen tiltaksplan mot forurenset grunn. Det er Ringerike 
kommune som er forurensningsmyndighet, jf. forurensningsforskriften kapittel 2, og vi 
forutsetter at kommunen følger dette videre opp. Vi ser av bestemmelsene at det er 
rekkefølgekrav om at tiltaksplan for opprydding skal være godkjent før det kan gis 
igangsettingstillatelse. Vi anbefaler at det også innføres rekkefølgekrav som sikrer at disse 
tiltakene blir gjennomført før det blir gitt brukstillatelse for de nye boligene. Vi mener dette er 
spesielt viktig når området skal benyttes til boliger og lekeareal for barn.  
 
Når det gjelder samordning av statlige innsigelser, ser vi av brev fra Bane NOR datert 7. 
november 2018 at det har vært dialog rundt arealene til Bane NOR. De krever at deres areal 
nærmest jernbanen blir regulert til jernbane. Det kommer videre frem av brevet at kommunen 
har bekreftet at disse interessene vil bli ivaretatt. Fylkesmannen mener det er positivt at denne 
interessekonflikten er løst og forutsetter at kommune følger dette videre opp når plankart og 
bestemmelser skal revideres. 
 
Utover dette har vi ingen merknader til planforslaget ut fra våre ansvarsområder.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Bane Nor Postboks 4350 2308 HAMAR 
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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

Hønengata terrasse - Hønefoss - Ringerike kommune -
detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag for Hønengata terrasse i Ringerike kommune. Vi viser
også til vår uttalelse til varsel om oppstart datert 5. april 2016 (vår ref.: 2016/1112).

Dette er en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

Kort om planen
Planområdet ligger sentralt i nordre del av Hønefoss og utgjør et areal på cirka 15 daa. Formålet
med planen er å tilrettelegge for bygging av cirka 47 boliger. Boligene fordeler seg over totalt 2
blokker.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner i planområdet.
Området er allerde bebygd og vi forventer ikke å finne bevarte automatisk fredete kulturminner
her. Videre mener vi at automatisk fredete kulturminner er tilstrekkelig ivaretatt gjennom planens
reguleringsbestemmelser. Vi har derfor ingen merkander til planforslaget.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har tidligere gjort oppmerksom på at bolighuset i Hønengata 59 (317/200) innenfor
planområdet er vurdert til å ha middels verneverdi i kulturminneregistrering for Hønefoss
sentrum fra 2001. Vi vurderte imidlertid bolighuset til å ha lav verneverdi. Bygningen er nå revet
for å gi plass til ny bebyggelse, og vi har ingen merknader til dette.

Vi gjorde videre oppmerksom på at det like utenfor planområdet finnes to bygninger (Prinsens
gate 27 og Ullerålsgata 49) som er vurdert til ha høy verneverdi i kulturminneregistrering for
Hønefoss og ba om at man tok hensyn til den verneverdige bebyggelsen. Vi ser det derfor som
positivt at det er utarbeidet reguleringsbestemmelser som sikrer en variert bebyggelsesstruktur

Ringerike kommune
Att. Åshild Lie
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  19.11.2018  Vår referanse:  2018/11017 - 2 Våre saksbehandlere:
Deres dato:  03.10.2018  Deres referanse:  15/7577-62 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

Tora Flovik Aune, tlf. 32 80 88 18

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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gjennom bl.a. sprang i fasadeliv, avtrapping av høyder og oppdeling av fasader ved hjelp av
materialbruk (§ 1.1). Vi har følgelig ingen flere merknader til planforslaget.

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 Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
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 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Anne-Mette Bjertnæs / 

32214342 

18/217089-8 Åshild Lie 13.12.2018 

     

      

Svar - 410 Reguleringsplan Hønengata terrasse - høring og offentlig ettersyn  

Viser til framlagt reguleringsplan for Hønengata terrasse. 

 

Planen legger til rette for bygging av ca. 47 boliger langs fv. 35. Området ligger inntil 

jernbanen til Roa og rett sør for området Øvre Hønengata øst. Boligene fordeles seg på to 

blokker. Den vestre blokken har 26 leiligheter og ligger med Hønengata. Den trappes ned fra 

5 til 2 etasjer fra nord mot syd. Den østre blokken med 21 leiligheter, vender mot 

Ullerålsgata og er i 3 etasjer. 

 

Støy 

Området langs Hønengata er støyutsatt og burde ha større avstand til fv. 35. Hvis man 

allikevel velger å bygge slik som anvist må det planlegges med tiltak som demper støyen til 

anbefalt nivå. 

 

Skoleveg 

Hønefoss skole skal nedlegges og barn og ungdom fra dette område skal til Ullerål 

barneskole og Hov ungdomsskole. Skolevegen vil i dette forslaget være fra Hønefoss 

terrasse og ut til fortauet langs fv. 35 Hønengata og under jernbaneundergangen. Videre må 

de følge fortauet for å krysse fv. 35 på nordsiden av Krokenveien.   

 

Det å gå langs fv. 35 Hønengata er ikke trafikksikkert for skolebarn. Fv. 35 har i dag en ÅDT 

17 700. Ved ordinær trafikkvekst vil trafikken om 20 år være på over 20 -22 000 ÅDT.  

 

Frisikt 

Frisikten er plassert feil i krysset fv. 35xAsbjørnses gate.  
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Krav om rekkefølgebestemmelser: 

 

 Gang/sykkelundergang under jernbanen og gang/sykkelvegforbindelser til denne på 

begge sider av jernbanen. Den må være ferdigstilt før innflytting i første leilighet. 

 Tiltakene i reguleringsplan for «Fv. 35 Hønengata» på strekningen fra parsellslutt 

ved Krokenveien til og med Industrigata skal være ferdigstilt før det blir gitt før 

innflytting i første leilighet. 

 

 

 

Konklusjon 

Med bakgrunn i vårt sektoransvar for gående og syklende og henvisning til ovenstående 

forklaring fremmer vi innsigelse mot planen. Hvis ovenstående rekkefølgebestemmelser blir 

tatt inn i planbestemmelsenen og frisikten blir rettet i plankartet iht. Vegnormalen, vil vi 

frafalle innsigelsen. 

 

 

 

Vegavdeling Buskerud 

Plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Rolf Helge Grønås 

avd. dir. Anders O. T. Hagerup 

 seksjonsleder 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Ringerike kommune
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Detaljreguleringsplan for Hønengata terrasse - trekking av innsigelse

Vi viser til tidligere innsigelse mot ovennevnte forslag til reguleringsplan og møter om

saken.

Etter ny intern gjennomgang av saken bekrefter vi med dette at innsigelsen vår trekkes og at

kommunen kan egengodkjenne planen.

Ved rullering av arealdelen til kommu neplanen blir det viktig blant annet å sørge for at det

blir avsatt trafiksikre skoleveger i plankartet mellom skoler og tilhørende nye boligområder.

Vegavdeling Buskerud

Med hilsen

Rolf - Helge Grønås

Avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup

Seksjons leder

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



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet  

 
Arkivsaksnr.: 15/7577-46   Arkiv: PLN 410  

 

1. gangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse 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 trafikksikker skoleveg for barna mot ny Ullerål skole 

utredes nærmere.  

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) 

fra 25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 

30.10.1942, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse. 

 

 

 

Sammendrag 

Det er fremmet forslag om detaljregulering for Hønengata 59 med fler. Planen har fått navnet 

«Hønengata terrasse», på bakgrunn av prosjektets terrasserte lamellblokker. Forslagstiller 

ønsker å omregulere en tidligere industrieiendom (Shelltomta) til to boligblokker med til 

sammen 46 boenheter. Boligene fordeler seg på to blokker fra 2 til 5 etasjer som trappes opp 

bakover (mot øst/nord). Prosjektet fører til nye leiligheter med fine kvaliteter sentralt i 

Hønefoss.  

 

Rådmannen anser detaljreguleringen som i tråd med overordnet mål i kommunedelplanens 

samfunnsdel om økt fortetting langs kollektivakser.  Prosjektet anses som en kvalitetsheving 

av et tidligere industriområde.  

 

Rådmannen anbefaler at planens sendes på høring og offentlig ettersyn.  

 



Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for flere sentrumsnære boliger tilknyttet 

Hønengata som kollektivakse. Da dette er et uttalt mål i kommuneplanens samfunnsdel for 

2015-2030 at befolkningen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 nye beboere innen 

2030, og at 70 % av befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss-området. Ringerike 

kommune må jobbe aktivt og målrettet for å tilrettelegge for denne utviklingen. Denne planen 

er klart i tråd med overordnede føringer.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planområdet er ikke i tråd med gjeldene kommuneplan, det ble derfor fremmet politisk 

oppstart 15.02.2016. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok i sitt møte 

15.02.16, sak 19/16 å anbefale oppstart av planarbeidet. 

 

Viser til: Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_410 detaljregulering for Hønengata 59 mfl.. 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan nr. 0605_121 Ullerålsgaten – Asbjørnsens 

gate – Hønengaten og NSB (Bergensbanen), samt deler av nr. 0605_11 Norderhov 

ved vedtak av 0605_410 detaljregulering for Hønengata 59 

3. HMA ber om at et mulig togstopp for strekning Hønefoss – Jevnaker hensyntaes. 

 

Forslaget av oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Ringerikes blad 24.02.2016  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet består av eiendommene Hønengata 59, 55, 53 A og B, 48 A (1035/1,3 17/201,3 

045/1,4 000/11, 317/200,3 17/67,3 17/198,3 17/195,3 17/196.) 

 

Eiendommen Hønengata 59 har en sentral beliggenhet i Hønefoss nord ved 

jernbaneundergangen i Hønengata. Mot nord går tomtegrensen inntil jernbanen, mens det øst 

for området er et boligområde. Det er en kombinasjon av næring/boliger mot sør. Det krysser 

en sti i ytterkant av Hønengata 59 som er benyttet av beboere i nærområdet.  

 

Tomten skråner nedover fra øst mot sørvest med gode solforhold. Arealet består også delvis 

av krattvegetasjon, samt noen større bjørketrær. Tomten som ønskes regulert er på 6462 m2, 

mens hele området som foreslås regulert er på ca. 15 000 m2. 

 

Eiendommen Hønengata 59 er tidligere brukt til omlasting av drivstoff og smøreolje. All 

bebyggelse er revet på eiendommen. Det skal utføres en masseutskiftning, av forurensede 

masser. Eiendommen hadde tidligere lav utnyttelse.  

Tilstøtende eiendommer er inkludert i planen, disse reguleres til kombinert bolig og næring i 

tråd med dagens bruk.  

 

Planlagt arealbruk 

Det er tilrettelagt for to boligblokker, blokkene utformes som terrassert lameller. Blokkene 

skal til sammen romme 46 leiligheter i størrelse fra ca. 50 m2 BRA til ca. 95 m2 BRA. Alle 

leilighetene blir gjennomlyste, med hovedfasade mot vest.  

Det anlegges garasjekjeller for beboere, og noe parkering til gjester på terreng. Store gode 

uteoppholdsarealer med lekeplasser tilpasset alle aldersgrupper.  

 



 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Stark arkitekter AS, ved sivilarkitekt Per Gunnar Rød-Knudsen. 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1.gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

- Vedlegg med innspill/uttalelser  

- Trafikkanalyse 

- Terrengsnitt 

- Utkast til situasjonsplan 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Hønengata 59 AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, 

Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985 (se planbeskrivelse s 7).  

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til industri. Tillatt utnyttelsesgrad er 

U=0.30 og bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gbnr. 1035/1, 317/201, 3045/1, 4000/11, 

317/200, 317/67, 317/198, 317/195og 317/196.  

Eiendommene er både offentlige og private. 

 

Planområde omfatter også arealer tilhørende: 

- Jernbanetrase: Bane nor (4000/11) 

- Veiareal og sideareal til vei og jernbane: Ringerike kommunen (317/201-581) 

- Hønengata5 5 (317/198) eid av Tom Banggren 

- Hønengata5 5 (317/196) eid av Roy Hansen  

- Ullerålsgata4 8A (317/67) eid av Bråthen Eiendom AS 

 

Uttalelser til planoppstart 

Forslagstiller varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet 

kunngjortes i Ringerikes Blad 24.02.2016, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 

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

 

I behandling om oppstarts av planen, ble det vedtatt følgende:  

HMA ber om at et mulig togstopp for strekning Hønefoss – Jevnaker hensyntas. 

 

Forslagstiller har kommentert punktet med følgende:  

Det er ikke aktuelt i denne planen å legge til rette for togstopp i tilknytning til eiendommen. 

Arealet og strekningen som grenser til jernbanen er for lite og avstanden til Hønefoss 

jernbanestasjon er relativt liten. Dette er derfor ikke innarbeidet i planen 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 



Planforslaget anses å være i tråd med intensjonene om fortetting sentralt og langs 

kollektivakser. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til erverv 

(næringsvirksomhet). Planforslaget er i strid med overordnet plan.  

I utkast til ny kommuneplan er området endret til bolig.  

 

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. 

 

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 

Utbygginga 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 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er i andre reguleringsplaner i Hønengata (ref. Hønengata 40-44) lagt føringer for 

utforming langs Hønengata. Planforslaget for Områdereguleringen Øvre Hønengata Øst, på 

andre siden av jernbanen, viser til høyder på 24 og 18 meter.   

Det er derfor allerede innarbeidet en presedens for høyere bebyggelse større og volumer, enn 

den opprinnelige småhusbebyggelsen langs Hønengata.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Tidligere har det på eiendommen foregått omlastning av olje etc. En bruk som anses uriktig 

for en så sentral eiendom. I planforslaget blir det innregulert en støyskjerm i eksisterende 

byggelinje, som vil oppfattes som en forlengelse av gateløpet. Prosjektet vil åpne opp i 

gateløpet, og vil kunne oppfattes som en grønn lunge langs Hønengata. 

 

Bebyggelse med boliger utformes som lamellbebyggelse med varierte høyder og flate tak som 

skaper luftige mellomrom, grønne utearealer og gode solforhold. Rådmannen anser byggets 

høyde og volum som fornuftig og i tråd med fortettingsstrategien langs kollektivakser. 

Jernbanen i bakkant, bak byggets høyeste punkt; ligger høyere enn terrenget, noe som gjør 

det naturlig å trappe ned bygget mot lavere bebyggelse på sørsiden av eiendommen. Det 

anlegges store gode leke- og uteoppholdsarealer rundt byggene, og de får underjordisk 



parkeringskjeller. Prosjektet vil gi en støydempende funksjon for bakenforliggende 

småhusbebyggelse. Rådmannen anser prosjektet som passende for området, med tanke på 

bebyggelse på andre siden av jernbanen (høyder opptil 24 m) og siloen i øst. Prosjektets 

maksimale høyde vil bli på 16,5 meter.  

 

Estetisk utforming er viktig. Prosjektet har innregulerte høyder over havet. Som gjør byggets 

utforming forutsigbart. Byggenes fasade brytes med bruk av forskjellige materialer, som gir et 

mindre massivt uttrykk. Materialene tar opp omkringliggende uttrykk, noe som tilpasser 

bygget til området. 

 

Rådmannen mener dette er en fornuftig løsning ut i fra prinsippet om stor tetthet nært 

kollektivakser og for å skjerme utearealer og bakenforliggende bebyggelse. Byggene er 

trappet noe som gjør bygningsmassen mindre massiv. Trapping og takterrasser gir gode 

uteoppholdsarealer med flotte solforhold og utsikt. Rådmannen anser høyder og utforming 

som riktig for området. 

 

Forslagstiller har gitt uttrykk for at byggesak vil sendes parallelt med plan- noe som gir god 

forutsigbarhet for prosjektet.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent. De 

overordna samfunnsmessige hensyn har måtte gå foran private hensyn i stor grad, men visse 

justeringer er foretatt for å imøtekomme merknadene.  

 

Rådmannen anser det som påregnelig for naboer å miste noe sol som følge av utbyggingen. 

Forslagstiller har i sol/skygge illustrasjoner vist at for to eiendommer vil det dannes skygge i 

noen få timer på ettermiddagen når sola står i vest (etter kl. 17) i vinterhalvåret (fra 

høstjevndøgn til vårjevndøgn). Planforslaget på andre siden av jernbanen legger opp til enda 

høyrer bebyggelse. Det vil derfor være i tråd med den helhetlige utbyggingen å med foreslåtte 

høyder for området. For øvrige kommentarer se vedlegg.  

 

Angående punkt vedtak vedrørende togstopp på Randsfjordbanen, har forslagstiller uttalt at 

avstanden er for liten til Hønefoss stasjon, stoppet er derfor ikke innarbeidet i planen.  

Rådmannen er enig i forslagstillers vurdering.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Eksisterende utkjøring til Hønengata stenges. Adkomst til boligene vil bli via Asbjørnsens 

gate og opp Ullerålsgata. Det skal bygges fortau langs adkomst (Asbjørnsensgate-

Ullerålsgata). 

 

Det er gjort en vurdering av de trafikale utfordringene for barn som skal sokne til den nye 

Ullerålskolen i foreliggende trafikkanalyse fra Rambøll. Denne konkluderer med at skolevei 

for barna er tilstrekkelig sikker frem til ny Ullerål skole.   

Rådmannen anser Hønengata som en trafikkusikker barriere, og mener det optimalt sett burde 

foreligge en undergang eller overgang for skolebarna slik at de trygt kan krysse Hønengata. 

Rådmannen foreslår at skolevegen utredes ytterligere før andregangsbehandling.   



 

Lekeplasser 

Det er tilrettelagt for store gode, varierte lekeplasser, samt romslige uteområder for alle 

aldersgrupper i planforslaget. Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette før 

det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Rådmannen anser at planforslaget ikke kommer i strid med naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 

ettersom området er bebygd. Det er ikke registrert særskilte naturverdier i planområdet. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønengata terrasse som vil kunne gi sentrumsnære 

boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av mangfold i 

boligtilbudet. Sentrale leiligheter med gode uteoppholdsarealer til alle livsfaser.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

5. Vurdering av uttalelser til oppstart av planarbeidet 

1. Jernbaneverket (uttalelse) 01.04.2016. 

2. Statens vegvesen (uttalelse) 29.03.2016 

3. Fylkesmannen i Buskerud (uttalelse) 29.03.2016 

4. Buskerud Fylkeskommune (uttalelse) 05.04.2016 

5. Ringerike kommune (kommuneoverlegen) (uttalelse) 04.04.2016 

6. Naboer i Ullerålsgaten (uttalelse) Protest, («innsigelse») 02.03.2016 

6. Trafikkanalyse 

7. Terrengsnitt  

8. Utkast situasjonsplan 

9. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

10. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Åshild Lie 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7577-47  Arkiv: PLN 410  

 

Sak: 49/18 

 

Saksprotokoll - 1. gangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse 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 de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen. 

 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 

25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

Arne Broberg (H) fremmet p.v.a. AP, H og V følgende forslag til nytt pkt. 3: 

"Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet nærmere, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen». 

 

Anders Braaten fremmet (SP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 3:  

«Før 2.gangs behandling skal trafikksikker skolevei for barna mot ny Ullerål skole være ferdig 

utredet». 

Braaten (SP) trakk sitt forslag.  

 

Broberg (H) fremmet følgende omforente forslag som Hovedutvalget sluttet seg til: 

«Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen». 

 

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling, samt Brobergs (H) forslag til nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7577-50  Arkiv: PLN 410  

 

Sak: 21/18 

 

Saksprotokoll - 1. gangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse 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 de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen. 

 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 

25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse. 

 

      5.   Presiseres at det må ta hensyn til solforhold. 

      Det skal bygges med max 3 etg». 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 19.06.2018: 

 

Kirsten Orebråten (AP) fremmet p.v.a. H, Uavh Og AP følgende forslag til nytt pkt.5: 

«Presiseres at det må ta hensyn til solforhold. 

Det skal bygges med max 3 etg». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

  

Orebråtens (AP) forslag p.v.a. H, Uavh og AP til nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/7577-57   Arkiv: PLN 410  

 

 

Ny førstegangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  
 

Forslag til vedtak: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse 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 trafikksikker skoleveg for barna mot ny Ullerål skole utredes 

nærmere.  

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 121 Kvartalet 

Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985, samt 

de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse.  

 

5. Naboers sol-/skyggeforhold skal høres spesielt. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det ble i Formannskapsmøte 19.06.2018 gjort et vedtak, punkt 5:  

 
 5. Presiseres at det må ta hensyn til solforhold.  

Det skal bygges med max 3 etg».  

 

Dette vedtakspunktet medfører at planen og plandokumentene må endres før de kan sendes ut 

på høring og offentlig ettersyn. Derfor fremmes saken til ny førstegangsbehandling. 

Forslagsstiller har utarbeidet sol- og skyggestudier, som viser hva som viser slagskygge med 

bebyggelse i tre og fem etasjer.  

 

Rådmannen anser detaljreguleringen som i tråd med overordnet mål i kommunedelplanens 

samfunnsdel om økt fortetting i sentrumsnære områder og befolkningsvekst langs 



- 

kollektivakser. Prosjektet anses som en kvalitetsheving av et tidligere industriområde som 

transformeres til et boligområde. Områdets beliggenhet med jernbane i bakgrunn, og øvrig 

bebyggelse i umiddelbare nærhet, tåler prosjekterte bygninger med terraserte blokker opp til 

fem etasjer.  

 

Rådmannen anbefale at det opprinnelige planforslaget sendes på høring og offentlig ettersyn, 

men at særlig dette med sol- og skyggeforhold skal høres spesielt i høringsrunden. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I Formannskapsmøte 2, 19.06.2018, var Detaljreguleringen for Hønengata terrasse opp til 

behandling.  

Det ble gjort følgende vedtak i saken:  

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse 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 de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen.  

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 121 Kvartalet 

Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985, 

samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, som 

overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse.  

5. Presiseres at det må ta hensyn til solforhold. Det skal bygges med max 3 etg».  

 

Rådmannen har i ettertid hatt et orienteringsmøte med forslagstiller, da vedtaket slik det står 

skrevet, vil føre til omprosjektering av planforslaget. Rådmannen har sammen med 

forslagstiller sett på opptak av møtet; Der det kommer frem til at essensen i vedtaket, er å ta 

hensyn til naboers solforhold, da foreslått med å eksempelvis redusere høyden på blokka mot 

øst til tre (3) etasjer.   

Slik Rådmannen tolker vedtaket, skal det tas spesielt hensyn til solforhold i 

førstegangshøringen, da alternativt med en høyde på tre etasjer for blokk mot øst på 

planområdet.  

 

Beskrivelse av saken 

På bakgrunn av at planutvalget har vedtatt et tilleggspunkt 5 med redusering av etasjeantallet 

fra 5 til 3 etasjer for den østre blokken har forslagstiller utarbeidet flere og mer detaljerte sol-/ 

skyggevurderinger for den foreslåtte utbyggingen.  

 

Sol- og skyggestudier viser at slagskyggene for de to berørte naboer i Ullerålsgata 51 og 53 er 

marginalt forskjellige når det gjelder 3 eller 5 etasjer.  

 

Slagskyggene berører uteområdene til de to eiendommene helt på slutten av dagen etter 
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klokken 1900.  Det er den nordøstre delen av eiendommene som blir berørt. Det bemerkes 

også at begge naboeiendommene har en ca. 2,5 meter høy tujahekk mot vegen i vest. Denne 

hekken influerer også betydelig på slagskyggene på kvelden og legger aktuelle uteområder i 

skygge etter klokken 1900. Tujahekken er medtatt i sol- og skyggevurderingene. De aktuelle 

eiendommene er av slik størrelse slik at de har flere steder hvor de kan oppholde seg ute i 

solen om ettermiddagen. Det er sør-vestlige hjørner av eiendommene som blir berørt av 

skygge.  

 

Opprinnelig forslag:  

 
To terrasserte blokker av 5 etasjer.  

 

Omprosjektert forslag, med treetasjer på østre blokk:  

 
Bygg fremstår mer massivt når det ikke trappes, slik forslaget med fem etasjer gjør.  

 

For prosjektet er det overordentlig viktig å beholde de to øverste terrassene. Disse har relativt 

romslige leiligheter som er tiltenkt barnefamilier. Det er av forslagstillers oppfatning at det å 

fjerne de to øverste etasjene har svært liten virkning på sol- og skyggeforholdene til de to 

berørte eneboligeiendommene. Reduksjonen fra 5 til 3 etasjer er imidlertid til stor ulempe for 

prosjektet. I disse etasjene vil det bli flotte leiligheter som er attraktive. Det kan også nevnes 

at prosjektets profil med avtrapping av bebyggelsen med store takterrasser vil bli tatt bort slik 

at det visuelle særpreget og stedstilpasningen som det er lagt opp til vil bli borte ved bygging 

av 3 etasjer.   

 

Viser for øvrig til vedlagt saksfremlegg for førstegangsbehanlding. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

- 15. februar 2016, Politisk oppstart Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning  

- 4. juni 2018, Førstegangsbehandling Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning 

- 19. juni 2018, Førstegangsbehandling Formannskap 2 -  kommunestrategi og plan 

 

Alternative løsninger 
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Dersom formannskapet ønsker at byggehøyden skal reduseres fra fem til tre etasjer, kan 

forslag til vedtak se slik ut:  

 
1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes ikke ut på høring og offentlig 

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

 

2. Formannskapet sender planen tilbake til administrasjonen for bearbeidelse, og det 

skal maksimalt være tre etasjer for blokka i øst og/eller endret plassering av denne 

blokka for å imøtekomme sol-/skyggeforhold for naboer. 

 

 

Konsekvensene av et slikt vedtak er at forslagsstiller må bearbeide plankart, 

reguleringsbestemmelser, planbeskrivelser, illustrasjoner mm. i tråd med formannskapets 

vedtak. Deretter vil saken bli fremmet til ny politisk behandling. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er i andre reguleringsplaner i Hønengata (ref. Hønengata 40-44) lagt føringer for 

utforming for bygg langs Hønengata. Planforslaget for Områdereguleringen Øvre Hønengata 

Øst, på andre siden av jernbanen, viser til høyder på 24 og 18 meter. 

Det er derfor allerede innarbeidet en presedens for høyere bebyggelse med større volumer, 

enn den opprinnelige småhusbebyggelsen langs Hønengata. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønengata terrasse som vil kunne gi sentrumsnære 

boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av mangfold i 

boligtilbudet. Sentrale leiligheter med gode uteoppholdsarealer til alle livsfaser. I tillegg så 

gjøres også et industriområde om til et boligområde, så det vil bli en kvalitetsheving også for 

omkringliggende bebyggelse, og ønsket utvikling i en by. 

 

Rådmannen anser det som påregnelig for naboer å miste noe sol som følge av utbyggingen. 

Naboene innehar sentrale tomter i en by som er i vekst, det vil være påregnelig med fortetting.  

 

Forslagstiller har i sol/skygge illustrasjoner vist at for to eiendommer vil det dannes skygge i 

noen få timer på ettermiddagen når sola står i vest (etter kl. 17) i vinterhalvåret (fra 

høstjevndøgn til vårjevndøgn). Rådmannen anser eiendommen som svært aktuell for 

fortetting, og anser naboenes tap av solforhold som overkommelig.  

Planforslaget på andre siden av jernbanen legger opp til enda høyere bebyggelse. Det vil 

derfor være i tråd med den helhetlige utbyggingen med foreslåtte høyder for området. Se også 

vurdering i saksfremlegg fra 19.06.2018. 

 

Estetisk utforming er viktig. Prosjektet har innregulerte høyder over havet. Som gjør byggets 

utforming forutsigbart. Byggenes fasade brytes med bruk av forskjellige materialer, som gir et 

mindre massivt uttrykk. Materialene tar opp omkringliggende uttrykk, noe som tilpasser 

bygget til området. 

 

Rådmannen mener at det opprinnelig planforslaget, med fem etasjer, er en fornuftig løsning ut 

i fra prinsippet om stor tetthet nært kollektivakser og for å skjerme utearealer og 

bakenforliggende bebyggelse. Byggene er trappet noe ned som gjør bygningsmassen mindre 
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massiv. Trapping og takterrasser gir gode uteoppholdsarealer med flotte solforhold og utsikt. 

Rådmannen anser høyder og utforming som riktig for området. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at det opprinnelige planforslaget 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, men at særlig dette med sol- og 

skyggeforhold skal høres spesielt i høringsrunden. 

 

 

Vedlegg 

Meldingstekst fra Forslagstiller 05.07.0218 

Illustrasjoner som viser forskjell på 3 og 5 etasjer på østre blokk, 06.06.2018 

Fyfoto av tujahekk hos naboer i øst 

Tujahekk til naboen i Ullerålsgate 51 

Solstudie 5+5 etasjer 

Juni 5+5 etasjer 

Mars 5+5 etasjer  

Solstudie 5+3 etasjer  

Juni 5+3 etasjer  

Mars 5+3 etasjer  

Saksprotokoll – 1. gangsbehandling – 410 Hønengata terrasse (Formannskap 2) 

Saksprotokoll – 1. gangsbehandling – 410 Hønengata terrasse (HMA) 

Saksfremelgg førstegangsbehanlding, 19.06.2018 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

5. Vurdering av uttalelser til oppstart av planarbeidet 

1. Jernbaneverket (uttalelse) 01.04.2016. 

2. Statens vegvesen (uttalelse) 29.03.2016 

3. Fylkesmannen i Buskerud (uttalelse) 29.03.2016 

4. Buskerud Fylkeskommune (uttalelse) 05.04.2016 

5. Ringerike kommune (kommuneoverlegen) (uttalelse) 04.04.2016 

6. Naboer i Ullerålsgaten (uttalelse) Protest, («innsigelse») 02.03.2016 

6. Trafikkanalyse 

7. Terrengsnitt 

8. Utkast situasjonsplan 

9. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

10. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.07.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Åshild Lie 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7577-59  Arkiv: PLN 410  

 

Sak: 24/18 

 

Saksprotokoll - Ny førstegangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse 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 de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen.  

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 121 Kvartalet 

Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985, samt de 

deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse.  

 

5. Presiseres at det må ta hensyn til solforhold. Det skal bygges med max 3 etg. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 21.08.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag på vegne av et samlet Formannskap. 

Vedtak fattet av Formannskapet 19.06.18.: 

 

«1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse 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 de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen.  

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 121 Kvartalet 

Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985, samt de 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse.  

 

5. Presiseres at det må ta hensyn til solforhold. Det skal bygges med max 3 etg». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Johansens (H) felles forslag, ble 

Johansens forslag enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/369-23  Arkiv: PLN 443  

 

Sak: 128/19 

 

Saksprotokoll - 443 Reguleringsplan Kleggerud 2.gangsbehandling Ringerike og 

Jevnaker kommune 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Trafikksikkerhetstiltak på FV 241 Kleggerud, Reguleringsplan 0605_443 Kleggerud 

alternativ B vedtas 

2. Bestemmelsene og kart for alternativ B kan tilpasses Ringerikes maler.  

 
 

Behandling i Formannskapet 22.10.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/369-21   Arkiv: PLN 443  

 

 

443 Reguleringsplan Kleggerud 2.gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Trafikksikkerhetstiltak på FV 241 Kleggerud, Reguleringsplan 0605_443 Kleggerud 

alternativ B vedtas 

2. Bestemmelsene og kart for alternativ B kan tilpasses Ringerikes maler.  

 

  

Innledning / bakgrunn 

I reguleringsbestemmelsen for detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen – Olum (vedtatt 

mars 2015) står det i pkt. 6.5.1 at for «hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen 

reguleringsprosess for å avklare trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer». 

Hensynssone H410_2 utgjør én del av planområdet for Trafikksikkerhetstiltak ved fv.241 ved 

Kleggerud, på fylkesdelet Oppland / Buskerud. Planforslaget omtales i planbeskrivelsen som 

sammen med plankart og bestemmelser utgjør dokumentene i reguleringsplanen. I tillegg vil 

det ved behov bli utarbeidet enkelte illustrasjoner, samt at det utarbeides tekniske detaljplan. 

Planen omfatter tiltak i både Jevnaker og Ringerike kommuner og vil bli finansiert og bygget 

som en del av prosjektet E16 Eggemoen - Olum. 

 

De viktigste tiltakene i denne planen er oppsummert nedenfor: 

 

• Utbedringa av krysset Hadelandsveien  (fv. 241) og Gamleveien med tilhørende 

avkjørselssanering for å bedre siktforhold, herunder ny fellesadkomst il bl.a. Øvre 

Kleggerud. 

• Etablering av busslommer langs Hadelandsveien. 

• Justering av veglinje for fv. 241 for å oppn å tilfredsstillende sikt fra busslommer. 

• Trafikksikker fotgjengerkryssing av Hadelandsveieni tilknytning til busslommene 

 

Finansiering av gang og sykkelvei fra busslomme til vegen ned til Kistefoss finansieres ikke 

som en del av prosjektet til Statens vegvesen. Rådmann ser på ulike løsninger for 

finansiering etter vedtak av planen. 

 

Planforslag lå ute til førstegangs høring i perioden 06.09 – 18.10.18, og andregangs 

høring og offentlig ettersyn i perioden 11.03 – 23.04.19. Som en følge av de uttalelsene som 

forelå etter høringene og offentlig ettersyn er planforslaget i mindre grad omarbeidet. Det er 
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etter andre gangs høring utarbeidet av Statens vegvesen to ulike reguleringsplankart for 

detaljreguleringen, hvorav alternativ B innebefatter en gang - /sykkel veg fra opprinnelig 

plangrense i sør - vest ført bort til Kistefossvegen, denne er foreslått vedtatt. Bakgrunn og 

forklaring vedørende endringene framgår av plandokumentene og merknadsbehandlingen med 

vurdering av høringsuttalelsene. 

 

Justeringene som er foretatt imøtekommer i stor grad de uttalelsene som foreligger etter 

høringene, det vises til merknadsskjemaet for uttalelsene som kom inn og behandlingen av 

disse. Planen sikrer i tillegg at det etterleves krav i reguleringsbestemmelsene for «hensynssone 

H410_2 » (vedtatt detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen – Olum (mars 2015) pkt. 6.5.1), 

hvor det p r e s i s e r e s at det skal gjennomføres en egen reguleringsprosess for å avklare 

trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer langs fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet 

Oppland/ Buskerud . 

 

Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen i forbindelse med det større prosjektet E16 

Eggemoen-Olum. 

Planforslaget som foreligger til behandling følger som vedlegg og består i hovedsak av: 

 

 Plankart, 2 alternativer, datert 28.05.2019 og 14.06.2019 

 Reguleringsbestemmelser, datert 28.06.2019 

 Planbeskrivelse med vedlegg, datert 28.06.2019 

 

Planforslaget inneholder også følgende hensynssoner og bestemmelsesområder som skal sikre 

at følgende forhold ivaretas: 

 

 Frisiktsoner (H140_)  

 Høyspenningsanlegg (H370_) 

 

 
Figur: Plankart 
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Beskrivelse av saken 

Nåværende kryss mellom Hadelandsveien og Gamleveien har i dag en uheldig utforming med 

dårlige siktforhold. Krysset foreslås endret slik at veiene møtes tilnærmet vinkelrett på 

hverandre og iht kravene i vegnormalen. I tillegg foreslås flere avkjørsler samlet, slik at det blir 

færre direkte utkjørsler ut i Hadelandsveien. Nordre del av Gamleveien ender blindt på østsiden 

av eiendommene 148/1/82 og 148/1/87 og får funksjon 

som privat felles kjøreveg. Det etableres nye busslommer på begge sider av fv.241 i 

kryssområdet med Gamleveien.Veglinjen for Hadelandsveien rettes ut for å oppnå 

vegnormalens siktkrav ved utkjøring fra sørgående busslomme (retning Hønefoss). Det legges 

opp til trafikksikker kryssing av fv.241 med fartsgrense 40 km/t. Kryssingen er 

felles for busspassasjerer og brukere av gang- og sykkelvegløsningen som fortsetter videre 

sørover på Gamleveien. Det er etter andregangshøring regulert inn gang/- sykkelveg i 

reguleringsplanen (alternativet merket med B i reg.plan) for å oppnå en sammenhengende gang 

og sykkel forbindelse fra Jevnaker sentrum, via gjeldende planområdet, videre til 

Kistefossveien. Hensikten med dette er å etablere en sammenhengende gang-

/sykkelvegforbindelse som en rundløype Jevnaker – Kistefoss – Kleggerud - Jevnaker. En slik 

gang- / sykkelveg er ikke en del av planbestillingen for prosjektet E16 Eggemoen- Olum. 

Bygging og finansiering av denne G/S vegen inngår derfor ikke i Statens vegvesens sitt 

prosjekt E16 Eggemoen - Olum. SVV vil heller ikke forplikte seg til å bygge denne GS-vegen i 

senere tid, men regulerer området i samarbeid med Ringerike Kommune som en del av SVVs 

detaljreguleringsplan 0 605_443_Kleggerud. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I 2010 ble det igangsatt et planarbeid med sikte på å fastlegge trasé for ny E16 forbi Jevnaker 

sentrum. Det ble vedtatt to kommunedelplaner for ny E16 på strekningen Eggemoen – Olum. 

Kommunedelplan for strekningen fra Kleggerud til Olum ligger i sin helhet i Jevnaker 

kommune og ble vedtatt i mars 2011. Strekningen fra Eggemoen til Kleggerud ble vedtatt i 

januar og februar 2013 i henholdsvis Jevnaker og Ringerike kommuner. Gjennom det 

påfølgende arbeidet med reguleringsplaneen ble det gjort noen mindre endringer i forhold til 

Kommunedelplanene, bl.a. ble linja forbi Søreng/Gullen trukket sørover for å redusere beslaget 

av dyrka marka. Reguleringsplanfor ny E16 Eggemoen - Olum ble vedtatt 05.03.2015 i 

Jevnaker kommune og 26.03.2015 i Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak i Kommunestyret i Jevnaker kommune - 05.09.2019 : 

Representanten Hans Gustav Borch ble erklært inhabil. 

1. Plan 78 Trafikksikkerhetstiltak FV. 241 Kleggerud vedtas 

2. Jevnaker kommunestyre stiller seg bak alternativ B i Ringerike som en ønsket løsning på 

den helhetlige planen på tvers av kommunegrensen. 

 

Sak ifb FRE 16 behandling i Kommunestyret i Ringerike 31.05.2018: 

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

kommune:  

Utdrag fra saken som omhandler dette: fv 241 mot Jevnaker. Det er regulert inn gang og 

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

museet. Dette er et viktig nettverk av sykkelveier for å skape et helhetlig sykkelveinett i en 

krevende periode med mye anleggsarbeid. Kommunen vil benytte sine ansvarsområder til å 

planlegge for helhetlig løsninger, som ikke faller inn under planlegging av de store 

samferdselsprosjektene. 



- 

 

 
Figur: Trasé for vedtatt reguleringsplan E16 Eggemoen - Olum i vist med grønn strek. 

Kryssområdte ved Kleggerud i Åsbygda vist med blå ring.



- 

 

Økonomiske forhold 

Statens vegvesen opplyser at gang- / sykkelveg (o_ SGS)1 tiltakene vist i plankart R001-B og 

R003-B med tilhørende bestemmelser ikke en del av prosjektbestillingen- E16 Eggemoen 

Olum. Kostnadene forbundet med gang- / sykkelvegen inngår ikke som en del av prosjektet, 

dette gjelder både finansiering og fremdrift. Resterende tiltak for detaljreguleringen er tenkt 

gjennomført som en del av E16 E ggemoen-Olum. Tiltakene er tenkt gjennomført sammen med 

de planlagte tiltakene på fv. 241. Arbeidene vil starte etter at ny E16 er åpnet for trafikk.  

 

Endringer etter 2. gangs høring og offentlig ettersyn 

Under følger de viktigste endringene i planmaterialet som følge av høringsinnspill: 

 

Endringer i plan 

§ 1.3 Byggegrense  

Høringsmyndighet for tiltak som berører fylkesvegnettet er endret 

fra Statens vegvesen til den aktuelle fylkeskommunen, Viken fra 

01.01.2020. 

 

§ 1.6 Støy 

 Bestemmelsen fastslår nå at aktuelle tiltak for å sikre boliger mot det 

nye støybildet skal være gjennomført før vegen åpnes for trafikk. 

 

§ 3.1.1 Fellesbestemmelser, samferdselsanlegg 

Statens vegvesens normaler for veg gjelder ikke lenger for 

landbruksveier, her skal Landbruksdirektoratets vegnormaler gjelde. 

 

§ 4.4 GS-veg  

Ny bestemmelse som omhandler forlengelsen av gang- og 

sykkelvegen fra bussholdeplassen ved det omlagte krysset til 

Kistefossveien. 

Det spesifiseres her at denne forlengelsen ikke er en del av 

planbestillingen for prosjektet E16 Eggemoen-Olum og at 

finansiering og etablering av denne ikke inngår i vegvesenets 

prosjekt. Videre heter det: 

«SVV er heller ikke pliktig å bygge denne GS- vegen i senere tid, men 

regulerer området i samarbeid med Ringerike Kommune» 

Hele denne strekningen ligger i Ringerike kommune. 

 

§ 7.2 Rigg- ogmarksikringsplan 

Per §7.2 skal det ikke lenger utarbeides en egen ytre miljøplan for 

denne planen. I stedet skal ytre miljøplan for E16 Eggemoen-Olum 

også gjøres gjeldende for denne planen (Plan 78 

Trafikksikkerhetstiltak FV.241) 

Plankart 

Enkelte eiendommer i Ringerike kommune har nå arealbruk LNF 

istedenfor bolig. 

 

Plankart  

Det foreligger nå 2 alternativer for planens arealer langs FV. 241 i 



- 

Ringerike kommune, kart av begge alternativene ligger vedlagt. 

Alternativ-A: stopper i bussholdeplass ca. 100m inn i Ringerike 

kommune. Det vil være sammenhengende gang- og sykkelveg fra 

Jevnaker sentrum frem til dette punktet. 

Alternativ-B: Innebærer en forlengelse av alternativ-A hvor gang- og 

sykkelvegen forlenges fra bussholdeplassen og bort til 

Kistefossveien. Planforslaget alternativ-B ble utarbeidet av vegvesenet etter innspill 

fra Jevnaker- og Ringerike kommune samt Kistefos museet. 

Plankart Som følge av de endringer som ble gjort i plankartet (endringene 

listet ovenfor, samt andre mindre endringer) ble det også gjort en 

endring av midlertidige anleggsområder. 

 

Andre 

Det ble mottatt et innspill angående plassering av viltgjerde. Her 

mente grunneier at viltgjerde burde slutte ved hans eiendom da det 

her er vegetasjon på begge sider av veien og derfor et naturlig 

krysningspunkt for vilt. 

Det er ikke gjort endringer i planmaterialet som følge av dette, men 

det skal tas med i videre vurderinger/detaljeringer. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann anbefaler at trafikksikkerhetstiltak på FV 241 Kleggerud, Reguleringsplan 0605_443 

Kleggerud alternativ B vedtas. Dette er en plan som utføres for hovedsakelig lage trafikksikre 

adkomster, utbedre krysset og busslommer. Det anbefales alternativ B fordi dette planforslaget 

lager en trafikksikker G/S - forbindelse fra Jevnaker helt frem til Kistefossveien i Åsbygda. 

Rådmann ser på ulike løsninger ift finansiering av denne gang og sykkelstrekningen.  

 

Vedlegg 

 

 Oversendelsesnotat for sluttbehandling, datert 28.06.2019 

 Merknadsbehandling for oppstartvarsel, datert 24.05.2018 

 Merknadsbehandling 1.gangs høring, datert 08.03.2019 

 Merknadsbehandling 2.gangs høring, datert 28.06.2019 

 Tegning til merknad 6, datert 27.05.2019 

 Reguleringsbestemmelser, datert 28.06.2019 

 Plankart Ringerike del, alternativ A, datert 28.05.2019 

 Plankart Ringerike del, alternativ B, datert 28.05.2019 

 Plankart Jevnaker del, datert 28.06.2019 

 Fullstendig plankart, alternativ A, datert 28.05.2019 

 Fullstendig plankart, alternativ B, datert 14.06.2019 

 Planbeskrivelse, datert 28.06.2019 

 Protokoll og sakframlegg fra kommunestyret, innspill til FRE 16, Behandling i 

Kommunestyret 31.05.2018:   (15/1534-173 og 15/1534-176)  Sak: 61/18 

 

 

 

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 27.09.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

Fagansvarlig samferdsel: Ole Einar Gulbrandsen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: Mood Hummel Cassandra [Cassandra.hummel@vegvesen.no] 

Til: 'postmottak@jevnaker.kommune.no' [postmottak@jevnaker.kommune.no]; postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 28.06.2019 16:25:13 

Emne: Sluttbehandling og vedtak i kommunestyret Ts-tiltaket fv.241 Kleggerud 

Vedlegg: SVV Merknadsskjema til varsel om oppstart TS-tiltak fv241, Kleggerud.pdf; SVV Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn og 

1.gangs høring ink skjema og innkommende merknader.pdf; SVV Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn og 2.gangs høring ink skjema og 

innkommende merknader.pdf; t_geom_plankart_Jevnaker Kommune_1_1017_3999.sos; t_geom_plankart_Ringrike 

Kommune_1_27450_6275.sos; t_geom_plankart_Samlet_1_16994_6442.sos; SVV tegning til merknad nr.6 fv. 241 Kleggerud W099-1.pdf; 

SVV Reguleringsbestemmelser TS-tiltaket fv.241 Kleggerud.pdf; SVV Plankart PlanID 0605_443 TS-tiltak Kleggerud R001-A.pdf; SVV 

Plankart PlanID 0605_443 TS-tiltak Kleggerud R001-B.pdf; SVV Plankart PlanID 0532_78 TS-tiltak Kleggerud R002.pdf; SVV Plankart 

PlanID 0605_443 og 0532_78 - TS-tiltak Kleggerud R003-A.pdf; SVV Plankart PlanID 0605_443 og 0532_78 - TS-tiltak Kleggerud R003-

B.pdf; SVV Reguleringsplanbeskrivelse fv.241 Kleggerud .pdf; SVV Oversendelsesnotat for sluttbehandling og vedtak fv.241 Kleggerud.pdf 

 
Statens vegvesen oversender med dette Detaljregulering for trafikksikkerhetstiltak ved fv 241 Hadelandsvegen ved fylkesdelet Oppland/Buskerud - 
Kleggerud til sluttbehandling og vedtak i kommunestyret. 
Se vedlagt oversendelsesbrev for utfyllende informasjon. 
 
Vi håper at revidert forslag til detaljreguleringen kan behandles så snart som mulig. 
Vennligst ta kontakt med undertegnede dersom noe er uklart eller mangelfullt. 
 
 
Med hilsen 
Cassandra Mood Hummel 

 
Statens vegvesen, Prosjektavdeling øst, Prosjekt E16 Eggemoen-Olum 
Besøksadresse: Glassverkvegen 2, JEVNAKER 
Mobil: +47 94204449 epost: cassandra.hummel@vegvesen.no 
www.vegvesen.no epost: firmapost-ost@vegvesen.no  
  
 
 



MERKNADSSKJEMA – FORSLAGSSTILLER SINE KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTAL ELS ER –
TIL OPPSTARTS VARSEL FOR PÅFØLGENDE PLANPROSESS

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelser Forslagsstiller sine kommentar Behov for endringer /ettersendinger
Plan arbeid Ettersendinger

Offentlig
Åsbygda Velforening
Merknad sendt inn via mail

Ola Kittelsby
924 45 997
ola@kittelsby.no

Trond Dihle
975 17
231 trond.dihle@stromgunderen.no

1. Under Jevnaker kommune har dere byttet om de som bor i Ringerike
kommune samt at ikke alle grunneiere er medtatt på listene.

2. Gjørud - Moesødegården Vannverk har ikke mottatt varslet.
3. Ved en ev bomveg fra Ringerike til Jevnaker meddeler Åsbygdas

innbyggere en forventning om at de skal slippe å betale for passering i ev.
bom til Jevnaker.

4. Ønsker tilsendt plantegning over området

1. Kommentaren er tatt til følge og adresselisten er rettet
opp.

2. Varsel om planoppstart er sendt Mosødegården
Vannverk v/Karl Asbjørn Kjennerud.

3. Dette er ikke et tema i denne reguleringsplan en . Da dette
ble behandlet i reguleringsplan en for E16 og
bompengeutr edningen.

4. Forslag til plantegninger er oversendt Åsbygda
Velforening ved Ola Kittelsby

x (08.05.18 )

Driftskonsulent Brakar as
Merknad sendt inn via mail

Ved May Britt Andersen
Telefon sentralbord:
32 82 66 66
Mobil: +47 92 44 05 17

Bussholdeplass i delet mellom Oppland/Buskerud har ensidig holdeplass i
retning Jevnaker og stopp i avkjørsel i retning Hønefoss. Det er derfor
stort behov for utbedring på stedet. Foreslåtte tiltak er positive og
nødvendige tiltak som støttes og det ses f r e m til at det blir fullført.

1. En ut retting av den slake kurven på f v . 241 der Hadelandsveien og
Gamleveien møtes er ønsket . En utretting av veibanen her vil gi sjåførene
bedre sikt når bussene skal kjøre ut fra busslommene.

1. Det bekreftes at fv. 241 vil rettes ut og at siktforhold vil
ivaretas.

NVE - Norges vassdrags - og
energidirektorat
Merknad sendt inn via mail

Ved Kristin Selvik
krse@nve.no

For merknad se vedlagt brev fra NVE - 201832917 - 2 NVEs generelle
innspill ved varsel om planoppstart - Detaljreguleringsplan for
trafikksikkerhetstiltak f v. 241 Hadelandsvegen ved fylkesdelet Oppland
Buskerud ved Kleggerud - .pdf

NVE sine merknader vurderes gjennom utarbeidelse av
reguleringsplanen. Av hovedpunkter kan nevnes:

1. Høyspent – Det forventes at mast på nedsiden må heves.
2. 200 års f lom – Dette sjekkes blant annet for bekken ved

profil 190 (fv . 241). Denne vurderingen vil kanskje bety
at planområde må gjøres noe større, spesielt oppstrøms
langs dagens bekkeløp (kanskje også nedstrøms med
tanke på erosjonssikring).

Oppland Fylkeskommune
Merknad sendt inn via mail

Ved Gunhild Haugum
Gunhild.Haugum@oppland.org

For merknad se vedlagt brev fra Oppland Fylkeskommune - 201803422 - 4
Varsel om oppstart av reguleringsplan - Trafikksikkerhet stiltak fv. 241 ved
fylkesdelet Oppland / Buskerud. Merknader fra Oppland fylkeskommune.

Forholdet til historisk veimiljø
Det tilstrebes at inngrep på Gamleveien begrenses til det
som er nødvendig for å etablere ny kryssløsning og sikre
vannveger.

Forholdet til pilegrimsleden

Plannavn Detaljreguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak Fv. 241 Hadelandsvegen ved fylkesdelet
Oppland /Buskerud ved Kleggerud - Jevnaker og Ringerike kommuner

PlanID. Jevnaker 0532_78 / Buskerud 0605_443 Kleggerud
Saksnummer mime 18/43723
Utarbeidet av Statens vegvesen Region ø st
Datert/Revidert 16 .05.2018 / 24 .05.18



For denne reguleringsplanen, TS - tiltak fv. 241 på
fylkesdelet Oppland/Buskerud, vil ikke pilegrimsleden
legges om utover det som allerede er vist i
reguleringsplanen for E16 Eggemoen - Olum for kryssing
av E16. Det er lagt til grunn at pilegrimsleden følger
Gamleveien og videre fremtidig gang - og sykkelveg
langs fv. 241. Myke trafikanter vil bli hensyntatt i
anleggsperioden.

Buskerud f ylkeskommune
Merknad sendt inn via mail

Ved Lars Hovland/ Ingvild
Tjønneland
tlf. 32 80 86 64
postmottak@bfk.no

1. Arkeologiske kulturminner
Det kjennes ikke til automatisk fredete kulturminner inne i planområdet.
Vi har derfor ikke merknader til planen. Vi ber om at det tas med en
bestemmelse om varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd og har
følgende forslag til formulering:

«Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete
kulturminner, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd.»

2. Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Det kjennes ikke til fredete eller verneverdige bygning er eller
kulturmiljøer som vil bli berørt at tiltaket, og har følgelig ingen merknader
til varsel om oppstart av planarbeid.

1. M erknad om varslingsplikt tas med videre i
planprosessen.

Privat
Geir Dalbu
Merknad via h envendelse på
anleggsrigg SVV

Hadelandsveien 871
Gnr/Bnr 148/1/82
Ge - dalb@online.no

1. Innkjørsel til eiendom fra ny veg på oversiden ønskes flyttet slik at den
kommer inn på din eiendom på nedsiden av garasjen, det vil si at den
flyttes fra profil 135 til ca. profil 105 på veglinje 60500.

2. Viltgjerde ønskes ikke ført forbi eiendom langs fv. 241 slik at man får
dette 2 m høye gjerde mellom eiendom og fylkesveg 241.

3. Dersom mulig ønskes det at en mur med ca. 2 m høyde etableres på
nedsiden av eie ndommen, gjerne i en forlengelse av et forkortet viltgjerde
som nevnt i pkt. 2.

1. Innkjørsel flyttes og v egen vil plasseres stor sett i terreng
der hvor innkjørselen ønskes.

2. Viltgjerde avsluttes ved profil 310 og føres ikke forbi
eiendommen.

3. Det vurderes på nåværende tidspunkt at det ikke vil være
nødve ndig med mur langs eiendommen, d a de
arealmessige inngrepene i eiendommen vil være
minimale.

x

Even Borch Schjong
Merknad via henvendelse på
anleggsrigg , deretter innsendt mail

Merknad vedrørende eiendom:
Gamleveien 90
Gnr/Bnr 119/1/0

For merknad se vedlagt brev fra – Even Borch Schjong
20180420093452598 " Trafikksikkerhetstiltak F v . 241 ved Fylkesdelet
Oppland/Buskerud". Vedr. byg ging av vei over eiendommen Gaml eveien
90

Det er utarbeidet et forslag der krysset er flyttet fra
Gamleveien 90 til Hadelandsveien 857. Teknisk sett kan
krysset plasseres der, men det vil være flere negative
konsekvenser knyttet til en slik flytting:

1. Vil gi ø kte kostnader, da Gamleveien må bygges ca, 60m
lengre.

2. Vi gi ø kte kostnader til riving av bygning.
3. Vil gi økte kostnader grunnet forlengelse av fv. 241 med

ca. 60m.
4. Dersom krysset flyttes, vil i tillegg grunneierne som bor

på Hadelandsveien 851, 853 og 855 bli berørt.
5. Eiendommen Gaml eveien 90 vil fortsatt måtte av stå et

større areal, da busslomme vil bli plassert på denne
eiendom men .

x



Svein Olav Svenskerud
Mobil: 90920160
Wenche Helmerstuen
Mobil: 40645581
Merknad sendt inn via mail

Hadelandsveien 867
Gnr/Bnr 148/1/113

1. R eguleringsplan har blitt tegnet på et gammelt kart. På dette kartet
kommer ikke garasjen på denne eiendommen frem. Denne ble bygget i
2013.

2. Det ligger spredegrøfter og mulig en vannledning på plenen der dere har
tegn et skråning. Grunneiers f orslag til å løse punkt 1 og 2 er å sette opp en
mur langs den nye veien til øvre Kleggerud. Om ønskelig blir gjerne
grunneier med på en befaring for å vise ønsket forslag.

3. I dag har denne eiendommen adresse Hadelandsveien. Men med nytt kryss
og endret kjørevei inn mot eiendommen er det ønskelig at adressen endres
eller merkes med skilt fra Hadelandsveien.

1. Planstiller kvalitets sikrer kartgrunnlag
2. Planstiller vil kartlegge p rivate «avløpsløsninger»

(tanker/spredegrøfter mv.) samt vurdere behov for mur
nærmere.

3. Planstiller foreslår at ny (felles) adkomstveg navnes
Øvre Kleggerud vei og foreslår at Øvre Kleggerud vei
starter i kommunegrensa.

x

Tomm Kristian Ødegård
Merknad via henvendelse på
anleggsrigg SVV , deretter innsendt
mail

Grenseveien 3
Gnr/Bnr 119/35/0
tkodeg@gmail.com

1. Det ønskes at krysset flyttes slik at det ikke havner rett foran stuevinduene
til eiendom 119/35, for eksempel ved å legge veien lengere s ør på
eiendommen til Andrea ssen da de var villige til å selge tomten slik at dette
gikk i orden.

1. Det er da sett på en alternativ løsning med plassering av
krysset lenger mot sør . Dette alternativet vil føre til at en
eiendommen må saneres og ytterligere tre eiendommer
vil bli berørt , samt at det i tillegg da kreve s mere
vegbygging.

Denne løsningen vil også gi økt e kostnader for
pros jektet. D et er d erfor er det besluttet å fastholde den
nåværende plassering slik som skissert. Dvs. krysset
planlegges ved p rofil 150 på eiendommen Gamleveien
90 .

x

Vigdis Flatla
Merknad sendt inn via brev

Hadelandsveien 857
Gnr/Bnr 119/15/0

1. Grunneier mener eiendommen blir forringet pga. nytt kryss, dette grunnet
utvidelse av veier, fortau og busslomme. Da både septiktank og
spredegrøft ligger i det berørte område. Innkjøringen synes å bli
uoversiktlig pga. bredding og nære krysset. Dette fori nger eiendommen
ved et eventuelt salg, samt at man ikke ønsker å bo «midt i ett kryss»

F or å få et mere sikkert og oversiktlig kryss ønskes eiendommen innløst

1. Det er blitt vurdert konsekvenser av å flytte krysset inn
på eiendom Hadelandsveien 857 (119/15). Konklusjonen
er at prisen for anleggsarbeidene økes, samtidig med at
eiendom må innløses og rives. Totalt sett vil dette
representere en vesentlig kostnadsøkn ing dersom krysset
skal plasseres inne på eiendom Hadelandsveien 857.

E iendommen Hadelandsveien 857 vil ikke bli vesentlig
forringet grunnet det nye krysset. Krysset vil ikke bli
vesentlig trafikkert og eiendommen er plassert ca. 50 m
fra krysset.

Fortau og busslomme vil ikke bli plassert på
eiendommen. Den nye løsningen representerer et
trafikksikkerhetstiltak (TS - tiltak), som vil bidra positivt
for lokalområdet.

Det vil skje innmåling av septiktank og spredegrøfter, så
dette vil bli ivaretatt un der prosjekteringen.

Eiendommens adkomst vil få bedrede siktforhold som
følge av TS - takene. Sikt mot nord vil bli bedret, da det
etableres fortau og Hadelandsveien rettes ut. Mot sør
vurderes siktforholdet uendret, da vegen stort sett ikke
bygges om.

x

Richard T Martinsen
Merknad via mailkorrespondanse
med SVV

Hadelandsveien 873
Gnr/Bnr 148/1/87
richard.martins1@outlook.com

1. Ønsker oversendt tegninger ifb med forslag til endringer av adkomst osv.
på eiendommer.

2. Grunneier ønsker at veien legges mer i linje med høyspent trasé en, da en
vei helt inntil gjerdet mitt vil skape unødig støy og støv fra denne antatte
grusveien.

1. Informasjon/ tegninger er tilsendt grunneier.
2. En endring av linjeføring til den nye adkomstveg en forbi

eiendom og videre mot Øvre Kleggerud vil bli vurdert i
videre planarbeid , se merknad fra Thomas Sandengen.

x (08.05.18)



3. Ønsker informasjon rundt vedlikehold av veien , som blir grunneiers nye
adkomst og eie forhold av den.

3. Merknad vedrørende vedlikehold av vei, tas med videre i
planprosessen.

Siv Anita Jamtøya
Merknad via informasjonsmøte regi
SVV

Gamleveien 83
Gnr/Bnr 119/51/0

1. Da informasjonsmøtet ble avholdt i Statens vegvesen regi uttrykte
grunneier interesse for hvordan en fremtidig støyproblematikk ville arte
seg, både fra Fv.241 og nye E16.

1. Statens vegvesen har informert om at det er utarbeidet
støykart for framtidig støysituasjon, dvs. med
framskrevne trafikktall, som vil synliggjøre behov for
evt. støyskjerming av eiendommer innenfor planområdet.

x ( ikke ettersendt
pr.24.mai 18 )

Thomas Sandengen
Merknad via henvendelse på
anleggsrigg SVV

Hadelandsveien 877
Gnr/Bnr 148/177/0
dieselguri_26@hotmail.com

1. Den skissert løsning ønskes justert, slik vegen blir mere rett frem. Se
skisse under:

1. Løsningen er undersøkt og vurderes teknisk mulig.
Merknaden tas inn i reguleringsplanarbeidet.

x
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MERKNADSBEHANDLING

OPPDRAG Detaljreguleringsplan Kleggerud DOKUMENTKODE18/43723

EMNE Behandling av innkommende merknader TILGJENGELIGHETÅpen

OPPDRAGSGIVERStatens vegvesen Region øst OPPDRAGSLEDERTheis Tarp Rasmusseen

KONTAKTPERSONCassandra Mood Hummel UTARBEIDET AV Statens vegvesen, NIRAS
Norge AS

SAMMENDRAG

I reguleringsbestemmelsene for detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen – Olum (vedtatt mars 2015) står
det i pkt. 6.5.1 at for «hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen reguleringsprosess for å avklare
trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer. » Hensynssone H410_2 utgjør én del av planområdet for
Trafikksikkerhetstiltak ved fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet Oppland/Buskerud.

Planen omfatter tiltak i både Jevnaker og Ringerike kommuner og vil bli finansier t og bygge t som en del av
prosjekt et E16 Eggemoen - Olum .

De viktigste tiltakene i denne planen er oppsummert nedenfor:

• Utbedring av krysset Hadelandsveien (fv. 241) og Gamleveien med tilhørende avkjørselssanering for
å bedre siktforhold, herunder ny fellesadkomst til bl.a. Øvre Kleggerud.

• Etablering av busslommer langs Hadelandsveien.

• Justering av veglinje for fv. 241 for å oppnå tilfredsstillende sikt fra busslommer.

• Trafikksikker fotgjengerkryssing av Hadelandsveien i tilknytning til busslommene i form av opphevet
og belyst fotgjengerfelt .

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

01 08.03 .2019 Gjennomgang Cassandra Mood Hummel Eva - Le n a Winge Eva - Le n a Winge
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1. HØRI N GSPROSESS OG M ERKN ADSBEH AN DLI N G

1.1 Tidligere prosess

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet 10.03.2018. Planforslaget fremmes iht. PBL § 3 - 7
etter avtale med Jevnaker og Ringerike kommuner. Dette innebærer at Statens vegvesen ha r ansvar
for å sende planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader. Berørte parter
mottok varselbrev i forbindelse med planoppstart.

Planforslaget består i hovedsak av følgende dokumenter:

- Planbeskrivelse

- Plankart med bestemmelser

- Tegningshefte

- Støyrapport

Den formelle reguleringsprosessen fremgår av tabellen under:

Milepæl Dato/tidsrom

Oppstartmøte med kommunen 20.02.18

Varsling av oppstart planarbeid 10.03.18

Arbeidsperiode – utr edninger og utarbeidelse av reguleringsplanforslag Feb - aug .2018

Høring og offentlig ettersyn av planoppstart 24.03.18

Merknadsbehandling og bearbeiding av planforslag 26.03 - 03.09.18

Oversending av planforslag til kommunen 06.09.18

Førstegangs h øring 06.09 - 18.10. 18

Merknadsbehandling og bearbeiding av planforslag 18.10 - 06.03.1 9

Andreg an gs høring 11.03 - 2 3.04.19

Behandling og vedtak i kommunestyre n e JK 14 .05 og RK 02 .05

Klagefrist JK 06 .0 8 og RK 2 5 .07

Rettsgyldig plan xxx

Tabell: Stadier og tidsplan i reguleringsplanprosessen

Det har vært god dialog og godt samarbeid mellom administrasjonen i Jevnaker kommune , Ringerike
kommune og Statens vegvesen . Det har i løpet av planprosessen blitt avholdt oppstarts møte for
beboere og grunneiere, offentlige instanser var også invitert. Det har etter dette vært sendt ut
varselsbre v, kunngjøringer o g informasjonsbrev , som har beskrevet pl anen og prosessen videre.
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1.2 Offentlig høring

Pl anen ble lagt ut på høring i perioden 06.0 9 – 18 .10.1 8. Etter merknadsbehan d lingen fra første
gangs høring bl e det i samarbeid med Rin gerike kommune bestemt at arealformål et
« Boligbebyggelse » rettes til LNRF som er gjelden e formål i kommunedelp la n en. I tillegg er arealer til
«A nnen veg g runn » og « Anlegg - og riggområde » redusert. De t er ikke gjort endringer fra vedtatt
reguleringsplan for E16 Eggemoen - Olum der det er overlapp mellom de to planene.

Planmaterialet omfatte t planbeskrivelse med bestemmelser og plankart, tegning er og
illustrasjonsplan er , støy rapport med kart og varslingsmateriale. Plan dokumentene har vært
tilgje ngelig på nettstede ne til kommunene og Statens vegvesen. Offentlig høring ble kunngjort i avisa
Hadeland og i Ringerikes Blad 11 .0 3 .2019 . Planforslaget ble sendt til berørte myndigheter og lagt ut
til offentlig høring på Servicekontoret i Jevnaker kommune.

1 .3 Hovedtrekk fra innkomne merknader

Det er få merknader til tiltaket. Etter høringsfristen var det innkommet 9 høringsuttalelser fra
offentlige myndigheter og berørte grunneiere. En merknad kom etter høringsfristen og er også
behandlet . De fleste er positive da veganlegget tilrettelegger for trafikksikkerhet og økt bokvalitet.
Alle merknadene vi har fått inn er tatt med i merknadsbehandlingen.

I vår behandling har vi først referert innholdet i merknaden og deretter har vi gitt våre
kommenta rer. Kopier av samtlige originale merknader og uttalelser følger vedlagt. Ingen av
merknadene er av en slik art at vi mener de utløser krav om ytterligere utredninger eller
undersøkelser.

Et sammendrag av flere av de innkommende merknadene;

O pprettholde lse av gode adkomster til eiendommen og sikring av vegstandard har blitt
påpekt .
Beslag av dyrket mark og eventuelle konsekvenser for påvirkning av ytre miljø , som
støy og kulturminner, ønskes også utredet bedre i planbeskrivelsen for tiltaket.
Det er også fremmet ønske om en løsning med separat gang/sykkelveg l angs fylkesveg
241 i Buskerud fylk e, med målpunkt ved ny veg ned til Kistefoss.

Merknadsbehandlingen fra førstegangs høring vedlegges andregangs høring .
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2 . SAM MEN DRAG AV I NNKOM NE M ERKNADER M ED TI LTAKSHAVERENS KOM M EN TARER.
2.1 Oversikt over innkomne merknader

Innkomne merknader og uttalelser er mottatt i brevform og på e - post. De er delt inn to grupper

1. Høringsinstanser og organisasjoner/foreninger:
Statens Vegvesen, Plan og forvaltning Buskerud 22.10.201 8
Jevnaker kommune , innsendt merknad 18.10.201 8
Ringerike kommune , innsendt merknad 14.10.201 8
Oppland fylkeskommune , innsendt merknad 15.10.2018
Buskerud fylkeskommune , innsendt merknad 12.10.201 8
Fylkesmannen i Oppland , innsendt merknad 23.10 .201 8
Norges vassdrags - og energidirektorat , innsendt merknad 27.09.2018

2. Berørte grunneiere og rettighetshavere:
Hans Gustav Borch, innsendt merknad 15.10. 2018
Even Borch Schjong, innsendt merknad 29.09.2018
Hjørdis Christine B Bugge, innsen dt merknad 11.09.2018

2.2 Merknadsbehandling av innkommende merknader

S e skjema på neste s ide



MERKNADSSKJEMA – FORSLAGSSTILLER SINE KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER – 1. GANGS BEHANDLING
DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - KLEGGERUD

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelser Forslagsstiller sine kommentarer Behov for endringer/ettersendinger
Planarbeid Ettersendinger

Høringsinstanser og organisasjoner/foreninger:
Staten s Vegvesen, Plan og forvaltning Buskerud
Merknad sendt inn via m ime

Ved Anne - Mette Bjertnæs
Telefon sentralbord:
32 21 43 42

1. Langs fylkesveg 241 i Buskerud fylke ønskes en løsning
med separat gang/sykkelveg

2. I Buskerud brukes opphøyde gangfelt der hvor
gang/sykkelvegen skifter side og hvor det er en del a v
en skoleveg. De bygger ikk e opphøyde gangfelt og
merker de m .

1. Med bakgrunn i høringsuttalel sen har det blitt vurdert
en løsning med separat gang/sykkelveg. Vi har i denne
planen videreført løsning med fortau som vist i
reguleringsplanen for E16 Eggemoen - Olum.
Prosjektet ønsker ikke å øke beslaglegning av dyrket
mark på strekningen. Fortauet vi l bli bygget slik at det
vil tåle lastebil, dette med tanke på brøyting.

2. Statens vegvesen vil ta dette tilfølge i denne planfasen.

x

Jevnaker kommune
Merknad sendt inn via post

Ved Simen Norheim
Telefon sentralbord:
61 31 57 00
Mail: postmottak@jevnaker.kommune,no

1. Ønsker endring av målpunkt for gang/sykkelveg 1. En endring av gang og sykkelvegen endepunkt vil føre
til en vesentlig endring av prosjektets omfang, Statens
vegvesen anser derfor denne utvidelsen av planområdet
som ikke gjenno mførbart i denne omgang.

x

Ringerike kommune
Merknad sendt inn via mail

Kontaktperson : Lars L. Lindstøl
Telefon sentralbord:
32 11 74 00
Mail: postmottak@ringerike.kommu ne.n o

1. Behov for pres isering av støy i planforslaget, det er
mangelfulle bestemmelser for håndtering av støy

2. Behov for presisering av bestemmelser for
byggeområde, planforslaget har mangelfulle
bestemm elser knyttet til byggeområdene.

3. Gangveidelen ønskes bygget er del av prioritert
hovedsykkelvei - nett for Ringerike kommune. Det vises
til politiske signaler i forbindelse med innspill til
fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt
grunnlagsdokument for parkering og sykkelstrategi.

4. Ringerike kommune har lagt ved en illustrasjon av
rundkjøring som fartsbegrensende tiltak.

1. Rekkefølgekrav for etablering av lokale støytiltak vil
legges inn i bestemmelsene § 1.6 med teksten: «Lokale
støytiltak for gjeldende plano mr ådet skal være etablert
innen åpning av fv. 241.»

Statens vegvesen legger T - 1442/2016 til grunn i
arealplanleggin g og behandling av enkeltsaker etter
plan - og bygningsloven .

Basert på beregningene, er det i denne fasen utført en
opptelling av antall bygninger der lydnivå på fasade
som overstiger grenseverdiene angitt i kapittel 2.1 i
Støykartleggings rapporten for E16 fv . 241 Kleggerud.
Detaljert kartlegging og beregning av lydnivå for å få
kartlagt behovet for støytiltak på den enkelte eiendom
vil utføres i byggeplanfasen.

2. Merknad tas tilfølge

x

Plannavn Detaljreguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak Fv. 241 Hadelandsvegen ved fylkesdelet
Oppland /Buskerud ved Kleggerud - Jevnaker og Ringerike kommuner

PlanID. Jevnaker 0532_78 / Buskerud 0605_443 Kleggerud
Saksnummer mime 18/43723
Utarbeidet av Statens vegvesen Region øst
Datert/Revidert 0 8 .03.2019



3. En endring av gang og sykkelvegen endepunkt vil føre
til en vesentlig endring av prosjektets omfang, Statens
vegvesen anser derfor denne utvidelsen av planområdet
som urealistisk i denne omgang.

4. Grunnet planlagt rundkjøring i kryss E16 fv. 241 vil
den hastighetsreduserende effekten av illustrert
rundkjøring være neglisjerbar . Merknad tas ikke til
følge.

Oppland fylkeskommune
Merknad sendt inn via mail

Ved Øystein Rønning Andersen
Telefon 61 28 93 14
Mobil: 90 2 8 8 1 55
Mail: oystein.r.andersen@oppland.org

1. Fylkeskommunen anbefalte , i forbindelse med
planoppstart, at pilegrimsleden ble regulert med
hensynssone C, Sone med særlig hensyn til friluftsliv , jf.
PBL §§ 12 - 6 og 11 - 8 bokstav C, man kan ikke se at
dette har vært fulgt opp ved offentlig ettersyn av planen

1. Pilegrimsleden f ølger innenfor planområdet i denne
reguleringsplanen offentlig veg, fra sør Gamlevegen og
så over langs fv. 241.

I regulering av fv. 241 (en del av reguleringsplanen
E16 Eggemoen - Olum, vedtatt i 2015) er
pilegrimsleden ikke regulert med hensynssone. Statens
vegvesen, sammen med Jevnaker kommune og
Oppland fylkeskommune, vil her se på hvordan ivareta
pilegrimsleden på strekningen mot Jevnaker sentrum i
anleggs perioden .

x

Buskerud fylkeskommune
Merknad sendt inn via mail

Ved Lars Hovland, rådgiver arkeologi
Turid Kolstadløkken fylkeskonservator
Telefon 32 80 86 64
Mail: postmottak@bfk.no

1. Automatisk fredete kulturminner
Vi har ingen merknader til planforslaget når det gjelder
automatisk fredete kulturminner.

2. Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har ingen merknader til planforslaget.

1. Merknaden tas til orientering

Fylkesmannen i Oppland
Merknad sendt inn via m ime

Ved Gaute Gangås, Saksbehandler/Miljøvernavdeling
Telefon 61 26 60 79
Mail: fmoppost@fylkesmannen.no

1. G jør oppmerksom på at planen ikke er lagt inn på
InnlandsGi s.

2. Det er g jort vurdering på at naturmangfold er
mangelfullt utredet i plandokumentene.

3. Det må innarbeides krav til YM - plan og RM - plan, slik
at reguleringsplan for E16 Eggemoen – Olum gjøres
gjeldene også for denne reguleringsplanen og blir
planmessig juridisk bindende føring for
gjennomføringen av tiltakene.

4. D et må settes noen overordnede føringer om størst
mulig ivaretakelse av naturmangfold, rensing av
avløpsvann og forhindring av a nnen forurensning i
planen.

5. Fylkesmannen forutsetter at mål om minst mulig avgang
av dyrka areal gjennomføres.

1. Merknaden tas til orientering
2. Merknaden ta s tilfø lge
3 - 4. §7 .2 i r ekkefølgebestemmelse ne er revidert .
5. Merknaden tas til orientering

x

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE)
Merknad sendt inn via mail

Ved Kristin Hasle Haslestad
Telefon 09575
Mail : nve@nve.no

1. NVE gir ikke noe konkret uttalelse i denne saken 1. Merknaden tas til orientering



Berørte grunneiere og rettighetshavere:
Hans Gustav Borch
Merknad sendt inn via mail

Mobil: 90 79 45 69
Mail:hans.gustav.borch@gmail.com

1. Krever at krysset må utarbeides på en måte slik at det
ikke gjøres ytterligere beslag av 148.1.

2. Etterlyser beskrivelse av hvor mye mark, og hvilke
typer mark som beslaglegges generelt i denne
detaljreguleringsplanen.

1. Det foreslås å flytte to avkjørsler , som i dag har
avkjøring fra Hadelandsveien til en ny atkomstveg
(Øvre Kleggerudveg) på sørsiden av eiendo mmene.
Dette på ba kgrunn av trafikksikkerhetsmessige årsaker.

2. I planbeskrivelsen til vedrørende plan beskrives det
følgende: Det vil måtte gjennomføres mindre beslag av
landbruksarealer for å kunne gjennomføre tiltaket,
fordelt på:

Midlertidig dyrketmark: 2892,4 m2
Midlertidig skog: 9207,7 m2

Permanent dyrketmark: 1441,4 m2
Permanent skog: 10481,0 m2

Det etterstrebes at avgangen av dyrket mark blir så
liten som mulig og at atkomstene til både dyrket mark
og skogarealene ikke forringes. Det må bidras til best
mulige driftsforhold for arealene etter at tiltaket er
gjennomført.

x

Even Borch Schjong
Merknad sendt inn via mail

Mobil: 32 10 97 56
Mail: even.b.schjong@fokusokonomi.no

1. Gamleveien 90 er satt opp i støysone gul i fremtidig
situasjon når ny E16 er bygd, etterlyses befaring av
denne boligen

2. Etterlyser hvilken konsekvens bygging av krysset vil ha
for Gamleveien 90.

1. Merknaden svares ut i eget br ev til grunneier

x

Hjørdis Christine B Bugge
Merknad sendt inn via mail

Mobil: 90 79 45 69
Mail: Hjordis.Christi ne.B.Bugge@ringerike.kommune.no

1. Framkommeligheten og vegstandarden, ved
Hadelandsveien 875, er dårlig - da spesielt ved
vinterstid . Ønsker utbedring av vegen.

1. Tiltaket som vil utføres gjøres etter Statens vegvesen
sine normaler, noe som tilsier at overvann og drenering
blir ivaretatt. Adkomstvegen til Øvre Kleggerud utenfor
planområdet vil ikke berøres av Statens vegvesen.



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

Notat
Til : Bjørn Nyquist

Cassandra Mood Hummel

Fra : Plan og forvaltning Buskerud

Kopi :

Svar offentlig høring fv. 241 trafikksikkerhetstiltak fylkesdelet

Oppland/ Buskerud, Kleggerud

Viser til overnevnte plan og har følgende kommentarer. Langs fylkesveg 241 i Buskerud fylke

ønsker vi en løsning med separat gang/sykkelveg som vi har for øvrig langs fv. 241 der hvor

vi har gang/sykkelveg. Det er planer om mer gang/sykkelveg langs denne vegen i

inneværende handlingsplanperiode.

Vi bygger ikke opphøyde gangfelt og merket de. Undersøkelser viser at oppmerking av

gangfelt kan gi falsk trygghet. Det har vært en del ulykker i gangfelt. I Buskerud bruker vi

opphøyd gangfelt der hvor gang/sykkelvegen skifter side og hvor det er en del a v en

skoleveg.

Vi håper dere endrer planen slik vi har det for øvrig langs fv. 241 .

Saksbehandler / telefon :

Anne - Mette Bjertnæs / 3221 4342

Vår dato : 22.1 0.201 8

Vår referanse : 1 8/43723 - 31







RINGERIKE KOMMUNE
Areal - og byplankontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32117400 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Statens Vegvesen
Postboks 1010 Nordr e Ål

2605 LILLEHAMMER

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
18 / 369 - 11 37074 / 18 PLN 443 1 4 .10.2018

Detaljreguleringsplan 0605_443 Kleggerud
høringsuttalelse ved offentlig ettersyn

Vi viser til høringsforslag for detaljregulering 443 Kleggerud.
I planbeskrivelsen fremkommer følgende mål for prosjektet:

Hovedmål:
Effektiv ferdsel for alle trafikantgrupper på E16

Delmål:
Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper på E16 og tilførselsveger
Legge til rette for positiv tettsteds - og næringsutvikling i Jevnaker
Trygge bomiljø langs eksisterende E16
Ta vare på stedlige kvaliteter og identitet
Sammenhengende tilbud til gåen de og syklende

Det er positivt at det gjøres tiltak med sikte på å forbedre ferdsel og trafikksikkerheten i området for
alle trafikantgrupper.
Ringerike mener endring gjennom forlenging av gangvei i planforslaget vil kunne bedre
mål oppnåelsen vesentlig og ber SVV ta inn dette i planforslaget . Ved forlenging mot avkjørsel mot
Kistefos vil det etableres et sammenhengende tilbud til gående og syklende som både er
trafikksikkert og underbygger positiv tettsteds og næringsutvikling i Jevnaker.

Ringerike har f or øvrig følgende innspill og merknader til planforslaget:
1. Behov for presisering av støy i planforslaget.

Det er mangelfulle bestemmelser for håndtering av støy. Det fremgår ikke hvem som får
tilbud om støytiltak, krav til støytiltak eller rekkefølgebeste mmelser som sikrer
gjennomføring av støytiltak. Dette bør avklares slik at de berørte får mulighet til å vurdere
tiltakene ved høring.

2. Behov for presisering av bestemmelser for byggeområde.
Planforslaget har mangelfulle bestemmelser knyttet til byggeområ dene. Det er uheldig at
disse omgjøres fra LNF i kommuneplanen til bolig ved detaljregulering uten at det gis
nærmere føringer for bruken av arealene. Innenfor planområdet på ringerikssiden anbefales
det at bestemmelsene enten kompletteres eller at arealen e til bebyggelse tas ut av planen. Ved
videreføring må bl.a. byggegrenser tas inn.
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Gangveidelen som foreslås bygget er del av prioritert hovedsykkelvei - nett for Ringerike kommune.
Vi viser til politiske signaler i forbindelse med innspill til fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
samt grunnlagsdokument for parkering og sykkelstrategi.

Innspill til reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Behandling i Kommunestyret 31.05.2018:

Utklipp fra saksframlegget som er en del av innspillet:

Anleggstrafikk gang / sykkelveier og myke trafikanter

Det er positivt at det skal opparbeides gang og sykkelvei langs Busundveien og at det er
rekkefølgebestemmelse som gjør at det sikrer myke trafikanter når anleggstrafikken starter.

Grunneier e langs rv 35 ønsker å avgi grunn for at denne gang og sykkelveien skal komme på plass
så snart som mulig. Kommunen mener det er nødvendig at det innarbeides rekkefølgebestemmelse
slik at denne gang og sykkelveien er på plass før anleggsstart, slik som det er
rekkefølgebestemmelse med gang og sykkelvei langs Busundveien. Denne bestemmelse lå inne i
plandokumentene som ble oversendt KMD 9.02.18 . Dette vil senere inngå som en helhetlig gang og
sykkelstrekning fra Hønefoss retning Ask og Røssholmstranda mot He lgelandsmoen, videre mot
planlagt strekning langs fv 241 mot Jevnaker. Det er regulert inn gang og sykkelvei fra Jevnaker og
frem til Fylkesgrensa i Åsbygda, for tilgang til blant annet Kistefos - museet. Dette er et viktig
nettverk av sykkelveier for å skap e et helhetlig sykkelveinett i en krevende periode med mye
anleggsarbeid. Kommunen vil benytte sine ansvarsområder til å planlegge for helhetlig løsninger,
som ikke faller inn under planlegging av de store samferdselsprosjektene.

Fig under viser at g/s vei langs 241 blir er en del av det regionale hovedsykkelveinettet + en rund tur
via Kistefoss
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Grunnlags dokument for parkerings og sykkelstrategi utarbeidet av Rambøll september 2018 og orienter i Formannskapet 04.10.18

Vi har utarbeidet et forslag til utvidelse av plangrensen for å få inn gang og sykkelveiforbindelsen. I
forslaget er arealene til bolig tatt ut og gjeldende status i kommuneplanen forutsettes videreført.
Vi legger også ved en illustrasjon av rundkjøring s om fartsbegrensende tiltak.

Vi ber om at merknadene vurderes og innarbeides så langt dette er mulig og hensiktsmessig.
Ringerike bistår gjerne i arbeidet og vi anmoder om at det arrangeres et møte for vurdering av
løsninger og nærmere avklaring av videre prosess slik at denne blir hensiktsmessig og effektiv.

Med hilsen

Knut Kjennerud
avdelingsleder

Lars Lindstøl
saksbehandler
Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Kopi:

Vedlegg:



From: Oystein.R.Andersen@oppland.org
Sent: 15. oktober 2018 16:33
To: Firmapost - øst
Cc: postmottak@jevnaker.kommune.no;

servicetorget@ringerike.kommune.no; postmottak@fmop.no;
nve@nve.no

Subject: Uttalelse til offentlig ettersyn - forslag til detaljreguler ing
Trafikksikkerhetstiltak fv.241 ved fylkesdelet Oppland/Buskerud,
Kleggerud

Vår ref.: 201803422 - 7
Deres ref.: 18/43723

Viser til brev fra Statens Vegvesen, datert 27.08.2018, med oversendelse av reguleringsplan for
trafikksikkerhetstiltak på fv. 241 v ed fylkesdelet Oppland/Buskerud, Kleggerud, til offentlig ettersyn.

Forholdet til pilegrimsleden
I vår uttalelse til varsel om oppstart anbefalte vi at pilegrimsleden ble regulert med hensynssone C,
Sone med særlig hensyn til friluftsliv , jf. PBL §§ 12 - 6 og 11 - 8 bokstav C. Vi kan ikke se at dette har
vært fulgt opp ved offentlig ettersyn av planen. For å synliggjøre hensynet til pilegrimsleden som
turvei og sikre et helhetlig turtilbud langs pilegrimsleden gjennom Ringerike og Jevnaker kommune,
vil vi derf or igjen anbefale et denne vises med nevnte hensynssone.

Selv om det per i dag ikke foreligger planer om midlertidige eller permanente omleggelser av
pilegrimsleden ut over det som er avklart i reguleringsplan for E16 Eggemoen – Olum, vil vi allikevel
an befale at vilkåret om godkjenning av endringer av ledens trasé innarbeides i planens
bestemmelser. På den måten vil dette ligge som en klar forutsetning i bunn dersom det skulle oppstå
uforutsette situasjoner i anleggsperioden som påkrever mindre og/eller midlertidige omleggelser av
pilegrimsleden. Forutsetningen om fri ferdsel langs leden bør også innarbeides som bestemmelse til
planen.

Planen er forelagt Regionalenheten for uttalelse, men de har ingen merknader slik planen ligger ute
til offentlig etter syn.

Mvh

Øystein Rønning Andersen

Konservator/arkeolog
Kulturarv
Oppland fylkeskommune

E - post: oystein.r.andersen@oppland.org
Tlf.: +47 61 28 93 14
Mobil: 902 88 155
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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

Fv 241 Hadelandsvegen - fylkesdelet Oppland / Buskerud -
Ringerike og Jevnaker kommuner - detaljregulering - offentlig
ettersyn - uttalelse om kulturminner

Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag for detaljregulering for trafikksikkerhetstiltak på fv 241
ved fylkesdelet Oppland/Buskerud i Ringerike og Jevnaker kommuner, jf. pbl § 12-10. Vi viser også
til vår uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid av 23. april 2018.

Dette er en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

Kort om planen
Statens vegvesen har i samarbeid med Jevnker kommune og Ringerike kommune utarbeidet
forslag til detalj regulering for Trafikksikkerhetstitak ved fv. 247 ved Kleggerud, på fylkesdelet
Oppland/Buskerud. Nåværende kryss mellom Hadelandsveien og Gamleveien har i dag utfra et
trafikksikkerhetsperspektiv en uheldig utforming med dårlige siktforhold. Krysset foreslås justert
slik at veiene møtes tilnærmet vinkelrett på hverandre og man imøtekommer siktkravene i
vegnormalen.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ingen merkander til planforslaget når det gjelder automatisk fredete kulturminner.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har ingen merknader til planforlaget.

Med vennlig hilsen

STATENS VEGVESEN
Att. Cassandra Mood Hummel
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO

Vår dato:  12.10.2018  Vår referanse:  2018/5801 - 5 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse:  18/43723-21 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

Ingvild Tjønneland (bygningsvern)

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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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:
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL



Besøksadresse: Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Telefon: 61 26 60 00  Telefaks: 61 26 61 67  E-post: fmoppost@fylkesmannen.no Org.nr: 970 350 934

www.fylkesmannen.no/oppland

Statens vegvesen Region Øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Deres referanse 18/43723-21 Dato 23.10.2018
Vår referanse 2018/2520 - 8 421.4 PME
Saksbehandler Gaute Gangås tlf. 61 26 60 79 3
Avdeling Miljøvernavdelingen

Jevnaker - Reguleringsplan Trafikksikkerhetstiltak fv 241 - Høring

Vi viser til oversendelse 27. august 2018 med høring av detaljregulering for trafikksikkerhetstiltak –
tiltak fv. 241 ved fylkesdelet Oppland/Buskerud, Kleggerud.

Vedtatt reguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum planlegger toplanskryss mellom nye E16 og
Hadelandsvegen ved Kleggerud. Av reguleringsbestemmelsene pkt. 6.5.1 framgår at for
« hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen reguleringsprosess for å avklare trafikksikre
adkomster for tilgrensede eiendommer .» Hensynssone H410_2 utgjør en del av planområdet for
planforslaget. I tillegg til utbedring av plankrysset, foreslås det å flytte flere avkjørsler til
Hadelandsvegen til en ny atkomstveg på sørsiden av eiendommene. Videre legger planen til rette for
tosidig busslommer langs Hadelandsvegen, justering av veglinje for å oppnå tilfredsstillende sikt fra
busslommer og trafikksikker forgjengerkryssing i tilknytning til busslommene.

Vi gjør oppmerksom på at planen ikke er lagt inn på InnlandsGis, som er det digitale kartverktøyet vi
bruker for innsyn i arealplaner. Vi minner om at ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil av vedtatt plan
sendes til Statens kartverk pr e-post; planHamar@statkart.no . Statens kartverk Hamar vil lagre den
digitale arealplanen i en egen regional database som de statlige og regionale høringsinstansene skal
benytte i sin saksbehandling.

Miljøvern
I henhold til våre kartlagte registreringer berører ikke tiltaket registrerte miljøfaglige kvaliteter av
nasjonal eller vesentlig regional interesse. Det er tiltakshaver som har ansvar for også å belyse
eventuelle lokale miljøkvaliteter som bør vektlegges i detaljplanleggingen. Det er vår vurdering at
naturmangfold er mangelfullt utredet i plandokumentene.

I planen vises det til at utbygger har stort fokus på å minimere risiko uheldige konsekvenser, blant
annet utslipp av skadelige stoffer, og at det stille strenge miljøkrav til utførende entreprenør. Det
vises til at Ytre miljøplan for reguleringsplan for E16 Eggemoen – Olum gjøres gjeldene også for
denne reguleringsplanen. Dette er ikke innarbeidet i planbestemmelsene. Så lenge dette kravet ikke
er innarbeidet i planbestemmelsene, har ikke YM-planen noen planmessig juridisk bindende føring
for gjennomføringen av tiltakene.

I planbestemmelsen er det lagt inn rekkefølgebestemmelse om utarbeidelse av YM- plan, som skal
sikre at man har etablert prosedyrer for bl.a rensing av avløpsvann fra anleggsdriften, håndtering
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av avløpsvann fra veganlegget og ivaretar naturverdier på en forsvarlig måte under gjennomføring av
anlegget. På samme måte er det stilt krav om utarbeidelse massedeponeringsplan og rigg- og
marksikringsplan. Som det også fremkommer i planbeskrivelsen, er en YM-plan grunnlag for
kontraktsutforming med utførende entreprenør, og dermed ikke en del av en juridisk bindende
reguleringsplan. Slik planen fremstår nå, er det ikke satt noen overordnede føringer om størst mulig
ivaretakelse av naturmangfold, rensing av avløpsvann og forhindring av annen forurensning i planen.
Dette er en svakhet ved planarbeidet.

Jordvern
Ifølge planbeskrivelsen, vil detaljreguleringsplanen beslaglegge 2,8 daa landbruksareal midlertidig og
2,3 daa landbruksareal permanent. Det blir pekt på at det etterstrebes at avgangen av dyrket mark
blir så liten som mulig og at atkomsten til både dyrket mark og skogarealene ikke forringes.
Fylkesmannen forutsetter at mål om minst mulig avgang av dyrka areal gjennomføres.

Med hilsen

Vebjørn Knarrum e.f. Gaute Gangås
avdelingsdirektør rådgiver

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.

Kopi til:
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer
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Deres dato: 27.08.2018 Kristin Hasle Haslestad
Deres ref.: 18/43723
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn -
Detaljreguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak Fv 241
Hadelandsvegen ved fylkesdelet Oppland /Buskerud ved Kleggerud -
Jevnaker og Ringerike kommuner
Vi viser til høringsdokument mottatt 04.09.2018.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innen for 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 utarbeidi ng 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 reguleringsp laner
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 , d er vi ber 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
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
i nnsigelse.

NVEs retningslinje 2/2011 Flaum - og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom - og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse fa rene 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.
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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, vassdrag og energian legg i arealplaner, byggetillatelser 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 Øst kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Kristin Hasle Haslestad
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:









Statens Vegvesen
Region øst
Postboks 1010 Nordre Ål

2605 LI LLE H AM M ER Gjørud 27.09.18

SAKSN UMMER 18 - 43723 , vedr. Gamleveien 90

Jeg har fått tilsendt forslag til detaljregulering av trafikksikkerhetstiltak på RV 241 ved fylkesdelet
Buskerud/Oppland. Jeg sendte inn et høringssvar 20.04.18 på samme sak når det var oppstart av
planarbeid. Jeg er derfor litt overrasket at Statens Vegve sen nå sender ut en ny høring uten å ha
besvart innspillene fra forrige høring. Jeg hadde jo mange spørsmål i forrige runde, som jeg ikke har
fått noe svar på fra Statens Vegvesen.

Jeg har forståelse for at hensynet til storsamfunnet gjør at veier må bygg es, og at grunneiere kan bli
berørt av dette. Jeg var på møte for berørte naboer i glassverksveien på Jevnaker i vår, og trodde det
skulle informeres om hvilke konsekvenser en veibygging har for en berørt grunneier. Jeg opplevde
isteden at møtet dreide s eg om at vi skulle hjelpe Veivesenet med vår lokalkunnskap når veivesenet
skal begynne gravearbeider for å bygge kryss. Siden jeg er en privatperson som ikke har erfaring med
å forholde meg til Statens Vegvesen, som jeg anser som er profesjonell part, send te jeg inn et
høringssvar i forrige høring, med mange spørsmål, som altså ikke er besvart. Jeg sender derfor med
høringssvaret mitt datert 20.04.18 på nytt som vedlegg til dette brevet. Jeg anser derfor at de
innspillene jeg kom med der fortsatt gjelder og står ubesvart.

Siden forrige høring, har jeg fått brev fra Statens Vegvesen om støykartlegging og varsel om befaring
og mulige støytiltak. Gamleveien 90 er satt opp i støysone gul i fremtidig situasjon når ny E16 er
bygd. På vedlagt liste over befaring på eiendommene, var det ikke satt opp noe tidspunkt for
Gamleve ien 90. Jeg snakket med Marie Jørum, og hun sa det ikke var planlagt noen befaring siden
krysset var tenkt bygd over eiendommen. Men vi skulle ta befaring og støykartlegging senere hvis
krysse t skulle bli endret i forhold til dagens plan.

Undertegnede ser at det i forslagsstiller sin kommentar til oppstartvarsel pkt. 5 i undertegnedes
forrige høringssvar, kommenterer at det uansett må avsees grunn til busslomme på eiendommen.
Det er nevnt i p lanen at busslomme midt i dagens kryss er trafikkfarlig. Undertegnede er helt enig i
dette. Når Åsbygda skole ble lagt ned i 2007 var det ca. 13 - 14 barn fra 1. klasse og oppover som
daglig gikk på skolebussen ved "delet". Jeg hadde den gangen en 1. klassin g og var derfor eneste
voksne som var tilstede når ungene gikk på bussen. Jeg var den gangen vitne til mange farlige
situasjoner når bussen stod i veien, barna skulle krysse, og det kom biler i stor fart i begge retninger.
Både jeg, skolen, Statens Vegves en, Nettbuss og 2 kommuner og 2 fylker var enige om at dette var
uholdbart og trafikkfarlig. Jeg var den gangen på mange befaringer og møter både som forelder og



som grunneier av Gamleveien 90. Det ble vurdert både permanente og foreløpige løsninger på den ne
situasjonen. Bl.a. ble det vurdert å bygge både permanent busslomme og en midlertidig
busslomme/snuplass for bussen på Gamleveien 90. Siden busslommen uansett ville ligge i en sving,
ble det bestemt at det isteden skulle bygges 2 nye busslommer midt på sletta på RV241 ved
nedkjøringen til Kistefoss og Brødrene Myhre. Disse 2 ble bygget sommeren etterpå. Jeg gjorde også
avtale med Ringerike Kommune at de skulle brøyte "Ringenbakken", slik at barna som b or langs
Gamle veien skulle gå bort Gamleveien og ned Ringenbakken , når de skulle til og fra skolebussen.
Dette fordi det var mye sikrere å krysse RV241 midt på en lang slette. Det var den gangen meningen
at disse nye busslommene skulle erstatte busstoppet ved fylkesdelet. Det var også da meningen at
det ik ke skulle være på og avstigning lengre ved fylkesdelet. Slik jeg tolker reguleringsplanen, har
bussen også etter at de nye busslommene ble bygd fortsatt å stoppe i veien ved fylkesdelet. Jeg er
for trafikksikkerhetstiltak, men mener at problemet med på og avstigning på bussen ble løst når det
ble bygd nye busslommer sommeren 2008.

Ikke noe av det jeg har fått tilsendt fra Statens Vegvesen hittil har gitt svar på hvilken konsekvens
bygging av dette krysset vil ha for meg og min sønn. Som nevnt i forrige hør ingssvar har jo min sønn
som snart er 21 år tenkt å flytte til eiendommen, når dagens leietager flytter fra eiendommen.

Brev datert 20.04.18 ligger vedlagt. Spørsmålene der er ikke gjentatt her, men jeg anser brevet
20.04.18 som høringssvar også på denne deta l jreguleringen, siden jeg også sender inn det brevet
med vedlegg på nytt.

Vennlig hilsen

Even Borch Schjong



From: Hjørdis Christine B Bugge
<Hjordis.Christine.B.Bugge@ringerike.kommune.no>

Sent: 11. september 2018 21:44
To: Firmapost - øst
Cc: borchbugge@gmail.com
Subject: Kommentar til 18 - 43723 TS - tiltak Kleggerud

Hei.
Jeg er eier av Øvre Kleggerud, Hadelandsvei en 875, og har i den sammenheng mottatt Statens
vegvesens dokument «Forslag til detaljregulering Trafikksikkerhets - tiltak fv.241 ved fylkesdelet
Oppland/ Buskerud, Kleggerud».

Forslaget om å legge om avkjøringen fra fv.241 som fører til min eiendom, ser jeg på som positivt, slik
det framgår av karttegning på s.2. Ser også at avkjøringen fører til at deler av veien blir ny, før den
føres inn på den eksisterende veien til Øvre Kleggerud like under høyspentkabelen.

Jeg har bare en kommentar til denne:
Vei en slik den er framstår nå, er i dårlig stand. Under høyspentkabelen, fra svingen ovenfor (retning
Ø.Kleggerud) – og ned til den planlagte overgang fra eksisterende vei til ny vei, danner det seg stort
sett hver vinter en stor issvull over hele veiens bred de og trekker seg flere meter i veiens
lengderetning. Jeg antar at dette skyldes dårlig grøfting og mangel på drensrør e.l. Det gjør
framkommeligheten dårlig vinterstid.
Jeg ber om at man i arbeid med ny vei tar dette med i betraktning, og vurderer om man kan utbedre
dette – eller i det minste ikke forverre situasjonen pga arbeid med ny vei.

Mvh Hjørdis Christine Borch Bugge
Mail: borchbugge@gmail.com
Tlf: 922 82 990



MERKNADSSKJEMA – FORSLAGSSTILLER SINE KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER TIL ANDRE GANGS HØRING –
TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - KLEGGERUD

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelser Forslagsstiller sine kommentar er Behov for endringer/ettersendinger
Planarbeid Ettersendinger

Høringsinstanser og organisasjoner/foreninger:
Ringerike kommune
Merknad sendt inn via mail

Kontaktperson : Lars L. Lindstøl
Telefon sentralbord: 32 11 74 00
Mail:postmottak@ringerike.kommune.n o

1. Det vises til møte avholdt med Rin ge rike kommune 23.04.2019 .
RK ønsk e t en orientering om hvilke støytiltak som er planlagt
som følge av Trafikksikkerhetstiltaket og reguleringsplanen for
ny E16.

2. R ingerike komm une (RK) fremme r en merknad til planen om at
det bør reguleres en gang - og sykkelveg mellom Kistefossve ien
og planavgrensningen for plan 0506_443_Kleggerud . Ringerike
kommune at Statens vegvesen (SVV) utvider planområdet og
regulerer nødvendig areal til gang - og sykkelveg.
Møtet belys t e de ulike problemstillingene, slik at partene sk ulle
kunne komme til enighet om endelig planl øsning for
detaljreguleringen.

1. Statens vegvesen legger T - 1442/2016 til grunn i
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter
plan - og bygningsloven . Støy er beskrevet i
Reguleringsbestemmelsene pkt. 1.6 ,
p lanbeskrivelsen og i egen støyrapport med
tilhørende sumstøykart.

Basert på beregningene , oppsummert og angitt i
kapittel 2.1 i Støykartleggings rapporten for E16 fv.
241 Kleggerud , er det i denne fasen utført en
opptelling av antall bygninger der lydnivå på fasade
som overstiger grenseverdiene. Detaljert kartlegging
og beregning av lydnivå for å få kartlagt behovet for
støytiltak på den enkelte eiendom vil utfø res i
byggeplanfasen. Lokale støytiltak utføres som tiltak
på fasader og uteplasser og skal være gjennomført
innen trafikkåpning av fv. 241.

2. Gang/ - sykkelvegen er regulert inn i
reguleringsplanen (alternativ b) for å oppnå en
sammenhengende gangforbindelse fra Jevnaker
sentrum, via gjeldende planområdet, videre til
Kistefossveien. Hensikten med dette er å etablere en
sammenhengende gang - /sykkelvegforbindelse som
en rundløype Jevnaker - Kistefoss - Kleggerud -
Jevnaker. En s lik gang - /sykkelveg er ikke en del av
planbestillingen for prosjektet E16 Eggemoen - Olum.
Bygging og finansiering av denne GS - vegen inngår
derfor ikke i Statens vegvesens sitt prosjekt E16
Eggemoen - Olum. SVV er heller ikke pliktig å bygge
denne GS - vegen i s enere tid, men regulerer området
i samarbeid med Ringerike Kommune, som en del
av SVV sin detaljreguleringsplan
0605_443_Kleggerud.

x

Plannavn Detaljreguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak Fv. 241 Hadelandsvegen ved fylkesdelet
Oppland /Buskerud ved Kleggerud - Jevnaker og Ringerike kommuner

PlanID. Jevnaker 0532_78 / Buskerud 0605_443 Kleggerud
Saksnummer mime 18/43723
Utarbeidet av Statens vegvesen Region øst
Datert/Revidert 2 8 .06 .201 9



Fylkesmannen i Innlandet
Merknad sendt inn via mail

Ved Geir Sørmoen og Brede Kihle ,
Seniorrådgivere
Telefon 69 24 70 00
Mail: fmovpost@fylkesmannen.no

1. Fylkesmannen har ikke merknader til endringer i
reguleringsplan .

1. Merknaden tas til orientering

Fylkesmannen i Oslo og V iken
Merknad sendt inn via mail

Ved Philip Mellison , Seniorrådgive r
Telefon
Mail: fmoppme@fylkesmannen.no

1. Fylkesmannen har ingen spesielle merknader til de foreslåtte
endringene.

1. Merknaden tas til orientering

Norges vassdrags - og energidirektorat
(NVE)
Merknad sendt inn via mail

Ved Kristin Hasle Haslestad
Telefon +47 09575
Mail: nve@nve.no

1. Ettersom det ikke er bedt om spesifikk bistand i denne
reguleringen gir ikke NVE noen konkret uttalelse i denne saken.

1. Merknaden tas til orientering

Brakar AS
Merknad sendt inn via mail

Ved Johan Sigander , Strategisk ruteplanlegger
Telefon 90 65 74 01
Mail: Johan.Sigander@brakar.no

1. Påpeker viktigheten at de nye busslommene ikke blir
plassert i svingen ved krysset mellom Fv. 241 og Gamleveien
fordi at det kan lede til farlige forbikjøringer av bussen når den
stopper pga. begrenset sikt.
Dette gjeller framfor alt for busstoppet i retning Hønefoss.

1. Siktproblematikk ivaretas iht til vegnormalene.

Berørte grunneiere og rettighetshavere:
Hans Gustav Borch
Merknad sendt inn via mail

Mobil: 90 79 45 69
Mail:hans.gustav.borch@gmail.com

1. Grunneier er sterkt imot den nye reguleringsplanen idet planen
medfører ytterligere arealbeslag på gnr 148 bnr 1. Statens
Vegvesen («SVV») legger opp til en uryddig prosess ved å dele
opp regulering med tilhørende arealbeslag i tre forskjellige
reguleringsplaner. Den nye reguleringsplanen må sees i
sammenheng med andre reguleringsplaner for E16 i Jevnaker
kommune. Oppdelingen i flere separate reguleringsplaner
medfører at det ikke er mulig å foreta en samlet vurderi ng av de
negative konsekvensene av ny E16.

1. Denne regulering splanen er en oppfølging av krave t
gi tt i reguleringsplanen 0532 E16 Eggemoen - Olum,
vedtatt i Jevnaker kommune 5. mars 2015 og
stadfestet av Fylkesmannen (se vedlegg merket med :
merknad nr.6 ) - R eguleringsbestemmelse § 6.5.1
med henvisning til hensynsone H410_2 : For
hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen
reguleringsprosess for å avklare trafikksikre
adkomster for tilgrensede eiendommer. Det er
således ikke et nytt område som reguler es , men et
område som allerede er regulert, med krav om
ytterligere detaljregulering. Foreløpig beregning
viser at g runneier av 148/1 vil måtte avstå ca 6 daa
skoggrunn midlertidig utover hva som tidligere er
regulert, mens det permanente ervervet ikke endres
utover hva som tidligere er avtalt. Det midlertidige
ervervet er knyttet opp mot flytting av atkomster til
Borchs egen skog og festetomter.

2. Det vises til kart (W099 - 1).

x

Geir Dalbu
Merknad sendt inn via mail

Mobil:
Mail: ge - dalb@online.no

1. Ønsker viltgjerdet avsluttet ved eiendom. Her er det skog på
begge sider av veien og viltet kan komme over på andre siden.

1. Innspill tas med videre i ytterligere detaljeringsfase

x



Even Borch Schjong
Merknad sendt inn via mail

Mobil: 32 10 97 56
Mail: e ve n.b.schjong@fokusokonomi.no

1. Grunneier ønsker en forklaring på at eiendommen endres fra
boligbebyggelse til LNRF og hvordan dette evt påvirker
innløsning av den respektive eiendommen.

1. Gamlevegen 90 ble i første utkast til reguleringsplan
lagt ut som bolige iendom. Etter krav fra Ringerike
kommune er dette endret til LNFR. Det er Ringerike
kommune som styrer hvilke arealformål vegvesenet
skal legge til grunn, utover det som reguleres til
veiformål. Vegvesenet har for øvrig lagt de
innkomne dokumenter fra Schj ong på saken, og de
vil være med når erverv av grunn starter.
Som utgangspunkt dekker ikke vegvesenet
kostnader til juridisk hjelp i planperioden. Etter
loven har grunneier krav på å få dekket nødvendige
kostnader til advokat ved en skjønnsprosess.
Vegvese net dekker i minnelighet kostnadene til
juridisk bistand til grunneiere som er berørt av
grunnerverv etter at grunnervervet har startet. Dette
skjer normalt etter at reguleringsplanen er vedtatt.

x

Kistefos Museet
Merknad sendt inn via mail

Ved Tor Ove Hamborg
Mobil: 90 97 60 22
Mail: to r.ove.hamborg@kistefos.museum.no

1. Kistefos har et ønske om at gang og sykkelvegen fortsetter fra
planlagt plangrense bort til Kistefossveien

1. Regulering av areal til gang - og sykkelveg mellom
kryss Gamleveien og avkjøring Kistefos inngår i
forslag til reguleringsplan alt. b.

Gang - og sykkelvegen vil bli realisert ved hjelp av
kommunale midler, og er ikke en del av
prosjektbe stilling/ prosjektet E16 Eggemoen - Olum.

x



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

Fv 241 Kleggerud - fylkesdelet Oppland / Buskerud - Ringerike
kommune - detaljreguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak -
offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 07.03.2019 angående høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan
for trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 241 på strekningen Kleggerud-fylkesdelet Oppland.
Fylkeskommunen gir her kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

Kort om planen
Nåværende kryss mellom Hadelandsveien og Gamleveien har i dag utfra et
trafikksikkerhetsperspektiv en uheldig utforming med dårlige siktforhold. Planforslaget tar sikte
på å justert krysset slik at veiene møtes tilnærmet vinkelrett på hverandre og man imøtekommer
siktkravene i vegnormalen.

Automatisk fredete kulturminner
Vi viser til vår tidligere uttale se i saken. Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i
planområdet. Vi har derfor ingen merknader til planforslaget når det gjelder automatisk fredete
kulturminner.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har ingen merknader til planforslaget når det gjelder verneverdige bygninger og
etterreformatoriske kulturminner.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Statens vegvesen Region øst
Att. Cassandra Mood Hummel
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Vår dato:  22.04.2019  Vår referanse:  2018/5801 - 9 Vår saksbehandler:
Deres dato:  07.03.2019  Deres referanse:  18/43723 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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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
RINGERIKE KOMMUNE Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS



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:

23.04.201 9 2019/21 409

Deres dato: Deres ref:

07.03.201 9 1 8/43723

Saksbehandler, innvalgstelefon

Brede Kihle , 32266865
Statens vegvesen region øst
Postboks 101 0 Nordre Ål
2605 LI LLEH AM M ER

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for
trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 241 ved fylkesdelet
Oppland/Buskerud

Vi viser til brev av 7. mars 201 9 hvor forslag til detaljregulering er lagt ut til en ny høring etter
endringer i planforslaget.

Fylkesmannen har i brev av 1 2. oktober 201 8 kommet med uttalelse til planforslaget.

Endringene som er foreslått etter forrige høring omfatter arealformålet boligbebyggelse som nå er
foreslått endret til LNF-område som er i tråd med kommuneplanen i Ringerike kommune. I tillegg er
arealer til «annen veggrunn» og «anlegg- og riggområde» redusert.

Fylkesmannen har ingen spesielle merknader til de foreslåtte endringene.

Med hilsen

Geir Sørmoen (e.f.)
seniorrådgiver

Brede Kihle
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAM M EN
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 AREN DAL
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØN EFOSS



Fra: fmoppme@fylkesmannen.no
Sendt: 25. april 2019 10:47
Til: Firmapost - øst
Emne: Detaljreguleringsplan - Trafikksikkerhetstiltak fv 241 ved Kleggerud

- 2. høring - uttalelse (deres saks.nr 18 - 43723)

Hei,

Fylkesmannen har ikke merknader til endringer i reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak
fv. 241 ved Kleggerud,fylkesdelet Oppland/Buskerud.

hilsen
Philip Mellison
seniorrådgiver
Fylkesmannen i Innlandet
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NVEs generelle tilbakemelding - 2. gangs offentlig ettersyn -
Detaljreguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak Fv 241
Hadelandsvegen ved fylkesdelet Oppland /Buskerud ved Kleggerud -
Jevnaker og Ringerike kommuner
Vi viser til høringsdokumnet datert 07.03.2019, mottatt 12.03.2019.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigel seskompetanse
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 hensy n 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 uttalels er 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 ar ealplanleggingen , der vi ber 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
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.

NVEs retningslinje 2/2011 Flaum - og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom - og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
plane n.

NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.
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NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan
man bør håndtere overvann i area lplanlegging.

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, byggetillatelser 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 Øst kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Kristin Hasle Haslestad
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:



Fra: Johan Sigander <Johan.Sigander@brakar.no>
Sendt: 15. april 2019 15:45
Til: 'einar@ronnesradgivning.no'; Firmapost - øst
Kopi: Åsmund Åsly; Knut Gunnar Fonn
Emne: Trafikksikkerhetstiltak fv. 241 ved fylkesdelet Oppland/Buskerud

Hei, Brakar ser positivt på å etablere busslommer for bussholdeplass «Jevnakerdelet» langs Fv. 241. Det er dog viktig at de nye busslommene ikke blir
plassert i svingen ved krysset mellom Fv. 241 og Gamleveien fordi at det kan lede til farlige forbikjøringer av bussen når de n stop per pga. begrenset sikt.
Dette gjeller framfor alt for busstoppet i retning Hønefoss.

Mvh

Johan Sigander
Strategisk ruteplanlegger
Brakar as
Telefon: +47 906 57 401
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Adresseliste

D eres referanse Dato 18 .01.2013
Vår referanse 2011/5783 - 0 421.3 RBO
Saks behandler Runa Bø , tlf. 61 26 60 54

Jevnaker og Ringerike kommuner – kommunedelplan for E1 6
Eggemoen - Kleggerud – referat fra meklingsmøte

Vedlagt følger re ferat fra meklingsmøte 7. januar 2013 i Statens hus på Lillehammer, om innsigelse til
ko mmunedelplan for E16 Eggemoen - Kleggerud fra Fylkesmannen i Oppland.

Sigurd Tremoen Runa Bø
ass. fylkesmann planteamleder

Adresseliste:
Jevnaker kommune
Ringerike ko mmune
Statens vegvesen Region Øst
Oppland fylkeskommune

Kopi:
Fy lkesmannen i Buskerud
Buskerud fylkeskommune

Vedlegg:
Referat fra meklingsmøte
Tabell fra Statens vegvesen  Differanse arealer
Kart fra Statens vegvesen  Arealbeslag Alternativ 2 revidert  og  Alternativ 2 opprinnelig
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Referat fra meklingsmøte 7. januar 2013 – Innsigelse til kommunedelplan for
E16 Eggemoen - Kleggerud

Møtet var innkalt av F ylk esmannen etter ønske fra Jevnaker kommune og ble holdt i Statens hus på
Lillehammer. Meklingen gjald t innsigelse til kommunedelplan for E16 Eggemoen - Kleggerud fra
Fy lkesmannen i Oppland.

Følgende personer deltok:

Sigurd Tremoen Fy lkesmannen i Oppland, assisterende fylkesmann
Hilde Brørby Fivesdal Jevnaker kommune, ordfører
May - Britt Nordli Jevnaker ko mmune, rådmann
Hans Tollef Solberg Jevnaker kommune, k om munalsjef
Heidi Bergom Jevnaker kommune, arealplanlegger
Gudbrand Johannessen L andbrukskontor et for Hadeland , virksomhetsleder
Kjell B. Hansen Ringerike kommune, ordfører
Grethe Tollefsen Ringerike kommune , plansjef
Guro Skinnes Ringerike kommune, arealplanlegger
Arild J. Evensen Statens vegvesen, a vdelingsdirektør
Anne Brit Moen Statens vegvesen, p rosjektleder
Bjørn Nyquist Statens vegvesen, p lanleggingsleder
Siri Solem Wa lse th Statens vegvesen, p lanprosessleder
Kristin Loe Kjelstad Oppland fylkeskommune, teamleder plan og miljø
Kjell Marius Mathisen Oppland fylkeskommune, fy lkeskonservator
Øy stein Rønning Andersen Oppland fylkeskommune, arkeolog
Anders Prestegarden Fy lkesmannen i Oppland , landbruksdirektør
Olav Malmedal Fy lkesmannen i Oppland , senioringeniør
Philip Mellison Fy lkesmannen i Oppland , r ådgiver
Runa Bø Fy lkesmannen i Oppland , planteamleder

Sigurd Tremoen innledet med en orientering om meklingsinstit uttet og prosedyre for mekling.
Fy lkesmannen har rollen som meklingsmann. Dette innebærer at når Fylkesmannen har innsigelse i
en sak, trer avdelingsdirektør for berørt fagområde inn som part, mens fylkesmannen eller
assisterende fylkesmann (som i dette ti lfellet) e r meklingsmann. M ekling kan ha tre utfall. Mekling kan
føre fram, delvis føre fram eller ikke føre fram. Resultatet avhenger av partene og Tremoen oppfordret
til bevegelse hos partene. D et er ønskelig å løse plansaker på lavest mulig nivå, men de t må ikke
oppfattes som et nederlag å sende saker inn til Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Meklingen gjelder kommunedelplan for E16 Eggemoen - Kleggerud . Gjenværende innsigelse etter
formannskapsvedtak i Jevnaker kommune er innsigelse fra Fylkesmanne n i Oppland til trasealternativ
2 . E tter høring finnes det ett trasealternativ som det ikke hefter innsigelse ved, nemlig alt. 3. Han ga
deretter ordet til kommunen som den ene parten i meklingen.

Hilde Brørby Fivesdal gjorde rede for kommunens vurderinge r og begrunnelse for å velge en trase
det er knyttet innsigelse til. Saken har en lang forhistorie og det er nå svært viktig både for kommunen,
regionen og også nasjonalt/interna s jonalt å endelig få på plass en ny veg. Trafikken er sterkt økende,
halvparte n av trafikken er gjennomgangstrafikk mens 12 - 14 % er tungtrafikk. Dagens veg har
varierende standard, er svingete og bratt, går gjennom boligområder og situasjonen er uholdbar.
Vegen ble oppgradert til Europavei høsten 2012 og ligger inne i gjeldende Nasj onal transportplan
(NTP) med oppstartmidler i 2013/2014. Prosjektet må med i NTP 2014 - 2017. Vegen bidrar til å nå
viktige mål for samfunnsutviklingen på alle nivå.

Hun påpekte at argumentene nevnt over gjelder for alle tre trasealternativer. Ny vegbyggin g vil alltid
ha en del negative konsekvenser. Kommunens valg av trase er gjort ut fra en helhetsvurdering , der
uheldig landskapsvirkning ved alt. 3 veide tungt. Kommunen er forundret over at
Fy lkesmannsembetene i Buskerud og Oppland ikke har klart å samord ne seg når det gjelder vurdering
av landskapsvirkning. Kommunen mener også at deler av det jordvernbeslaget som Fylkesmannen i
Oppland ikke kan godta , alle rede er avklart gjennom kommunedelplan for rv . 35 Jevnaker - Olim b (nå
E16 Olum - Kleggerud) som ble vedt att i 2011 . Kommunen mener ellers at innsigelsen fra
Fy lkesmannen er liten /smal sett i forhold til det store samfunnsprosjektet som denne vegutbyggingen
er. Jevnaker kommune legger jordvern og andre nasjonale føringer til grunn for sin planlegging, og
håpe r F ylk esmannen har merket seg dette.
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Arild J. Evensen som representant for planforbereder fi kk ordet . Han minnet om at ko mmunedelplan
er et overordnet planprosjekt, der overordnede prinsipper for trase (korridor), plassering av kry ss og
vegstandard skal fastlegges. Vegvesenet me ner generelt det er problematisk å måtte gå ned på
detaljplan - og prosjekteringsnivå i diskusjoner om løsninger i en kommunedelplan.

Siri Solem Walseth gjennomgikk mål og delmål for prosjektet og prosessen , som har vært
omfattend e me d stor grad av medvirkning. Hun pekte på at o vergangen mellom strekningene Olum -
Kleggerud og Eggemoen - Kleggerud har vært diskutert før , og at endepunktet for alt. 2 ved Kleggerud
ligger innenfor tidligere vedtatt plan for Olum - Kleggerud. F ordeler og ul em per ved de tre alternative
traseene som har ligg et ute på høring ble omtalt . Vegvesenets begrunnelse for å anbefale alt. 2 er at
den (i likhet med alt. 3) er framtidsretta idet den kan utvides til firefelts vei, mens en med valg av alt. 2
unngår de uheld ige sidene ved alt. 3, som etter vegvesenets vurdering er dårlig landskapstilp asning,
stort masseoverskudd, oppsplitting av nærmiljø samt stor usikkerhet kny ttet til alunskifer og håndtering
av forurensende masser ( radon ) .

Ulike optimaliseringsforslag f or alt. 2 og 3 ble presentert . Ut fra denne gjennomgangen har kommunen
og vegvesenet konkludert med at en optimalisering av alt. 2 er den beste løsningen. T abeller som
angir differensen i arealbeslag etter opt i ma lisering ble vist. I tillegg ble det underst reket at vegvesenet
som ledd i gjennomføring av vegprosjekter ser på muligheter for avbøtende tiltak som f.eks. ny dy rking,
planering, makeskifte. Dette gjøres i samarbeid med landbrukskontoret i kommunen, berørte
interessegrupper og grunneiere , og avklares i all hovedsak i forbindelse med grunnerverv og
by ggeplanlegging.

Oppsummert mener vegvesenet at arbeidet med optimalisering av alternativene og informasjon om
alunskifer sty rker anbefalingen av alternativ 2, og de opprettholder sin anbefaling av dette a lternativet .
I den videre prosessen vil vegvesenet vektlegge ytterligere optimalisering, tilrettelegging for framtidig
landbruk og bevaring av god matjord i tett samarbeid med grunneiere og landbruksavdelingen i
ko mmunen.

Vegvesenet viste til kommunedelpl an for E16 Olum - Kleggerud nevnt over. D et mest utfordrende
om rådet langs alt. 2 når det gjelder jordvern/arealbeslag , på oversiden av vegen ved Kleggerud, er
etter vegvesenets mening allerede arealavklart i nevnte vedtatt e kommunedelplan. Det ble vist til plan -
og bygningslovens § 5 - 5  Begrensninger i adgangen til å fremme innsigelse . Både kommunen og
vegvesenet stiller spørsmål ved Fylkesmannens anledning til å fremme innsigelse til denne delen av
alternativet.

Tremoen ga ordet til F ylk esmannens landbruks avdeling, som den andre parten i meklingen.

An ders Prestegarden forsikret innledningsvis om at Fylkesmannen er klar over at vi er på overordnet
plan nivå. Han slutte t seg ellers til ordførerens innl egg om behovet for ny veg. B åde kommunen og
Fy lkesmannen h ar im idlertid fått en klar forventning fra regjeringen om å legge jordvern til grunn for
sam ferdselsplanleggingen. Vi når ikke jordvernmålet for Oppland verken i år eller åra framover, først
og fremst på grunn av pågående store vegprosjekter. M en vi har et oppdrag om å ta vare på så m ye
jord som mulig. Prestegarden var enig med ordføreren i at Jevnaker kommune har vært gode til å ta
jordvernhensyn. Til de som mener Fylkesmannen er for streng, kunne han orientere om ny lig
gjennomført sty ringsdialog med depar tementet. Her spurte Fylkesmannen departementet om de
me nte Oppland praktiserte jordvernet for strengt, og fikk til svar at vi kanskje heller burde være
stren gere. Han viste videre til at kommunene har et alternativ som det ikke hefter innsigelse ved, og
s om k an detaljplanlegges og gjennomføres når som helst. Ut fra en samlet vurdering av
sam funnsny tte og samfunnshensyn , me ner Fylkesmannen at alt. 3 er det beste alternativet.

Tremoen ko mmenterte at partene i meklingen nå hadde framført sine syn, og ga dere tter Ringerike
ko mmune og Oppland fylkeskommune mulighet til å komme med innspill/kommentarer .

Kjell B. Hansen me nte det hadde vært en grei gjennomgang av saken. Han understreket at
ko mmunen og hele regionen mener at alt. 2 er et akseptabelt og riktig alt ernativ. Han opplyste også at
Ringerike kommune har flyttet sin kommunesty rebehandling til etter at meklingen er gjennomført.

Kristin Loe Kjelstad gjorde rede for Oppla nd f ylk eskommunes behandling. Vegsaker er krevende og
det er ikke umiddelbart enkelt å finne ut hvilke alternativer som er best. Fylkeskommunen har valgt å
støtte det alternativet kommunen ønsker , ut fra hensynet til landskap og nærmiljø. Hun mente
gjennomgangen på meklingsmøtet, bl.a. utdypingen om problematikken rundt alunskifer, har styrk et
deres valg.
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Kjell Marius Mathisen tilføyde at landskapsvirkningen av vegen sett fra Kistefos bidro til
fy lkeskommunens valg av alt. 2. Han viste til at fylkeskommunen hadde fått en bek ym ringsm elding fra
Riksantikvaren om dette.

Tremoen ko mmenterte at det var kommet opp noen prinsipielle problemstillinger som ikke var egnet til
å løse i meklingsmøte t . Han oppfordret partene til å konsentrere seg om denne konkrete sake n og
mu lige løsningsforslag. I den sammenhengen spurte han om partene hadde behov for m er utdyping .

An ders Prestegarden viste til at landbruksavdelingen deltok på møte med kommunen og vegvesenet
før jul om ulike optimaliseringstiltak . Hovedprinsippene ble nettopp presentert på meklingsmøtet av
Siri Solem Wa lseth . Landbruksavdelingen mottok konkret ma teriale for noen få dager siden .
Tallmaterialet er ikke enkelt å sette seg inn i og landbruksavdelingen er i tvil om regnesty kkene her.
Usikkerheten kny tter seg bl.a. til forh oldet mellom arealbeslag og re stareal . Han ønsket derfor en
nærmere gj ennom gang før diskusjon av mulige løsninger.

An ne Brit Moen og Ar ild J. Evensen gikk gjennom arealregnskapet ( jf. vedlegg) og konkretiserte
beregningene bak tallmaterialet. P roblemet med å gå detaljert til verks på et overordnet nivå ble
understreket . V egvesenet kom også nærmere inn på rapport fra Multiconsult om
a lunskiferproblematikk, som er kommet seint i prosessen. På grunn av fare for vannforurensning er
alt. 3 nå mindre aktuell enn tidligere, og det er etter deres mening mest formålstjenlig å arbei de med
optim alisering av alt. 2.

Hans Tollef Solberg tilføyde at nærmiljøhensyn var viktig for kommunens valg av alt. 2, men at
ko mmunen er svært innstilt på å redusere matjordbeslaget så m ye som mulig. Fordi vi nå er på
overordnet plannivå må noe av red uksjonen komme i den videre detaljpla nlegging og gjennomføring
av utby ggingen.

Olav Malmedal ko mmenterte at en ikke kan være så overordnet i beregningene at alle alternativ blir
like. Både kulturvern - , miljø - og landbruksmyndighetene må få en del detaljop ply sninger for å kunne ta
stilling til en overordnet plan, ellers forflyttes alle diskusjoner til reguleringsplannivå, noe som etter all
sannsynlighet blir mer tid/ressurskrevende.

Tremoen ønsket å få en felles forståelse av tallmaterialet før videre mekl ing . Etter en del fram og
tilbake ble det avdekket manglende sammenheng mellom tallene i konsekvensutredningen (KU) slik
den lå ute på høring, kartmateriale med arealregnskap oversendt F ylk esmannen like før mekling og
tabell vist på meklingsmøtet (vedlagt me klingsreferatet). Det var imidlertid enighet om at første linje i
nevnte tabell, for  Fulldyrket lettbrukt areal , inneholdt samme tall som i det øvrige materialet og dermed
kunne sies å være konsistent.

Gudbrand Johannessen utdy pet at det er vanskelig å si noe om restarealer nå, dette må justeres
etter hvert. Oppdyrking som kompensasjon er også et viktig avbøtende tiltak som må komme på plass
etter hvert, men det er også et kostnadsspørsmål. Han benyttet ellers anledningen til å framheve
Jevnaker kommune som svært ansvarlig i jordvernsammenheng.

Tremoen me nte at det nå var på tide å bli konkrete og stilte Jevnaker kommune spørsmål om de
fortsatt går inn for alt. 2 med forbedringer slik det går fram av kommunens formannskapsvedtak.

Hilde Brørby Fivesdal s varte ja på dette. Reguleringsplanprosessen vil bli utnyttet for å finne gode
jordvernløsninger. Hun framhevet alunskiferproblematikken og landskapshensyn som viktige
begrunnelser for å stå fast på alt. 2.

Det ble en pause i mekli ngen. Etter pausen viste Tremoen til kommunens standpunkt og utfordret
landbruksavdelingen til å legge fram sitt.

An ders Prestegarden sa at Fylkesmannen vurderer å tre kke sin innsigelse til alt. 2 ut fra foreslåtte
jordverntiltak, men at det var behov for en konkretisering. Han inviterte komm unen til å diskutere et
nullsum spill , slik at kommunen fortsatt kan ko mme så godt ut av jordvernregnskapet som de gjør i
dag.

Etter en del diskusjon fram og tilbake der utgangspunktet for regnesty kket , vekting av daa i en
utregning samt oppd yrk ingsmuligheter/kostnader og eiendomsforhold ble diskutert, var det en ny
pause i meklingen. Etter pausen fikk Hilde Brørby Fivesdal ordet.
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Hilde Brørby Fivesdal me nte at me klingen dreier seg om 19 daa, som er forskjellen mellom det
alternativet Fylkesm annen har akseptert (alt. 3) og alt. 2 som kommunen vil ha . Hun påpekte samtidig
at Fylkesmannen aksepterte en m ye større differanse i arealbeslag for strekningen E16 Olum -
Kleggerud i 2011. V idere viste hun til at det er Jevnakers del av strekningen det me kles om, det totale
arealbeslaget er her 19 daa. Med det som utgangspunkt ønsker kommunen å gå inn på en
intensjonsavtale om optimalisering av alt. 2.

Tremoen opp summerte ko mmunens innspill. U t fra tab ellen (vedlagt ) er det mu lig å få redusert
arealbeslag et med 11 daa, noe kommunen forplikter seg til ved å vedta justert trase for alt. 2 (jf.
vedlagt kart  Alternativ 2 revidert ) . I det videre plan - /prosjekteringsarbeidet uttr yk ke r ko mmunen i tillegg
en intensjon om å ytterligere redusere arealbeslag /erstatte landbruksareal mi nim um tilsvarende 8 daa
fulldy rket lettbru kt jord og gjennomføre andre avbøtende tiltak. Dette vil skje i samarbeid med
landbrukskontoret og vegvesenet. Tiltakene vil ut fra innspillene tidligere i meklingsmøtet dreie seg om
yt terligere m inim ering av arealbeslag, ny dy rking, planering , ma keski fte og arronderingsmessige tiltak .
Før Anders Prestegarden fikk ordet minnet Tremoen om at det finnes et alt. 3 som det ikke hefter
innsigelse ved.

An ders Prestegarden me nte at optimalisert alt. 2 (s om innebærer et redusert arealbeslag på 11 daa
fulldy rket lettbrukt areal ) er bedre enn opprinnelig alt. 2. Det kan diskuteres hvor mye verdt en
intensjon om y tterligere reduksjon/erstatning/avbøtende tiltak er i en meklingssituasjon , men
Fy lkesmannen velg er å stole på at dette blir gjennomført. Han konkluderte med at ko mmunens forslag
innebærer en forbedring som gjør at Fylkesmannen ikke lenger har innsigelse til kommunedelplanen.

Etter en kort diskusjon som ikke fikk noen påvirkning på resultatet av mek lingen, trakk Sigurd
Tremoen følgende konklusjon:

Konklusjon
Mekling har ført fra m.

Kommunedelplan for E16 Eggemoen - Kleggerud alt. 2 kan egengodkjennes med følgende endringer :

! Traseen justeres slik at det oppnås et redusert beslag av fulldy rket lettbru kt jord på 11 daa, jf.
kart vedlagt meklingsreferatet ( Alternativ 2 revidert )

! I videre det a ljplan - og prosjekteringsarbeid har kommunen en intensjon om å gjennomføre
o  ytterligere reduksjon av areal beslag og erstatning av landbruksareal mi nim um

tilsvarende 8 daa fulldyrket lettbru kt jord
o  andre avbøtende tiltak

Tiltakene vil dreie seg om ytterligere minimering av arealbeslag, nydyrking, planering,
ma ke skifte og arronderingsmessige tiltak.
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Reguleringsplanforslag for ny E16 Eggemoen - Olum - Arealforbruk

1. Bakgrunn
Forslag til reguleringsplan for ny E16 mellom Eggemoen og Kleggerud lå ute til offentlig
ettersyn i perioden 12.4. – 26.6.2014 . Fristen ble etter søknad av 24.6. 2014, forlenget til 25.
sept ember for Kulturarvenheten i Oppland Fylkeskommune slik Kulturminneloven (KML) gir
rom for . Dette var nødvendig for at Riksantikvaren skulle få tid til å vurdere søknad om
dispensasjon fra §9 i KML .

Fylkesmannen i Oppland (FMO) har fremmet innsigelse til planforslaget på grunn av for høyt
beslag av dyrket mark i forhold t il vedtatt kommunedelplan ( KDP ) for Eggemoen -
Kleggerud . Det har vært flere møter mellom FMO og Statens vegvesen (SVV) for å avklar e
grunnlaget for innsigelsen. Notatet tar sikte på å gjennomgå grunnlaget for arealforbruket i
prosjektet.

2. Tidligere plan faser
KDP for strekningen Olum - Kleggerud ble vedtatt av Jevnaker kommune i mars 2011 med et
klart forbehold om at prosjektet sku lle videreføres til Eggemoen. KDP for strekningen
Eggemoen – Kleggerud ble vedtatt januar og februar 2013 i henholdsvis Ringerike og
Jevnaker. FMO varslet innsigelse til det valgte alternativet, men aksepterte etter m ekling at
alternativ 2 optimalisert sku lle legges til grunn for den videre planleggingen forutsatt at det
ble søkt om å redusere arealforbruket med 8 daa og at avbøtende tiltak skulle skisseres.

3. Vurderinger av arealforbruket fra begge kommunedelplaner ( KDP ) til reguleringsplan
Tabellen under viser arealbeslaget fordelt på kategori som sum for begge KDP’er
sammenlignet med reguleringsplanforslaget for hele strekningen Eggemoen – Kleggerud.
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Kommuneldeplan

Reguleringsplan

alt. 2 opt.

Markslag (daa) (daa) Faktor

Fulldyrket lettbrukt jord 84,6 144,7 1,7

Mindre lettbrukt fulldyrka jord 10,6 11,2 1,1

Innmarksbeite 8,7 22 2,5

Skog av lav bonitet 1,2 3 2,5

Skog av middels bonitet 55,5 70,6 1,3

Skog av høy bonitet 287,6 544 1,9

Uproduktiv skog 6,6 7,9 1,2

Annen jorddekt fastmark 16,5 27,3 1,7

Grunnlendt mark og fjell i dagen 1 0,1 0,1

Annet 10,9 35,6 3,3

SUM 483,3 866,5 1,8

Tabell 1: Endring i arealforbruk fordelt på kategorier fra KDP til reguleringsplan

4. Generelle arealavvik for hele strekningen mellom planfasene
Av tabellen fremgår det at arealforbruket av fulldyrket lettbrukt jord og mindre lettbrukt
fulldyrket jord på hele prosjektet har steget fra ca. 95 daa til ca. 15 6 daa mens det totale
forbruket av alle kategorier har steget fra ca. 483 d aa til ca. 867 daa eller en faktor på 1,8 . Det
er mange årsaker til at arealforbruket har steget så mye . De viktigste årsakene er kommentert
under :

Forskjellig start - og sluttpunkt i de to planfasene. I reguleringsplanforslaget er det
midlertidige krysset på Eggemoen flyttet ca . 530 meter lenger m ot vest slik at legger
t raseen er plassert i forhold til fremtidig vide r e føri n g til Nymoen. Da unngår man
midlertidig beslag, men trase en blir litt lengre og gir et større beslag .
Arealberegninger Det er brukt u lik metodikk mht. arealberegning i de to planfasene.
I konsekvensutredningen (KU) til KDP for Olum – Kleggerud (laget av Asplan Viak )
var arealbeslaget tatt direkte ut ifra terrengmodellens arealberegning, mens det i
KU’en for KDP for Eggemoen – Kleggeru d (laget av Multiconsult) er tatt med 2
m eter i varig beslag på topp skjæring og bunn fylling – dvs. 2 m eter utenfor
terrengmodellens areal beregning. Arealregnskapet i KU - fasen var et av mange tema
som ble vurdert i KU’en. Det ble brukt samme metode til å registrere forbruk av areal
fordelt på kategorier for alle alternativer innenfor hver KDP slik at disse skulle være
sammenlignbare.
Hensynsoner Det ble ikke tatt inn hensynsoner i noen av KDP’ene, men dette er gjort
i reguleringsplanen . E tter ønske fra NVE ble skråningen ned mot Randselva tatt med
som et rasutsatt område.
Skrånings utslag Disse ble kun helt skjematisk vurdert (lagt inn med standard
maksimal helling 1:2 ) på KDP nivå, men er i reguleringsplanen variert opp mot 1:4 og
1:8 (for bakkeplanerin g) for å få en best mulig tilpassing til omkringliggende terreng
og legge til rette for bedre arrondering av områdene inntil det nye veganlegget .
Utjevning av reg ulerings grensen . I KDP fasen var det kun terrengmodellens
skjæring/fyllingsutslag som ble beregnet. I reguleringsplanen er avslutningen mellom
ny veglinje og terreng søkt tilpasset sli k at overgangen blir best mulig mellom jord - og
fjellskjæringer . D ette fører til at ant att permanent beslag øker .
Anleggsbelte Dette er ikke varig erverv og blir ikke tatt med i KDP, men det er tatt
inn et generelt anleggsbelt e som midlertidig beslag på 5 + 15 meter i
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reguleringsplanen for å sikre at anlegget kan gjennomføres på en sikker må te. 5 meter
er satt av som sone for å ha plass til å ranke opp matjord , men de øvrige er nødvendig
manøvreringsareal . Det er ikke sikkert at det er nødvendig å bruke hele dette området i
forbindelse med anlegget. Detaljering av anleggsområdet vil bli gjort i en rigg - og
marksikringsplan som skal foreligge før noe anleggsarbeid kan starte opp. Der det skal
bygges konstruksjoner , er det avsatt større anleggs områder. Arealer markert som
anleggsbelte , vil bli tilbakeført til opprinnelig formål når utbyggingen e r gjennomført.
Viltgjerde Bruk av viltgjerde var ikke tema i KDP fasen. Dermed var det heller ikke
tatt med at arealer innenfor viltgjerdene vil gå ut av produksjon. Viltgjerde er plassert
utenfor sikkerhetsavstanden på 8 m fra kjørebanekant en i reguleringsplanen også over
dyrka mark. Dette medfører økning i permanent beslag.

5. Spesielle avvik i arealbeslaget mellom planfasene

Eggemoen – Kleggerud :
Opprusting av fv. 241 . I KDP ble det ikke regnet med at opprusting av fv. 2 41 ville
legge beslag på særlig areal , og den ble heller ikke vektlagt i sammenligningene fordi
den var lik for alle alternativer for ny E16 . I reguleringsplanen er det e tter innspill fra
fylkeskommunen, i tillegg til breddeutvidelse og g/s - veg langs denne vegen, tatt med
et areal for å sikre kulturminner langs vegen. Kulturarvenheten i fylket har i tillegg
bedt om at fv. 241 flyttes 5 – 10 meter unna to fredete steinringer. Dette medfører at
vegen må flyttes ut på jordet til Moe gård . I tillegg er det bedt om at det settes av plass
til to bussholdeplasser langs vegen.
Usikkerhet knyttet til dybde til fjell . Dette gjelder Moe gård der det i
reguleringsplanforslaget er tatt høyde for det maksimalt ugunstig st e alternativet med
jordskjæring. I KDP - fa se n lå det inne en god del fjellskjæring. Når de nye dataene er
tolket, vil arealbeslaget over Moe gård bli tilpasset registrerte fjelldybder for bruk i
byggeplanfase n . Foreløpige resultater viser at fordelingen jord/fjell er tilnærmet som
antatt i KDP - fas e, men med noe mer jordskjæring over midtre del av jordene på
Kleggerud.
Ny veg til Kistefosmuseet I reguleringsplanen er arealet under brua tatt med som
beslaglagt dy r k e t mark. Arealene under brua brukes i dag til beitemark og vil etter vår
vurdering også kunne brukes til dette etter at ny veg er bygget, slik at det beslaget kan
sees bort fra (minimum høyde til bru er 70m) . I KDP var det forutsatt at man skulle
benytte eksisterende adkomst til sletta , men detaljering av planen i
regul eringsplanarbeidet vis er at man må bygge ny veg som går på dyrka mark .

Kleggerud - Olum
Rensebasseng Neds trøms Mo e selva er det i reguleringsplanen tatt høyde for at det
kan etableres et rensebasseng / fordrøyningsbasseng h vis behovet oppstår .
Svenådalen Alternativ 2 innebærer lang bru. Dette alternativet går over et område på
1,7 daa med fulldyrket jord. Brua vil bli liggende med gjennomsnittlig hø g de på 15
meter over terrenget. Jorda under brua vil nok kunne dyrkes, men man må nok regne
med noe redusert avling som følge av skyggen over. I tillegg beslaglegges et areal på
ca. 14 daa som er registrert som innmarksbeite. Dette ser imidlertid ut til ikke å være i
bruk i dag. Likeledes er det nord for veglinja satt av et stort område for å bevare
barskog.
Brå tan Her krysser en skogsbilveg veglinja til ny E16. Det var i planforslaget vist en
kulvert, men denne foreslås nå etter høringen erstattet med en 3 spenns bru for å øke
lysåpningen som erfaringsmessig letter kryssingsmulighetene for vilt. Det er lite
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områ de på ca. 4,2 daa med dyrka mark som i dag brukes til oppsamlingsområde for
dyr som må reetableres et annet sted.
Rastepl ass ved Røste Areal til rasteplassen (ca. 10 daa) var ikke en del av KDP.
Forslag til lokalisering av en rasteplass vil bli endret , og er også vurdert om skal utgå
og /eller flyttes til Eggemoenplatået på naboparsell en .
Kanadavegen overgangsbru Her er det mulig ved å bygge mur på sydsiden av
skogsvegrampen.
Gullen Her ligger det en stor fylling. Sørsiden av fyllinga er foreslått helling 1: 8 og
reetableres som dyrka mark. Det er også mulig å slake ut terrenget på nordsiden for å
øke jordbruksområdet . Løsningen vil bli bearbeidet ytterligere i byggeplanfasen for å
komme frem til en best mulig løsning for arrondering av jordene i samarbeid med
grunneierne i byggeplanfasen.
Atkomst til vanntårnet ved Olum Ny atkomst til vanntårnet er lagt på beitema rk .
Forlenget forbikjøringsfelt ved Olum I KDP fasen var det antatt at
forbikjøringsfeltet kunne avsluttes før viltovergangen. Beregninger av di fferanser i
hastighet mellom tunge og lette biler innebærer at forbikjøringsfeltet måtte forlenges
med ca. 400 meter.

6. Beslag på Moe gård ( deler av strekningen Eggemoen – Kleggerud)
Figur 1 og 2 viser beregnet permanent og midlertidig beslag på Moe går d i reguleringsplan e n .

Figur 1: Permanent beslag på Moe gård
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Figur 2: Midlertidig beslag på Moe gård

7. Forskjell mellom KDP og reguleringsplan for Eggemoen – Kleggerud på Moe gård
I figur 3 er det vist forskjell mellom beregninger gjort i forbindelse med KDP’en og beregnet
permanent beslag i reguleringsplanen.

Figur 3: Forskjell i arealer fra KDP til reguleringsforslag
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Endringene fremgår av tabell 2.

KDP REG Diff

1 4,8 2,6 - 2,1

2 4,5 8,4 3,9

3 7,2 7,3 0,1

4 7,3 1,2 - 6,1

5 22,9 38,2 15,3

6 7,9 6,0 - 1,8

7 2,1 1,3 - 0,8

8 5,1 9,6 4,6

SUM 61,6 74,7 13,1

Tabell 2: Forskjell i beregnede areal i KDP og reguleringsplanforslaget (daa)

Fokus både i kommunedelplan - og reguleringsplanfasen har vært å minske matjordbeslag et .
Man har lykkes i å minske restarealene betydelig, men midlertidig og permanent areal har økt ,
netto forskjell er 13,1 daa .

Øknin g skyldes hovedsakelig:
Mer jordskjæring for å sikre nok areal pga . usikkerhet om grunnforhold pga .
manglende grunnundersøkelser på Moe gård . I foreliggende reg ulerings plan er det lagt
til grunn 6 daa mer jordskjæring enn i KDP. (Maksimal forskjell i massetype utgjør
som vist i fig 4 ca . 17,6 daa).
M er beslag pga . v iltgjerder . Utgjør 1 - 2 daa .
Erve rvsgrense (2m utenfor skjærings topp/fyllingsfot) . Utgjør 3 - 4 daa .

Ti l t ak for å redusere økningen på 13,1 daa:
Basert på foreløpige resultater fra grunnundersøkelsene utført i november så er
fordelingen jord/ fjell sannsynligvis mer likt terrengmodell brukt i KDP - fase enn i
reg ulerings planfase. Dvs . at merbeslag på 6 daa da utgår. Omfang alunskifer er vurdert
å være i øvre sjikt av tidligere antatt omfang . I byggeplanfasen er det nødvendig å
optimalisere veg lin j a ytterligere for å redusere skjæringsvolumet der det er alunskifer i
grunnen . Det vil ha positiv effekt på matjordbeslag over Kleggerud, men vil kunne
øke noe behov for fyllingsbehov på Frankrike (skrinn sandjord som p.t ikke drives).
Her ligge r det til rette for bedr e arrondering av dyrkbar mark med b akkeplanering .
Omfang av beslag pga . viltgjerde vil vi prø ve å minimere i byggeplanfasen.
Ervervsgrense på 2 m eter utenfor vegskjæring/fylling over dyrka mark blir oftest
benyttet av grunneier sel v om SVV eier grunnen så arealet på 3 - 4 daa utgår i praksis
ikke.

Etter overnevnte tiltak kan vi derfor ikke se at endringen fra KDP til reguleringsplan utgjør
noe merbeslag. Uten en heving og optimalisering av linjen er differansen på 2 - 3 daa, men med
tiltak for å justere linjen og unngå mer alunskifer , vil sannsynlig heten øke for at arealbeslaget
gå r fra et merbeslag til en reduksjon. Forventinge n om en reduksjon med 8 daa ift.
meklingsresultatet for KDP for Eggemoen – Kleggerud , vil derfor kunne være oppnåelig .
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Figur 4: Beregnede forskjeller med jordskjæring og antatt fjelloverflate

Figur 4 viser at det er relativt store arealer (ca. 1 7,6 daa) som kan være forskjell mellom om
det er kun er fjell i linja eller om vi legge r jordskjæring til grunn.

Oppsummert viser de gjennomførte beregningene at det i realiteten er svært små forskjeller
mellom KDP - fasen og forslaget til reguleringsplan for Moe gård.

8. Forskjeller mellom KDP og reguleringsplan fo r strekningen Eggemoen – Kleggerud
Tabell 3 viser forskjeller i arealregnskapet mellom KDP - fasen og reguleringsplanforslaget for
strekningen Eggemoen – Kleggerud (inkl fv. 241 ) .
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Fulldyrket lettbrukt

jord 32,5 11 43,5 53,6 23,7 77,3 21,1 12,7 33,8 8,5

Mindre lettbrukt

fulldyrka jord 7,1 0 7,1 7,3 0 7,3 0,2 0 0,2 0

Innmarksbeite 0 1 1 0 5 5 0 4 4 0

Skog av høy bonitet 21,6 30 51,6 61 87,1 148,1 39,4 57,1 96,5 43,6

Uproduktiv skog 4 1,7 5,7 4,1 1,7 5,8 0,1 0 0,1 0

Annet 4 1,3 5,3 12,2 9,2 21,4 8,2 7,9 16,1 21,8

Annen jorddekt

fastmark 8,4 2,2 10,6 12,3 5,7 18 3,9 3,5 7,4 1,1

SUM 77,8 47,3 125,1 150,5 132,4 282,9 72,9 85,2 158,1 75

Tabell 3: Forskjeller i beslag på strekningen Eggemoen – Kleggerud ( daa )

6,9

4,1

1,3

2,1

3,2
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9 . Mulig nye arealer
Det har vært gjennomført en prosess i samarbeid med Landbrukskontoret på Hadeland, mot
grunneiere for om mulig å finne frem til arealer egnet for oppdyrking.

Moe gård: 4 områder funnet på tilsammen 78 daa . Grunneier mener at de påviste
områdene allerede er en del av gårdens arealreserve og ikke kan tas inn i det op psatte
arealregnskapet. Iflg. l andbrukssjefen på Hadeland må det til dels omfattende tiltak til
på de påviste områdene om det skal kunne dyrke s matvekster på disse.
Gullen: 7,5 daa er funnet av nye områder. I reguleringsplanen er det ikke regnet med
at noe av arealet som ligger under fylling kan brukes som dyrka mark. Ved å slake ut
hellingene på fy llinga vil det være mulig å reetablere dyrka mark på ca. 15 daa som i
planforslaget er regnet at går ut av produksjon.
Aslaksrud: 18 daa . Her gjelder det samme forhold som for Gullen (se over).

Andre vurderte områder som er dårlig egnet:
Rønnerud: 25 daa
Kveldsrud: 15 daa

10. Innsigelse knyttet til midlertidige anleggs - og riggområder
Fylkesmannen i Oppland har også fremmet innsigelser til reguleringsplanforslaget for knyttet
til manglende bestemmelse om oppbygging av midlertidig anleggs - og riggområder p å dyrka
mark.

Merknaden tas til følge . § 6 i reguleringsbestemmelsene foreslås supplert:

For deponiområder som skal tilbakeføres til landbruk og evt . andre områder som skal settes i
stand for landbruk , skal det utarbeides en særskilt plan for tilbakefør ingen . Planen skal
utarbeides av fagpersoner med jordbunnsfaglig kompetanse.

1 1 . Oppsummert
Fylkesmannen i Oppland har fremmet innsigelser til reguleringsplanforslaget for ny E 16
Eggemoen – Olum knyttet til stor økning i areal av dyrka mark fra KDP for Eggemoen -
Kleggerud til reguleringsplanforslaget. Notatet redegjør for årsaken til den store økningen av
alle typer arealer på hele strekningen fra Eggemoen til Olum . Økningen skyldes i stor grad økt
detaljering og tilpassing av terrenget rundt ny ve g til eksisterende terreng. For strekningen
Eggemoen – Kleggerud var ikke beslag for fv . 241 medtatt ved sammenligning av traseer i
KDP - fase n , og det er tatt med mer arealer pga . usikkerhet vedrøren de grunnforhold på Moe
gård.

Vi har redegjort for at det kun skiller 2 - 3 daa i økt beslag av matjord for Eggemoen -
Kleggerud før vi tar til med byggeplan leggingen . I byggeplanfasen vil vi være nødt til å heve
linjen og redusere inngrepene i dyrka mark ytterligere pga . omfang alunskifer på Kleggerud .
Vi regner med at vi vil kunne nærme oss foruts etningen om redusert beslag som
meklingsmøtet påla Statens vegvesen å etterkomme .

Optimalisering av linja vil i utgangspunktet skje innenfor foreslått regulert areal. Dersom
optimalisering av linja føre r til vesentlig endringer i arealbeslaget, vil det bli fremmet som
ordinære planendringer. Som vist over er det også betydelige arealer som er mulig å utvikle til
matjordproduksjon. I byggeplanfasen vil det i samarbeid med grunneierne bli vurdert å
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etablere nye områder so m vil være egnet til matproduksjon. Det er ikke mulig på dette
planstadiet å forskottere hvor store områder det kan dreie seg om.

Til sist kan også nevnes at Jevnaker kommune de senere årene har vært svært restriktive i å
bygge ned dyrka mark.

På dette g runnlag ber vi om at Fylkesmannen i Oppland trekker sitt varsel om innsigelse til
regul ering s planen for ny E16 Eggemoen – Olum.

Når det gjelder reetablering av områder som har vært brukt til midlertidig deponi og
riggområder vil Statens vegvesen forplikte seg til å bruke personell med jordbunnfaglig
kompetanse til å utarbeide en plan for hvordan oppbyggingen skal skje.



Statens vegvesen Region Øst Jevnaker 28.04.2019
Postboks 101 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Sendt per e - post til f irmapost - ost@vegvesen.no

SAKSNUMMER 18 - 43723: UTTALELSE TIL PLANFORSLAG FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK VED FV
241 I JEVNAKER KOMMUNE – ANDRE GA NGS HØRING

Innledning

Det vises til andregangs høring av forslag til reguleringsplan med frist for uttalelse 23. apr il 2019 .
Høringsuttalelsen inngis på vegne av Einar Michael Borch som grunneier av gnr 148 bnr 1 i Jevnaker
kommune. Til opplysning har vi fått utsatt frist til 29.april 2019 klokken 07:00, av saksbehandler
Cassandra Mood Hummel, og derved ansees denne uttalelsen å ha blitt levert inne fristen.
(Se vedlegg 4 .  ” Utsettelse av frist_Mood Hummel”  )

Reguleringsplan for E16 Eggemoen - Olu m, ble vedtatt i Jevnaker kommunestyre i mars 2015 .
Fylkesmannen i Oppland hadde da allerede hatt to innsigelser til nye E16. Begge innsigelsene var
knyttet til stort beslag av dyrket mark i strid med nasjonale målsettinger. Den nye reguleringsplanen
er ul øselig knyttet til E16 - prosjektet, og innebærer ytterligere arealbeslag av dyrka mark hos Einar
Borch . Borch berøres av den planlagte u t bedringen av veg krysset ved Kleggerud.

Som grunneier har Einar Borch allerede avstått betydelige arealer til nye E16. Ei nar Borch er derfor
sterkt imot den nye reguleringsplanen idet planen medfører ytterligere arealbeslag på gnr 148 bnr 1.
Videre mener Borch at det nye reguleringsplanforslaget er et brudd med Fylkesmannens
forutsetninger som tidligere har blitt lagt til gr unn for å trekke innsigelsene knyttet til E16. Endelig
mener Borch at Statens Vegvesen («SVV») legger opp til en uryddig prosess ved å dele opp regulering
med tilhørende arealbeslag i tre forskjellige reguleringsplaner. Den nye reguleringsplanen må sees i
sammenheng med andre reguleringsplaner for E16 i Jevnaker kommune. Oppdelingen i flere
separate reguleringsplaner medfører at det ikke er mulig å foreta en samlet vurdering av de negative
konsekvensene av ny E16.

Arealbeslag

SVV har etter første gangs hør ing opplyst at arealbeslag for ny reguleringsplan er følgende:

Midlertidig dyrket mark 2.892,4 m2
Midlertidig skog 9.207,7 m2

Permanent dyrket mark 1.441,4 m2
Permanent skog 10.481,0 m2

Dyrket mark 4.333,8
Skog 19.688,7
TOTAL 24.022,5



Borch har allerede permanent avstått om lag 200,4 daa i forbindelse med ny E16, hvorav ca. 176,7
daa er dyrkbar jord, skog og beite. I tillegg har Borch avstått om lag 112,7 dekar til midlertidig erverv,
hvorav ca. 108,9 dekar utgjør dyrkbar jord, beite og skog.

Arealbeslaget må vurderes i sammenheng med arealer som allerede er avstått idet den siste
reguleringsplanen klart henger sammen med nye E16. Forslaget til ny reguleringsplan må også
vurderes i lys av Fylkesmannens tidligere innsigelser, jf. nedenfor . Med bakgrunn i at Borch allerede
har avstått betydelige arealer, som også har medført store arronderingsmessige ulemper, er Borch
sterkt imot den nye reguleringsplanen. Borch har allerede meddelt sitt syn til SVV i brev 15. oktober
2018:

Vedlegg 1 : Brev fra B orch til Statens Vegvesen 15. oktober 2018

Fylkesmannens innsigelser

Ved utarbeidelse av kommunedelplanen for E16 på strekningen Eggemoen – Kleggerud hadde
Fylkesmannen innsigelse til det valgte trasealternativet på grunn av stort beslag av dyrket mark. E tter
megling mellom Fylkesmannen, Jevnaker kommune og SVV, ble det enighet om en optimalisert
utgave av trasealternativet. Meglingsresultatet innebar at traseen ble justert slik at beslaget av
fulldyrket jord ble redusert med 11 daa. Videre ble det lagt ti l grunn at kommunen skulle ha en
intensjon om å gjennomføre ytterligere reduksjon av arealbeslag og erstatning av landbruksareal
tilsvarende minimum 8 daa fulldyrket lettbrukt jord.

Ved påfølgende behandling av reguleringsplan for E16 fremmet Fylkesmannen i Oppland innsigelse til
reguleringsplanen. Innsigelsen knyttet seg til at reguleringsplanen medførte stor økning i beslag av
dyrket mark sammenholdt med kommunedelplanen for strekningen Eggemoen - Kleggerud.
Resultatet fra meglingen var med andre ord ikk e fulgt opp i reguleringsplanarbeidet idet
reguleringsplanen åpnet for en dobling av beslag av dyrket mark.

Årsakene til økt arealbeslag ble redegjort for i SVVs notat 4. februar 2015. På bakgrunn av notatet og
SVVs tilnærming til å redusere beslag av dyrk et areal, trakk Fylkesmannen innsigelsen i brev 23.
februar 2015. Fylkesmannen forutsatte at  «sluttresultat for omdisponering av dyrka jord blir minst
like godt som beskrevet i notatet».  Om Moe gård uttalte Fylkesmannen:

«I Opplands del av planen er det st ørste beslaget av dyrka jord knyttet til områdene til Moe gård
og i området hvor ny veg krysser Kanadavegen. Det er i disse områdene en også må se på hva en
kan gjøre for å begrense arealforbruket og eventuelt forbedre forholdene for drift på
gjenværende a real.»  (understreket her)

Vedlegg 2 : Notat fra SVV 4. februar 2015

Vedlegg 3 : Brev fra Fylkesmannen i Oppland 23. februar 2015

Det nye beslaget innebærer at ytterligere areal blir beslaglagt i forbindelse med E16 - prosjektet i
Jevnaker kommune , og må følg elig vurderes i sammenheng med Fylkesmannens tidligere innsigelser.
I stedet for å følge Fylkesmannens oppfordring om å  «se på hva en kan gjøre for å begrense
arealforbruket [på Moe gård]»,  har SVV gjort det motsatte og fremmet et nytt planforslag som
medf ører ytterligere arealbeslag.



Prosessen

SVV har lagt opp til en villedende og lite oversiktlig planprosess. Det foreligger nå tre
reguleringsplaner som alle gjelder det samme prosjektet:

- Reguleringsplan for E16 Eggemoen - Olum , vedtatt i mars 2 015
- Regulerin gsplan for avlastet veg Jevnaker, vedtatt i mai 2015
- Forslag til reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak ved FV241

Både Borch og Fylkesmannen i Oppland har hele tiden vært opptatt av det totale arealbeslaget. Når
det nå fremmes forslag til en tredje re guleringsplan for samme prosjekt, fremstår det som om SVV
bevisst forsøker å unngå nasjonale målsettinger om jordvern.

Etter Borch sitt syn endrer det nye planforslaget forutsetningene som Fylkesmannen la til grunn for
beslutningen om å trekke innsigelsen. SVV skulle fremmet alle 3 planforslagene i en samlet
reguleringsplan. Dersom SVV hadde fremmet en samlet plan, ville beslaget av skog og dyrkbar jord
vært enda høyere enn det beslaget Fylkesmannen motsatte seg , og det er usikkert om Fylkesmannen
ville tru kket innsigelsen . SVVs oppdeling av planarbeid har med andre ord medført at Fylkesmannen
la til grunn uriktige forutsetninger for å trekke innsigelsen.

Det nevnes også at tidligere planer planer over Moe Gård har også vært delt opp;
Komunedelplanen ble del t i 2 planer ”Olum - Kleggerud” og ”Eggemoen - Kleggerud”. Samt at det har
vært usikkert tallmateriale.

Under meklingen av innsigelse til ”K ommunedelplan for E16 Eggemoen - Kleggerud ”, 7. Januar 2013,
ble det av Tremoen og Prestegården ble stilt tvil av om reg nestykket og tallmaterialet som ble lagt
frem av SVV vedr beslag av dyrket mark. (Se vedlegg 5. K ommunedelplan for E16 Eggemoen -
Kleggerud – referat fra meklingsmøte ).

Under møtet ble det bevisst unnlatt å legge frem dokumenter som viste et enda større bes lag av
dyrket mark enn det SVV presenterte i møtet.

Alternativ løsning

For Borch er det sentralt å ikke måtte avstå ytterligere arealer til ny E16. Med bakgrunn i at Borch
allerede har avstått betydelige arealer til ny E16 , og at F ylkesmannen oppfordret t il å  «se på hva en
kan gjøre for å begrense arealforbruket [på Moe gård]»,  mener Borch at krysset må flyttes vestover.
Dette vil redusere totalbeslaget på Moe gård. I tillegg vil plassering av krysset lengre vestover
medføre redusert beslag av landbruksrel atert areal .

Det fremkommer ikke at alternativ plassering – som ikke berører Moe gård – har blitt vurdert. Med
bakgrunn i ovennevnte krever Borch at alternativ plassering utredes før endelig plan forslag
oversendes til behandling i kommunen .

Med hilsen

Han s Gustav Borch
(for Einar Michael Borch)

Kopi: Fylkesmannen i Innlandet



From : Mood Hummel Cassandra Cassandra.hummel@vegvesen.no
Subject : SV: "saksnummer 18-43723" - Reguleringsplan for tra kksikkerhetstiltak ved fylkesveg 241 ved fylkesgrensen mellom Oppland

og Buskerud ut til andregangshøring
Date : April 11, 2019 at 16:16

To : hans gustav borch hans.gustav.borch@gmail.com

Hei,

Den lovpålagte høringsfristen er 6 uker. Vi ser ut ifra videre fremdri< at det ikke er mulighet for en
hel ukes utse=else for denne detaljreguleringen. E=er nærmere vurdering ser vi det allikevel kan gis
en frisAorlengelse Bl mandag 28.04.2019 kl.0700.

Cassandra Mood Hummel
Planprosessleder



Fra: Geir <ge - dalb@online.no>
Sendt: 5. april 2019 07:49
Til: Firmapost - øst
Emne: 18/43723 - TS - tiltak ved fv.241,kleggerud

Sendt fra E - post for Windows 10
Hei ser at dere har tenkt å flytte v iltgjerde helt til bussholdeplassen.mener det er feil da innkjøringen
til Syversen lager åpning i gjerde å vilte kommer ikke over på andre siden.Avslut gjerde ved der Geir
Aspheim bodde der er litt skog på begge sider

Mvh Geir Dalbu



Statens Vegvesen
v/Planprosessleder Cassandra Mood Hummel
Postboks 1010 Nordre Ål

2605 Lillehammer Åsbygda 20.04.2019

Saksnummer 18/43723 – Detaljregulering for trafikksikkerhetstiltak FV 241 Kleggerud
Som eier av Gamleveien 90, oversender jeg herved merknader til planforslaget for bygging av nytt
kryss. Jeg sender også med kopi av tidligere merknader til reguleringsplan, siden det har vært flere
saksbehandlere fra Statens Vegvesen, og siden mange av spørsmålene jeg stilte i de forrige
høringen e ikke er besvart.

Jeg ser at dere nå har endret statusen på eiendommen fra boligbebyggelse til LNRF. Jeg vet ikke hva
slags bety dnin g dette har i prosessen. Som jeg har dokumentert i tidligere høringer, har eiendommen
siden 2006 vært leid ut til Ringerik e Kommune. Siste innbetaling på leie av eiendommen ble betalt til
meg 9. januar i år. Kopi av innbetalingen ligger vedlagt. Som det fremgår av leiekontrakten med
kommunen har det vært deres ansvar som leietager å ha de formelle godkjenninger og reguleringe r
på plass for å bruke eiendommen til boligformål. Slik jeg forstår det har ikke Ringerike Kommune
fornyet reguleringen av eiendommen i 2011 til videre boligformål. Det er imidlertid ingen tvil om de
faktiske forhold i saken – at eiendommen har vært en bol igeiendom siden 2006 , og ikke et LNRF
område tiltross for at at det er det som står på kartet og i kommunedelplan. Jeg mener derfor det
hadde vært riktig å endre reguleringen av eiendommen til boligformål, siden det er det eiendommen
har vært benyttet til siden 2006. Det burde samsvare med de faktiske forhold, og det er en feil fra
Ringerike Kommunes side at ikke dette er fornyet etter 2011.

Jeg mener fortsatt at eiendommen ikke blir beboelig etter at det blir bygd kryss over eiendommen.
Jeg har heller ikk e fått svar på tidligere spørsmål om eiend ommen blir innløst, eller om jeg og min
sønn får en erstatningseiendom. Som tidligere nevnt var det meningen at min sønn skal flytte til
eiendommen, hvis ikke Birger Renna kommer tilbake fra sykehjemmet.

Jeg har blitt enige med Ringerike Kommune at de ikke leier eiendommen videre siden det er forslag
om å bygge kryss over eiendommen. Vår videre bruk av eiendommen er også satt på vent til forslaget
om å bygge kryss er avklart.

Jeg har ikke fått noe svar på om jeg får fri rettshjelp i prosessen med at Vegvesenet ønsker å bygge
kryss på Gamleveien 90. Statens Vegvesen er den profesjonelle part i denne saken, og jeg mener det
ikke er riktig at jeg må betale noen for å passe på mine rettigheter i denne saken.

Vennlig hilsen
Even Schjong
Vedlegg: Brev 20.04.2018, Brev 27.09.2018, Leieavtale tomt, kartutsnitt tomt, kommunale avgifter
Gamleveien 90, Kopi av betaling av leie fra Ringerike Kommune, innbetalt 09.01.2019.





Fra: Tor Ove Hamborg <tor.ove.hamborg@kistefos.museum.no>
Sendt: 2. april 2019 08:11
Til: Firmapost - øst
Kopi: postmottak@ringerike.kommune.no;

postmottak@jevnaker.kommune.no; Mood Hummel Cassandra
Emne: VS: Merknad trafikksikkerhetstiltak gang og sykkelvei Jevnaker Kleggerud

Kistefos viser til høring på trafikksikkerhetstiltak, planlagt i kryss på Kleggerud og Gamleveien i
Ringerike kommune.
Som kjent har Kistefos en strategi om vekst og økning i besøkstall, noe som vil gi en betydelig vekst i
gående og syklende til Kistefos.
Kistefos har et ønske om at gang og sykkelvegen fortsetter fra planlagt avslutning til Kistefossveien. I
den forbindelse har Kistefos tatt kontakt med grunneier av 120/1 i Ringerike kommune (kopiert i
denne mail), som også sti ller seg positive til en forlengelse av gang og sykkelveien. Grunneier er villig
til å avstå grunn til prosjektet, mot en erstatning for tapt dyrket mark.

Ved en realisering av våre innspill vil det være mulig for gående og syklende å kunne gå/sykle
traf ikksikkert på gang og sykkelveg fra Jevnaker, via Åsbygda og Kistefos til Jevnaker igjen.

Med vennlig hilsen/ Best regards
Tor Ove Hamborg
Kistefos
Tlf. +47 90976022

> Fra: Ole Einar Gulbrandsen <Ole.Einar. Gulbrandsen@ringerike.kommune.no>
> Se ndt: fredag 15. mars 2019 15.40
> Til: Kristin Gamme Helgaker <kristin.gamme.helgaker@kistefos.museum.no>;
kgh@kistefoss.museum.no
> Kopi: Tor Ove Hamborg <tor.ove.hamborg@kistefos.museum.no>
> Emne: VS: Gang og sykkelvei Jevnaker Kleggerud
>
>
> Viser t il dialog i dag angående interesse for gang og sykkeltilkomst til Kistefoss.
>
> Eggemoen Olum er vedtatt , men det er gjort en liten justering på krysset ved Kleggerud og
gamlevegen i Ringerike. Det er kalt et trafikksikkerthetstiltak som er på høring nå . Det er ikke
regulert helt frem til veien som går ned til Kistefossmuseet. I vedlegget er det merket rundturen via
Jevnaker. Det er nå lagt opp til at g/s fra Jevnaker ender i en busslomme på Kleggerud.
>
>
> Domuneter i saken:
> https://www.vegvesen.n o/Europaveg/e16nymoenolum/Nyhetsarkiv/andregangshoring - forslag -
reguleringsplan -
trafikksikkerhetstiltak<https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww
.vegvesen.no%2FEuropaveg%2Fe16nymoenolum%2FNyhetsarkiv%2Fandregangshoring - forslag -
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JEVNAKER RINGERIKE
KOMMUNE KOMMUNE
PlanID 0532_78 PlanID 0605_ 443 Kleggerud

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR
DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK FV. 241

HADELANDSVEGEN VED FYLKESDELET OPPLAND /BUSKERUD - KLEGGERUD

Utarbeidet av Statens vegvesen i samråd med Jevnaker og Ringerike kommune r .
Sist revidert 2 8 .06 .2019

Høring og offentlig ettersyn førstegang 06.09.2018
Høring og offentlig ettersyn andregang 11.03.2019
Vedtatt av Jevnaker kommunestyre DATO
Vedtatt av Ringerike kommunestyre DATO

AREALFORMÅL
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan - og bygningslovens § 12 - 5:
Bebyggelse og anlegg, (§ 12 - 5. Nr.1)

- Boligbebyggelse (1110)
- Kjøreveg (2011)

Samferdsels anlegg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 2)
- Kjøreveg ( offentlig ) ( 2011 )
- Fortau (2012)
- Annen veggrunn – grøntareal (2019 )
- Holdeplass/plattform (2025)
- Gang - /sykkelveg (2015)

Landbruks - natur - og friluftsområde samt reindrift (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 5)
- LNFR - areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100)

Hensynssoner
Området er regulert til følgende hensynssoner, jamfør plan - og bygningslovens § 12 - 6:

Sikringssoner, (§ 11 - 8, ledd a .1)
- Frisikt (H140 _)

Faresoner, (§ 11 - 8, ledd a .3)
- Høyspenningsanlegg, (H370_)



Bestemmelsesområder
Området er regulert til følgende bruk, jamfør plan - og bygningslovens § 12 - 7:

Anlegg - og riggområde, (§ 12 - 7, 1.ledd nr. 1)
- Anlegg - og riggområde (# AR )

De følgende regulerin gsbestemmelsene er vedtatt med hjemmel i plan - og bygningsloven
(pbl.) § 12 - 6 og 12 - 7. Henvisning til underpunkter er vist i parentes.

§ 1 FELLESBESTEMMELSER (§ 12 - 7 ledd nr. 1, 3, 4, 6 og 12)
1.1 Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med nasjonal arealplan - ID

0532_78 i Jevnaker og 0605_443 Kleggerud i Buskerud, datert 28.05 .2019 i målestokk
1:1000 (A1).

Det er utarbeidet to alternativer for reguleringsplanen, alternativ a og alternativ b.
Alternativ b er sammenfallende med alternativ a, men viser i tillegg en gang - /sykkelveg
fra opprinnelig plangrense i sørvest ført bort til Kis tefossvegen . P l ankart ene for
alternativ a og b er benevnt med henholdsvis - A og - B i tittelfeltene .

Regulert område er vist med planbegrensning på plankartene.
R eguleringsbestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensene.

1. 2 Detaljreguleringen skal legge til rette for bedret trafikksikkerhet innenfor planområdet .

1.3 Byggegrense
For planområdet gjelder byggegrenser jamfør Veglovens § 29. Alle tiltak som berører
fylkesvegnettet skal forevises forvaltningsmyndigheten for fylkesveg. Etter 01.01.2020
vil dette være Viken fylkeskommune.

Det tillates ikke nye boenheter innenfor byggegrensene.

1.4 Plankrav
Det skal utarbeides byggeplan i henhold til Statens vegvesens sin e håndbø k er. Tiltak
som er søknadspliktige etter Plan - og bygningsloven skal godkjennes av kommunene.

1.5 Krav til bevaring av vegetasjon (PBL § 12 - 7 nr. 3)
Terrenginngrep skal gjøres mest mulig skånsomt. Skjæringer, fyllinger og øvrige berørte
areal skal bearbeid es og tilpasses omkringliggende terreng.

1.6 Støy (PBL § 12 - 7 nr. 3)
Innenfor planområdet skal støysituasjonen tilfredsstille kravene i
Miljøverndepa rtementets rundskriv T - 1442 /2016 , eller senere vedtatte forskrifter eller
retningslinjer som erstatter denne . Lokale støytiltak utføres som tiltak på fasader og
uteplasser og skal være gjennomført innen trafikk åpning av fv. 241.



1.7 Universell utforming (PBL § 12 - 7 nr. 4)
Der det er mulig innenfor de viste arealene, skal prinsippene for universell utforming
legges til grunn for veganlegg, kollektivstoppesteder og ø vrige gangarealer. Utforming
og materialbruk skal understøtte dette. Det skal vektlegges stigning, materialbruk og
belysning.

Alle løsninger skal vises i byggeplan.

1.8 Kulturminner (PBL § 12 - 7 nr. 6)
Dersom det under anleggsarbeidet oppdages automatisk fredete kulturminner eller andre
spor som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses omgående og
kulturmyndighetene i Oppland og Buskerud fylkeskommuner, jf. kulturminneloven § 8
andre ledd, varsles. Dette slik at vernemyndighetene skal kunne gjennomføre befaring og
avklare om tiltakene kan gjennomføres, og eventuelle vilkår for dette.

1.9 Overvannshåndtering
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av
tiltaket. Byggeplanen for anlegget skal dokumentere hvordan overvannet og drensvannet
skal behandles. Der det er grøfter samles vannet i lukket system og føres til nærm este
bekk/vassdrag .

BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL
§ 2 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12 - 5 nr. 1 )

2.1 Det gis ikke nye bestemmelser for bebyggelsesformål iht. pbl. § 12 - 5 nr. 1 .
Reguleringsformål for bebyggelse i denne planen er hentet fra tilgrensende planer der
disse blir berørt av veganlegget.

Bestemmelser i gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan fo r resterende deler av
berørte eiendommer gjøres gjeldende, og områdene skal i forhold til utnyttelsesgrad og
byggegrenser anses som del av tilgrensende plan.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12 - 5 nr.2)

3 . 1 Fellesbestemmelser

3 . 1.1 Vegklasser relateres til Statens vegvesens håndbok N100 av 201 9 (Vegnormalen) og
Normaler for landbruksveier (2016) utgitt av Landbruksdirektoratet .

3 .1.2 Ved utarbeidelse av byggeplan for veganleggene skal arealer avsatt til ulike vegformål
kunne endres til andre vegformål ved justering av linjeføring, kryss og kon struksjoner;
forutsatt at endringene ikke medfører dårligere trafikksikkerhet eller fremkommelighet
enn vist i reguleringsplanen. Arealene kan benyttes til ulike nødvendige arealer for
fyllinger, skjæringer, grøfter og annet sideareal, grøntanlegg, belysni ngsanlegg, anlegg
for elektrisitetsforsyning, murer og stabiliserende tiltak; samt annet som kan være en
nødvendig del av et fullverdig veganlegg for alle typer trafikanter.

3 .1.2 Ved overganger mellom ny regulert veg og eksisterende veg skal ny vegbredde tilpasses



mot eksisterende vegbredde iht. gjeldende regler i Statens vegvesen håndbøker .
3 . 1.3 Kabler for veglysanlegg skal føres i grunnen.

4.2 Kjøreveg (PBL § 12 - 7, nr. 1, 4 og 14)

4. 2 .1 Områdene skal benyttes til offentlig eller felles kjøreveg. Innenfor områdene regulert til
nedenstående underformål kan det anlegges kjøreveger med nødvendig annet trafikkareal
til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drensgr øfter, murer, stabiliserende
tiltak, støyskjermer og støyvoller, belysningsanlegg, trafikkskilt og andre installasjoner
knyttet til driften av veganlegget.

Felt o_V1 er offentlig kjøreveg, og omfatter (delvis omlagt) Hadelandsvei (fv. 241).

Felt o_V2 er offentlig kjøreveg, og omfatter del av Gamleveien som forblir del av
offentlig kommunal vei, samt nytt kryss med Hadelandsveien.

4.2.2 Felt f_V1 er felles atkomstveg for tilgrensende eiendommer langs veiene, og skal
opparbeides etter vegklasse/sk ogsbilvegstandard VK3, og omfatter del av tidligere
Gamleveien som sammen med ny vei blir privat felles adkomstvei til boligeiendommer
og Øvre Kleggerud. Veien benyttes av flere grunneiere i felleskap, og bestemmelsene
angir hvem dette i hovedsak er. På pr ivat grunn er veien klausulert til vegformål.

Felt Er felles adkomstveg for gnr/bnr/fnr, og eventuelt andre rettighetshavere .
f_V1 148 1 113
f_V1 148 1 82
f_V1 148 1 87
f_V1 148 177
f_V1 148 134

4.3 Fortau (PBL § 12 - 7, nr. 1, 4 og 14)

4.3.2 Felt o_F 1 - 5 skal være fysisk atskilt fra kjøreveg med høydeforskjell og/eller endret
materialbruk.

Felt o_F1 - 5 skal ha minste opparbeidete bredde 3m inkl. kantstein , jamfør Vegnormalen.
Kantstein som avgrenser kjørearealet mot gang - og sykkelvei eller for tau skal være
gjennomgående over avkjørsler.

Arealene skal være universelt utformet.

4.4 GS - veg (PBL § 12 - 5, nr.2 )
Felt o_ SGS 1 er regulert med eget arealformål. Gang/ - sykkelvegen er regulert inn i
reguleringsplanen (alternativ b) for å oppnå en sammenhengende gangforbindelse fra
Jevnaker sentrum, via gjeldende planområdet, videre til Kistefossveien. Hensikten med
dette er å etablere en sammenhengende gang - /sykkelv egforbindelse som en rundløype
Jevnaker - Kistefoss - Kleggerud - Jevnaker. En slik gang - /sykkelveg er ikke en del av
planbestillingen for prosjektet E16 Eggemoen - Olum. Bygging og finansiering av denne
GS - vegen inngår derfor ikke i Statens vegvesens sitt prosjek t E16 Eggemoen - Olum.



SVV er heller ikke pliktig å bygge denne GS - vegen i senere tid, men regulerer området i
samarbeid med Ringerike Kommune .

4. 5 An nen veggrunn – grøntareal (§ 12 - 7, nr. 1, 4 og 14)

4. 5 .1 Felt o_VG1 - 8 er offentlig, og omfatter skjæringer og fyllinger, grøfteanlegg, teknisk
infrastruktur knyttet til veganlegget, grøntanlegg, som en nødvendig del av veganlegget
for Hadelandsveien som skal være Fylkeskommunens eie. Sideterrenget skal
opparbeides og ferdig stilles som en del av det komplette veganlegget.

4. 5 . 2 Det skal opparbeides en landbruksveg over felt o_VG7 og # AR5 sør for E16. Vegen skal
benyttes av gnr/bnr 148/1, for å komme til skogsteiger på oversiden av ny E16.

§ 5 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (PBL § 12 - 6)

5.1 Sikringssoner (PBL § 11 - 8, ledd A.1)

5.1.1 Frisikt
Frisikt er vist på plankartet. I et område vist som frisiktsone skal det være fri sikt i en
høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Fylkeskommunene og kommunen e kan
kreve at grunneier fjerner sikthindrende elementer innenfor en frisiktsone. Enkelttrær
med høy stamme og stolper med diameter under 30 cm kan aksepteres.

5.2 Fare soner (PBL § 11 - 8, ledd A. 3 )

5 Høyspenningsanlegg
Hensynssone H370 _1 - 2 omfatter område for høyspentluftstrekk, og omfattes av de til
enhver tid gjeldene sikkerhets - og avstandsregler for høyspentanlegg .
Anleggsvirksomhet innenfor hensynssonen i forbindelse med det midlertidige rigg - og
anleggsområdet skal avklares med lednin gseier før arbeidet kan igangsettes.

§ 6 BESTEMMELSER TIL BESTEMMELSESOMRÅDE

6.1 Midlertidig anleggsområde (§12 - 7 nr. 1 - 14)

6.1.1 Bestemmelsesområdene #AR1 - 9 kan i anleggsperioden benyttes til anlegg - og
riggområde. Det vil si til mellomlagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og
lignende. Planen skal forklare hvordan arealene skal brukes og istandsettes etter endt
bruk. Anleggsområder skal sikres slik a t uvedkommende ikke kan komme inn på
områdene.

6.1.2 Bruk av områdene oppheves når anleggsarbeidet er avsluttet, områdene istandsettes da
og tilbakeføres til formål ved anleggsstart eller til godkjent formål i samsvar med vedtatt
arealplan. Det skal gis skriftlig melding til kommunen når tilbakeføringen er
gjennomført.

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12 - 7 nr. 10)

7.1 Avkjørsel
Eiendommer som mister avkjørsel til eksisterende veg skal være sikret ny eller
midlertidig atkomst før eksisterende avkjørsel stenges .



7.2 Rigg - og marksikringsplan
Ytre miljøplan (YM - plan) for reguleringsplanen for E16 Eggemoen - Olum gjøres
gjeldene også for denne reguleringsplanen da arbeidene er av samme type og må sees i
sammenheng . YM - plan en skal sikre at det er etablert prosedyrer for bl.a. rensing av
avløpsvann fra anleggsdriften, håndtering av avløpsvann fra veganlegget og ivaretar
naturverdier på en forsvarlig måte under gjennomføring av anlegget.

Før utfylling av rigg - og deponiområder kan starte, må det ut arbeides en
massed issponeringsplan og rigg - og marksikringsplan for alle aktuelle riggområder.
Av planene må det fremgå hvilken virksomhet som kan tillates på det enkelte området,
høyde på oppfylling, og eventuelle restriksjoner på byggetid og evt. behov for uttak av
masser på et senere tidspunkt, aktuelle skjermingstiltak for å skjerme eventuelle sårbare
arter (planter og fugler, istandsetting av arealene og andre forhold av betydning for bruk
og oppfylling av de enkelte områder). Planen må inneholde en b eregning av mulige
utslipp og beskrivelse av nødvendige oppfølgingsrutiner for å ha kontroll på
avrenningen. Massetak og deponier skal framstå som en naturlig del av landskapet når
anlegget er ferdig.
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RAPPORT

OPPDRAG Detaljreguleringsplan Kleggerud DOKUMENTKODE 18/43723

EMNE Endringer etter offentlig ettersyn 2. gang TILGJENGELIGHETÅpen

OPPDRAGSGIVERStatens vegvesen Region øst OPP DRAGSLEDER Theis Tarp Rasmussen

KONTAKTPERSONCassandra Mood Hummel UTARBEIDET AV Statens vegvesen, NIRAS
Norge AS / Rønnes Rådgivning

SAMMENDRAG

I reguleringsbestemmelsene for detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen – Olum (vedtatt mars 2015) st å r d et i pkt.
6.5.1 at for « hensynssonen H410_2 m å det gjennomf ø res en egen reguleringsprosess for å avklare trafikksikre
adkomster for tilgrensede eiendommer. » Hensynssone H410_2 utgj ø r é n del av planomr å det for
Trafikksikkerhetstiltak ved fv . 241 ved Klegge rud , p å fylkesdelet Oppland/Buskerud. Planforslaget omtales i denne
planbeskrivelsen , som sammen med plankart og bestemmelser utgj ø r dokumentene i reguleringsplanen. I tillegg vil
det ved behov bli utarbeidet enkelte illustrasjoner, samt at det utarbeides tekniske detaljplan.

Planen omfatter tiltak i b å de Jevnaker og Ringerike kommuner og vil bli finansier t og bygge t som en del av prosjektet
E16 Eggemoen - Olum .

De viktigste tiltakene i denne planen er oppsummert nedenfor:

• Utbedring av krysset Hadelandsveie n (fv. 241) og Gamleveien med tilh ø rende avkj ø rselssanering for å bedre
siktforhold, herunder ny fellesadkomst til bl.a. Ø vre Kleggerud.

• Etablering av busslommer langs Hadelandsveien.

• Justering av veglinje for fv. 241 for å oppn å tilfredsstillende sikt fra busslommer.

• Trafikksikker fotgjengerkryssing av Hadelandsveien i tilknytning til busslommene

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 1 0 9 .07.2018 Gjennomgang Cassandra Mood Hummel P å l - Steinar Karlsen P å l - Steinar Karls en

02 08.03.2019 Revisjon etter offentlig ettersyn 1.gang Cassandra Mood Hummel Eva - Lena Winge Eva - Lena Winge

03 27.06.2019 Revisjon etter offentlig ettersyn 2.gang Cassandra Mood Hummel P å l - Steinar Karlsen P å l - Steinar Karlsen
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1 Forord

Statens vegvesen har i samarbeid med Jevnaker kommune og Ringerike kommune utarbeidet forslag til detaljregulering
for Trafikksikkerhetstiltak ved fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet Oppland/Buskerud . Arbeidet er en videreføring av
detaljregulerin gsplanen for ny E16 på strekningen Eggemoen – Olum, vedtatt mars 2015.

Sta tens vegvesen E16 Eggemoen – Olum er prosjekteier, og plan prosessleder for prosjektet er Cassandra Mood
Hummel . NIRAS Norge AS er engasjert som rådgiver med Theis Tharp Rassmusen som rådgivers oppdragsleder.

Forslag til reguleringsplan ble sendt på første gangs hø ring i perioden 06.09.2018 – 18.10.2018 . Planen sendes etter
merknadsbehandling på andregangs høring i perioden 11.03 - 23.04.2019.

Høringsuttalelser sendes til:
Statens vegvesen Region ø st eller på e - post til:
Postboks 1010 Skurva firmap ost - ost@vegvesen.no
2605 Lillehammer

Merkes: «18/ 43723 - TS - tiltak ved fv. 241, Kleggerud »

Eventuelle spørsmål vedrørende detaljreguleringsplanen kan rettes til:

Statens vegvesen
ved Cassandra Mood Hummel
e - post: Cassandra.hummel@vegvesen.no
Tlf: 94 20 44 49

Jevnaker kommune Ringerike kommune
ved Simen Norheim ved Lars Torstensen Lindstøl
e - post: Simen.norheim @jevnaker.kommune.no e - post: lars.torstensen.lindstol@ringerike.kommune.no
Tlf: 48 24 77 93 Tlf: 40 80 42 55

Planforslaget frem mes i henhold til plan - og bygningslovens § 3.7 etter avtale med Jevnaker kommune og Ringerike
kommune. Etter at forslaget til detaljregulering har vært på andregangs h ør ing vil Statens vegvesen behandle eventuelle
nye innkommende merknader.
Planen vil de retter bli oversendt kommunene for sluttbehandling.

Jevnaker 28.06 .20 19



Detaljreguleringsplanen for Trafikksikkerh etstiltaket ved Kleggerud
Planbeskrivelse

Side 6 av 21

2 Bakgrunn for reguleringsplanarbeidet

2.1 Prosjektets betydning

E16 går mellom Bergen og Gävle i Sverige, og er en av Norges hovedveger mellom øst og vest. Vegen er
også en viktig tver rforbindelse mellom vegruter i dalførene Hallingdal, Valdres, Gudbrandsdalen og
Østerdalen. E16 har flere strekninger med stort behov for utbedringstiltak.

Stortinget gjorde 29. mai 2018 (Prop. 72S, 2017 - 2018) vedtak om utbygging og finansiering av E16
E ggemoen - Jevnaker - Olum. Utbyggingen vil starte tidlig i 2019. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en
kostnadsramme på 3.010 millioner kroner.

2.2 Ti d ligere planer og øvrig formelt grunnlag for planen

I 2010 ble det igangsatt et planarbeid med sikte på å fastlegge trasé for ny E16 forbi Jevnaker sentrum. Det
ble vedtatt to kommunedelplaner for ny E16 på strekningen Eggemoen – Olum. Kommunedelplan for
strekningen fra Kleggerud til Olum ligger i sin helhet i Jevnaker kommune og ble vedtatt i mars 2011.
Stre kningen fra Eggemoen til Kleggerud ble vedtatt i januar og februar 2013 i henholdsvis Jevnaker og
Ringerike kommuner.

Gjennom det påfølgende arbeidet med reguleringsplanen e ble det gjort noen mindre endringer i forhold til
kommunedelplanene, bl.a. ble lin ja forbi Søreng/Gullen trukket sørover for å redusere beslaget av dyrka
marka.

Reguleringsplan for ny E16 Eggemoen - Olum ble vedtatt 0 5. 0 3.2015 i Jevnaker kommune og 26.03.2015 i
Ringerike kommune.

Figur 1 . Trasé for vedtat t reguleringsplan E16 Eggemoen - Olum vist med grønn strek. Kryssområde t ved Kleggerud vist med blå ring
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2.3 Orientering om planen

I vedtatt reguleringsplan for E16 Eggemoen - Olum er det planlagt et toplanskryss mellom nye E16 og
Hadelandsvegen ved Kleggerud. P langrensen i sør ligger i krysset mellom Hadelandsveien og Gamleveien.

I reguleringsbestemmelsene for detaljreguleringsplanen for E16 Eggemoen – Olum (vedtatt mars 2015) står
det i pkt. 6.5.1 at for «hensynssonen H410_2 må det gjennomføres en egen reguleri ngsprosess for å avklare
trafikksikre adkomster for tilgrensede eiendommer.» Hensynssone H410_2 utgjør én del av planområdet
for Trafikksikkerhetstiltak ved fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet Oppland/Buskerud.

Planen omfatter tiltak i både Jevnaker o g Ringerike kommuner.

De viktigste tiltakene i denne planen er oppsummert nedenfor:

• Utbedring av krysset Hadelandsveien (fv. 241) og Gamleveien med tilhørende avkjørselssanering for å
bedre siktforhold , herunder ny fellesadkomst til bl.a. Øvre Kleggerud.

• Etablering av busslommer langs Hadelandsveien.
• Justering av veglinje for fv. 241 for å oppnå tilfredsstillende sikt fra busslommer.

Figur 2 . Utsnitt av tidligere vedtatt reguleringsplan E16 Eggemoen - Olum for kryss området Klegg erud.
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Figur 3 . Kartutsnitt/flyfoto som viser dagens situasjon.

2.4 Målsetning

For prosjektet E16 Eggemoen - Olum er følgende målsettinger oppgitt i planbeskrivelsen:

Hovedmål:

• Effektiv ferdsel for alle trafikantgrupper på E16

D elmål:

• Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper på E16 og tilførselsveger

• Legge til rette for positiv tettsteds - og næringsutvikling i Jevnaker

• Trygge bomiljø langs eksisterende E16

• Ta vare på stedlige kvaliteter og identitet
• Sammenhengende ti lbud til gående og syklende
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3 Planprosess

3.1 Formell varsling og høring

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet 10.03.2018. Planforslaget fremmes iht. PBL § 3 - 7 etter
avtale med Jevnaker og Ringerike kommuner. Dette innebærer at Statens vegvesen har ansvar for å sende
planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader. Berørte parter mottok varselbrev i
forbindelse med planoppstart.

Planen ble lagt ut på høring i perioden 06.09 – 18.10.18 og andre gangs høring og offentlig ettersyn i
perioden 11.03 – 23.04.19 . Etter merknadsbehandlingen fra første gangs høring ble det i samarbeid med
Ringerike kommune bestemt at arealformålet « Boligbebyggelse » rettes til LNRF som er gjeldene formål i
kommunedelplanen. I tillegg er arealer til «Annen veggrunn» og « Anlegg - og riggområde » redusert. De t er
ikke gjort endringer fra vedtatt reguleringsplan for E16 Eggemoen - Olum der det er overlapp mellom de to
planene. Det er etter andregangs høring regulert inn gang/ - sykkelveg i reguleringsplanen (alter nativer
merket med B i reg.plan) for å oppnå en sammenhengende gangforbindelse fra Jevnaker sentrum, via
gjeldende planområdet, videre til Kistefossveien. Hensikten med dette er å etablere en sammenhengende
gang - /sykkelvegforbindelse som en rundløype Jevna ker - Kistefoss - Kleggerud - Jevnaker

Planforslaget består i hovedsak av følgende dokumenter:

Planbeskrivelse (dette dokumentet)

Plankart med bestemmelser

Tegningshefte

Støyrapport

Den formelle reguleringsprosessen fremgår av tabellen under:

Milepæl Dato/ti dsrom

Oppstartmøte med kommunen 20.02.18

Varsling av oppstart planarbeid 10.03.18

Arbeidsperiode – utredninger og utarbeidelse av reguleringsplanforslag Feb - aug .2018

Høring og offentlig ettersyn av planoppstart 24.03.18

Merknadsbehandling og bearbeid ing av planforslag 26.03 - 03.09.18

Oversending av planforslag til kommunen 06.09.18

Førstegangs høring 06.09 - 18.10.18

Merknadsbehandling og bearbeiding av planforslag 18.10 - 06.03.19

Andregangs høring 11.03 - 23.04.19

Merknadsbehandling og bearbeiding a v planforslag 23.04 - 06.06.19

Behandling og vedtak i kommunestyre ne JK 05.09.19 og RK 0 5 .09.19

Klagefrist JK 28.11.19 og RK 2 8.11.19

Rettsgyldig plan

Tabell: Stadier og tidsplan i reguleringsplanprosessen
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3.2 Merknader

Oppst art av planarbeid
Det kom inn 13 høringsuttalelser til varsling av oppstart av reguleringsplanarbeidet. Sammendrag av
innspillene med forslagsstillers kommentarer er oppsummert i et eget notat, hvor disse da er
merknadsbehandlet og svart ut.

De viktigste forholdene som ble påpekt er:
En utretting av den slake kurven på fv. 241 der Hadelandsveien og Gamleveien møtes
Ivaretakelse av t rafikksikkerhet både for myke og harde trafikanter
Varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2
At det ses på løsninger høy st mulige grad ikke forringer for eiendommer og adkomstveger
Støyforhold

Førstegangs høring
Det er få merknader til tiltaket. Etter høringsfristen var det innkommet 9 høringsuttalelser fra offentlige
myndigheter og berørte grunneiere. En merknad kom ett er høringsfristen og er også behandlet. De fleste er
positive da veganlegget tilrettelegger for trafikksikkerhet og økt bokvalitet. Alle merknadene vi har fått inn
er tatt med i merknadsbehandlingen.

I vår behandling har vi først referert innholdet i merk naden og deretter har vi gitt våre kommentarer.
Kopier av samtlige originale merknader og uttalelser følger vedlagt. Ingen av merknadene er av en slik art at
vi mener de utløser krav om ytterligere utredninger eller undersøkelser.

Et sammendrag av flere a v de innkommende merknadene;
Opprettholdelse av gode adkomster til eiendommen og sikring av vegstandard har blitt påpekt.
Beslag av dyrket mark og eventuelle konsekvenser for påvirkning av ytre miljø, som støy og
kulturminner, ønskes også utredet bedre i planbeskrivelsen for tiltaket.
Det er også fremmet ønske om en løsning med separat gang/sykkelveg langs fylkesveg 241 i
Buskerud fylke, med målpunkt ved ny veg ned til Kistefoss.

Merknadsbehandlingen fra førstegangs høring vedlegges andregangs høring.

A ndregangs høring
Da høringens frist utløp den 23.04 .19 , var det kommet inn 9 høringsuttalelser til Trafikksikkerhets - tiltaket.
Det ble innvilget fristforlengelse med 5 dager for 1 merknadsuttalelse, dvs til den 28.04 .19 . Alle
merknadene har blitt behandle t og svart ut fra forslagsstiller på lik linje som ved førstegangs høring (se
beskrivelse over).

Ingen av merknadene fra denne høringsrunden er heller av en slik art at vi mener de utløser krav om
ytterligere utredninger eller undersøkelser.

Et sammendra g av flere av de innkommende merknadene :
Beslag av dyrket mark ønskes bedre beskrevet i planbeskrivelsen for tiltaket.
Det er fremmet ønske om en løsning med separat gang/sykkelveg langs fylkesveg 241 i Buskerud
fylke, med målpunkt ved ny veg ned til Kist efoss.
Plassering av viltgjerde langs veien
Støy

Merknadsbehandlingen fra førstegangs høring og andregangs høring vedlegges ved for behandling og
vedtak i kommunestyrene.
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4 Be skrivelse av planforslaget

4.1 Overordnet omtale

Nåværende k ryss mellom Hadelandsvei en og Gamleveien har i dag en uheldig utforming med dårlige
siktforhold . Krysset foreslås endret slik at veiene møtes tilnærmet vinkelrett på hverandre og man
imøtekomme siktkravene i vegnormalen .

I tillegg foreslås flere avkjørsler samlet , slik at det b lir færre direkte utkjørsler ut i Hadelandsveien. Nordre del
av Gamleveien ender blindt på østsiden av eiendommene 148/1/82 og 148/1/87 og får her dermed funksjon
som privat felles kjøreveg.

Figur 4 . Illustrasjon av foreslått til tak med kryssutbedring , busslommer, fortau (lilla) og nye avkjørsler .

Det etableres nye busslommer på begge sider av fv. 241 i kryssområdet med Gamleveien. Veglinjen for
Hadelandsveien rettes ut for å oppnå vegnormalens siktkrav ved utkjøring fra sørgående busslomme (retning
Hønefoss). Det legges her opp til trafikksikker kryssing av fv. 241 med fartsgrense 40 km/t . Kryssingen er
felles for busspassasjerer og brukere av gang - og sykkelvegløsningen som fortsetter videre sørover på
Gamleveien.

Det er etter a ndregangs høring regulert inn g ang/ - sykkelveg i reguleringsplanen (alternativ er merket med B i
reg.plan ) for å oppnå en sammenhengende gangforbindelse fra Jevnaker sentrum, via gjeldende
planområdet, videre til Kistefossveien. Hensikten med dette er å etab lere en sammenhengende gang -
/sykkelvegforbindelse som en rundløype Jevnaker - Kistefoss - Kleggerud - Jevnaker. En slik gang - /sykkelveg er
ikke en del av planbestillingen for prosjektet E16 Eggemoen - Olum. Bygging og finansiering av denne GS -
vegen inngår derfor i kke i Statens vegvesens sitt prosjekt E16 Eggemoen - Olum. SVV er heller ikke pliktig å
bygge denne GS - vegen i senere tid, men regulerer området i samarbeid med Ringerike Kommune, som en del
av SVVs detaljreguleringsplan 0605_443_Kleggerud.
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4.2 Vegstandard

Hadel andsveien (fv. 241) reguleres med dimensjoneringsklasse U - Hø2 («Utbedring av øvrige hovedveger med
ÅDT mellom 1.500 - 4.000 og fartsgrense 60 eller 80 km/t») iht. Vegdirektoratets håndbok N100 Veg - og
gateutforming. Vegbredde settes til 7,0 m + evt. breddeut videlse . Det planlegges parallelført fortau med
bredde 3,0 m, se for øvrig snitt nedenfor.

Figur 5 . Foreslått normalprofil for Hadelandsvegen inkl. fortau.

Gamleveien reguleres med dimensjoneringsklasse U - Sa3 («Utbedring av sa mleveg, ÅDT < 1.500 og
fartsgrense 60 eller 80 km/t ») iht. Vegdirektoratets håndbok N100 Veg - og gateutforming, se snitt
nedenfor.

Figur 6 . Foreslått normalprofil for Gamlevegen.

Krysset Hadelandsveien - Gamleveien skal dimensjon eres for 24 meters tømmertransport og 60 tonn
bæreevne.



Detaljreguleringsplanen for Trafikksikkerh etstiltaket ved Kleggerud
Planbeskrivelse

Side 13 av 21

Ny adkomstveg til Øvre Kleggerud utføres som skogsbilsveg klasse 3 iht. Vegdirektoratets håndbok N100
Veg - og gateutforming, se snitt nedenfor.

Figur 7 . Foreslått normalpro fil for ny adkomstveg til ø vre Kleggerud.

4.3 Landbruksveger

Traktorveg som i reguleringsplan for E16 Eggemoen - Olum er lagt på oversiden av E16 forlenges i denne
plan, slik at den får tilknytning til f_V1, ny Ø vre Kleggerudveg og grunneier på gnr/bnr 148/1 me d dette har
atkomst til sine skogteiger .

4.4 Belysning

I reguleringsplanen for E16 Eggemoen - Olum opplyses det at fv. 241 (Hadelandsveien) skal ha ensidig
belysning, med lysmastene plassert i grøntrabatten mellom veg og gang - og sykkelveg. Det foreslås å bru ke
samme prinsipp for denne strekningen , r ef. figur 8 . På vegstrekninger med fortau vil lysmastene være
plassert på motsatt side, ref. figur 5, dette gir universellutforming.

Figur 8 Foreslått normalprofil for Hadelandsvegen inkl. belysning
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G angfeltet foreslås intensivbelyst , dvs. at det er tenkt brukt lave master hv or den som krysser blir direkte
belyst (i motsetning til ordinær belysning hvor det er bakgrunnen som belyses), da dette er den løsningen
som gir best effekt for gående og syklende.

4.5 Vegetasjonsbruk

Det søkes generelt å beholde mest mulig av eksisterende v egetasjon langs veg traséen e i E16 - utbyggingen .
Det vil også prege tiltakene på Kleggerud. Det vil imidlertid måtte fjernes vegetasjon i tilstrekkelig grad til å
oppnå rasjonell anleggsgjennomføring. I nytt kryss mellom fv. 241 og Gamleveien vil det i tille gg fjern e s
tilstrekkelig med vegetasjon til at tilfredsstillende sikt oppnås.

I naturområder der det ikke vokser uønskede arter , er det foreslått naturlig revegetering med gjenbruk av
stedlige toppmasser. Eventuelt n y beplantning skal forholde seg til om givelsenes karakter.

4.6 Viltgjerder

Det er planlagt viltgjerder langs ny E16 og forbi Kleggerudkrysset. Ved kryss er det ofte et problem at vilt
kommer innenfor viltgjerdet da dyrene går på vegbanen i kryssrampene og på denne måten kommer
innenfor viltgjerde t. Det er i denne planen derfor foreslått å forlenge viltgjerdene sørover mot det det nye
krysset mellom Gamleveien - Hadelandsveien slik at det åpningen i gjerdet blir minst mulig, og avstanden fra
åpningen til E16 blir størst mulig . Endelig plassering av v iltgjerde vil bli avgjøres i en detaljfase.
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Figur 9 . Utsnitt av teknisk plan for E16, Kleggerudkrysset med bl.a. planlagt plassering av viltgjerder.

4.7 Overvannshåndtering

Drenssystemet bygges med åpne dype sidegrøfter, kfr. Figur 5 og Figur 6 . Overvann samles opp og ledes
langs fv. 241 , før det slippes under vegen på egnet sted.

4.8 Høyspentomlegging

En 132 kV høyspenttrasé i luftstrekk krysset plan området. Denne må ivaretas spesielt. Det vil være aktuelt å
flytte en eller flere master langs dagens trasé, bl.a. for å tilrettelegge for bygging av ny felles adkomstveg til
Øvre Kleggerud. Det er forøvrig knyttet restriksjoner til et areal på 40 meter ti l hver side av ledningen for å
sikre en trygg og god anleggsgjennomføring.
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4.9 Syredannende berg

Grunnundersøkelser gjort i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen for E16 Eggemoen - Olum
viser at berggrunnen i området Kleggerud inneholder syredannen de bergarter , men at mengden er
avtakende med økende høyde over havet . Det er ikke foretatt egne grunnundersøkelser for dette
planforslaget da det er ikke forventet at det vil bli nødvendig å sprenge ut større mengder berg for å
gjennomføre tiltakene. Even tuelle ytterligere undersøkelser vil bli gjennomført som ledd i
byggeplanarbeidet. Eventuelle tiltak er beskrevet i YM - planen for E16 Eggemoen - Olum og vil bli gjort
gjeldene også for denne reguleringsplanen.

4.10 Tilgrensende arbeider, a nleggsgjennomføring og fremkommelighet i anleggsfasen

Tiltakene som omfattes av denne planen er planlagt gjennomført etter a t ny E16 er bygget. Det vil derfor
ikke være behov for å planlegge disse tiltakene i sammenheng.

Fremkommelighet for alle trafikantgrupper, særlig utrykni ngskjøretøy og eventuell skoleskyss, skal sikres
gjennom hele anleggsfasen. Da f lere eksisterende veger av ulike kategorier berøres av utbyggingen vil
a nleggsgjennomføring derfor måtte foregå i faser for å opprettholde fremkommeligheten . Utbyggingsfaser
fa stsettes normalt ikke i reguleringsplanen, men utarbeides t i l byggeplan .

4.11 Reguleringsformål og hensynssoner

Planområdet er regulert til følgende arealformål og hensynssoner:

Hjemmel PBL - formål Benevnelse
§ 12 - 5 nr. 1 – Bebyggelse og
anlegg

Boligbebyg gelse B1 - 2

§ 12 - 5 nr. 2 - Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur

Offentlig veg o_V1 - 2

F elles veg f_V1

Fortau o_F1 - 5

Annen veggrunn o_VG1 - 7 (8)

Holdeplass/plattform o_K1 - 2

GS - veg o_ SGS1

§ 12 - 5 nr. 5 LNFR - Landbruks - ,
natur - og frilufts formål samt
reindrift

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og
reindrift og gårdstilknyttet nærings virksomhet basert
på gårdens ressursgrunnlag

LNFR1 - 7 (8)

§ 12 - 6 - Hensynssoner Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370_1 - 2

Frisikt H140

§ 12 - 7 - B estemmelsesområder Anlegg - og riggområde # AR1 - 8 (9)

Nedenfor gis enkelte arealformål en nærmere omtale.
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4.11.1 Samferdsel og teknisk infrastruktur, pbl § 12 – 5 nr. 2

Offentlig kjørev eg ( o_V1 - 2 ) , annen (offentlig) veggrunn (o_VG1 - 7 ) samt privat f elles adkomstveg ( f_V1 )
Offentlige og private kjøreveger og annen veggrunn er vist i planen:

o_V1 Omfatter (delvis omlagt) Hadelandsvei (fv. 241).
o_V2 Omfatter del av Gamleveien som forblir del av offentlig kommunal vei , samt nytt kryss med

Hadelandsv eien.

f_V1 Omfatter del av tidligere Gamleveien som sammen med ny vei blir privat felles adkomstvei
til boligeiendommer og Øvre Kleggerud . Veien benyttes av flere grunneiere i felleskap, og
bestemmelsene angir hvem dette i hovedsak er. På privat grunn er veien klausulert til
vegformål.

o_VG1 - 3 Omfatter grøfter, skjærings og fyllingsskråninger som en nødvendig del av veganlegget for
Hadelandsveien som skal være Statens vegvesens eie.

o _VG4 - 7 Omfatter grøfter, skjærings og fyllingsskråninger som en nødvend ig del av veganlegget for
Gamleveien som skal være Ringerike kommunes eie.

o_K1 - 2 Omfatter h oldeplass/plattform langs fv. 241

Noen mindre private avkjørsler er vist med avkjørselssymbol.

F ortau , o_F1 - 5
Det skal reguleres fortau med 3 m bredde på ve stsiden av fv. 241 , samt i forbindelse med busslommene
og videre opp til Gamleveien.

4.11.2 Hensynssoner pbl § 12 - 6

Høyspenningsanlegg , H370_1 - 2
Det krysser en 132 kV høyspentlinje eid av Glitre Energi Nett AS over fv. 241. Arbeider i hensynssonen og
på d et midlertidige rigg - og anleggsområdet skal avklares med ledningseier.

Frisikt
For å kunne ivareta trafikksikkerheten i frisiktsområdene må vegetasjon, snøopplagring og annet holdes
nede høydemessig gjennom året slik at siktlinjer ikke hindres.

4.11.3 Bestem melsessoner pbl § 12 - 7

A nlegg - og rigg område # AR1 - 8(9)
Under anleggsarbeidet er det nødvendig å ha et areal til disposisjon utenfor selve vegtraséen. Det er
derfor regulert et midlertidig anleggsområde til hver side av vegen i reguleringsplanen. Bestemm elsene
fastsetter at etter anleggsfasen skal områdene tilbakeføres til opprinnelig stand og reguleringen faller
bort. Området vil midlertidig disponeres av Statens vegvesen.
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4.12 Kostnader og tidsplan for gjennomføring

G ang - /sykkel veg (o_ SGS1 ) tiltakene v ist i plankart R001 - B og R003 - B med tilhørende bestemmelser, er ikke
en del av prosjekt bestillingen - E16 Eggemoen - Olum . Kostnadene forbundet med gang - /sykkelvegen
inngår ikke som en del av prosjektet, dette gjelder både finansiering og fremdrift. Resteren de tiltak for
detaljreguleringen er tenkt gjennomført som en del av E16 Eggemoen - Olum . Tiltakene er tenkt
gjennomført sammen med de planlagte tiltakene på fv. 241. Arbeidene vil starte etter at ny E16 er åpnet
for trafikk.

Nedenfor omtales «hovedprosjekt et» E16 Eggemoen - Olum.

4.12.1 Kostnader , bompengefinansiering og fremdrift
29. mai 2018 vedtok Stortinget Prop. 72S (2017 - 2018) om utbygging og finansiering av E16 Eggemoen -
Jevnaker - Olum. Gjennom vedtaket har Stortinget vedtatt følgende:

- Samferdselsdepartement et får fullmakt til å gjennomføre prosjektet E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum
innenfor en kostnadsramme på 3.010 millioner kroner i 2018 - verdi.

- Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til
delvis bompenge finansiering av E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum i Buskerud og Oppland. Vilkårene
framgår av Prop. 72S (2017 - 2018).

- Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette
nærmere regler for finansieringsordningen.

- Utbyggingen kommer til å starte tidlig i 2019.

Anslått byggetid er ca. 3 ,5 år , inklusive fv. 241 og tiltak på avlastet veg. Det er i fremdriftsplanen for
prosjektet satt av ca. et års byggetid på fv. 241.
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5 Konsekvenser av planforslaget

5.1 Trafikksikker het

5.2 S tøy

Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1442/201 6 ) er utarbeidet i tr å d med
EU - regelverkets metoder og m å lestørrelser, og er koordinert med støyreglene som er gitt etter
Forurensingsloven og teknisk forskrift til plan - og bygningsloven.

T - 1442/201 6 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter
plan - og bygningslov en, herunder også denne plan både i forbindelse med anleggsfase og
driftsfase. Dette gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i
støysoner rundt eksisterende virksomhet.

Støybelastning beregnes og kartlegges ved en inndeling i tre soner:
- Rød sone nærmest støykilden, område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering

av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

- Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfr edsstillende støyforhold.

- Hvit sone angir en sone med tilfredsstillende støynivå, og ingen avbøtende tiltak anses som
nødvendige.

Kriterier for soneinndeling for de aktuelle støykildene er gitt i tabellen under.

Figur 10 . Utsni tt fra T - 1442/2016 - Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå

I planområdet langs fv. 241 skal boliger med støynivå Lden 65 dB på fasaden få tiltak slik at støyen på
utendørs oppholdsareal blir 55 dB Lden < 65 dB . For inn endørs støy skal det gjennomføres tiltak hvis
utendørs lydnivå er Lden 65 dB og innendørs lydnivå er LpAeq24h 35 dB. Nivået skal bringes under LpAeq24h30
dB etter tiltak.

Det er beregnet for sum støy for fremtidig situasjon. Med sumstøy menes den støy som kommer fra
fremtidig trafikk langs fv . 241 og den støyen som kommer fra fremtidig E16. Dersom man alene regner på
støybildet langs f v . 241, vil støyutbredelsen være vesentlig mindre.

Det er vurdert støytiltak langs fv. 241 . Det vurderes at langsgåen de skjermingstiltak vil være lite
hensiktsmessig. Dette skyldes først og fremst at bebyggelsen som berøres ligger nokså spredt, og at det
derfor er behov for uforholdsmessig mange løpemeter støyskjerm for å redusere lydnivået for relativt få
boliger.
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Det er utarbeidet støysonekart og det er utført en opptelling av antall bygninger med støyfølsom bruk som
har lydnivå på fasade som overstiger grenseverdiene. For bygningene som ligger langs ny fv . 241 er dette
bygninger der det forventes at det i en senere p lanfase må utføres detaljerte beregninger av innendørs og
utendørs lydnivå for å få kartlagt behovet for støytiltak detaljert .

Tabellen under gir en indikasjon på hvor mange boliger som vil ha behov for tiltak på fasade for at
innendørs grenseverdi skal overholdes.

Strekning
Fremtidig situasjon

Gul sone Rød sone

55 dB Lden < 65 dB Lden 65 dB

Ny E16 23 6

Figur 11 . Tabellen viser antall boliger i gul og rød sone.

5.3 Landskapsbilde

Anleggstiltaket vil føre til veget asjonsrydding og generell opprydding langs berørte veger og eiendommer.
Arbeidene vil på samme måte som for hovedanlegget legge vekt på å etablere et estetisk pent og ryddig
anlegg. Skjæringer vil ikke framstå særlig tydelig i landskapsbildet. Omfanget og innvirkning av tiltaket
underordner seg stort sett omgivelsene. Traséen og skråningsutslag er optimalisert med tanke på best
mulig terreng - og landskapstilpasning . Tiltaket vil bidra til å bedre landskapsbildet på Kleggerud.

5.4 Nærmiljø og friluftsliv

Tiltak et forventes å gi større trygghet for beboerne i form av bedret trafikksikkerhet og redusert hastighet
langs Hadelandsveien og Gamleveien grunnet kryss med ny E16, ny vegutforming forbi nytt kryss
Hadelandsveien - Gamleveien og det nye gangfeltet . Vegetasjon srydding, beplantning og en generell
oppstramming av området langs berørte veier vil bidra til å øke kvaliteten i nærmiljøet noe.
Friluftslivet vil i liten grad berøres av tiltaket.

5.5 Naturmiljø

Det permanente tiltaket vil ikke påvirke naturmiljøet. I anle ggsfasen kan skade potensielt inntreffe. Dette er
omtalt i kapittel 5.11 .

5.6 Kulturmiljø

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.

Pilegrimsleden er i dag ført gjennom planområdet via Gamleveien og videre ned til Frankrike hvor den
fortsetter på en gammel hulvei. Fremkommelighet for brukere av pilegrimsleden må sikres gjennom
anleggsgjennomføringen.
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5.7 Landbruk

Det vil måtte gjennomføres mindre beslag av landbruksarealer for å kunne gjennomføre tiltaket . Arealene
er beregne t inkl. de områder som ligger innenfor plangrensen for E16.
Alternativ A_(ref.plankart merket A ) er regnet uten arealer for GS - veg

Midlertidig dyrket mark: 1002,2 m2
Midlertidig skog: 7621,2 m2

Permanent dy rket mark: 828,5 m2
Permanent skog: 2455,6 m2

Alternativ B_(ref.plankart merket B ) er regnet med arealer for GS - veg
Midlertidig dyrket mark: 4667,6 m2
Midlertidig skog: 9350,2 m2

Permanent dyrket mark: 3031,0 m2
Permanent skog: 4405,4 m2

5.8 Naturressurser

Det er ingen påviste naturressurser innenfor planområdet.

5.9 Eiendomsforhold og grunnerverv

Det vil mått e foretas gr unnerverv for å kunne gjennomføre planen. Enkelte eiendommer vil få et redusert
areal som følge av dette , mens andre eiendommer kan få tillagt nye arealer. I tillegg til de permanente
eiendomsbeslagene vil det måtte foretas et midlertidig eiendomsbeslag fo r å gi plass for entreprenørenes
drift. Disse områdene er markert som « anlegg - og riggområde » på plankartene.

5.10 Vann og avløp

Vannforsyning i planområdet skjer fra Mosødegården vannverk, et privat vannverk med inntak utenfor
planområdet (høyere opp i terren get). Hovedledningene vil mest sannsynlig måtte legges om som følge av
tiltaket. Dette vil bli nærmere kartlagt i byggeplanarbeidet og nødvendige omlegginger vil inngå i tiltaket.

Det er ikke offentlig kloakk i planområdet. Flere grunneiere har meldt fra at deres spredegrøfter vil bli
berørt av tiltaket. Nødvendig omlegging av disse må prosjekteres i byggeplanarbeidet, og eventuelt
omsøkes slik at tiltakene er godkjent av lokal forurensningsmyndighet. Nødvendige omlegginger el.l. for å
sikre godkjent avløp vil inngå i tiltaket.

5.11 Konsekvenser i anleggsfasen

Nærområdene vil påvirkes av anleggsdriften. Alle trafikantgrupper (kjørende, gående, syklende,
kollektivtrafikk) vil i løpet av anleggsfasen kunne oppleve noe redusert fremkommelighet . Samtidig skal alle
trafikantgrupper ha tilgjengelighet til relevante arealer.

Miljøverndepartementet sine retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1442 /2016 ) gir
anbefalte grenser for støy fr a bygge - og anleggs virksomhet (BA - støy). Grensene er noe lettere for kortvarig
anleggsaktivitet på dagtid, men strengere for langvarig drift. Evt. dispensasjoner gis av kommunelegen.
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Det vil kunne oppstå økte støvplager i anleggsfasen, spesielt i forbindelse med trafikkomlegginger. Disse
skal imidlertid søkes holdt på et akseptabelt nivå gjennom relevante tiltak som salting, vanning, bruk av
asfaltdekker e.l.

Et hvert anleggstiltak vil potensielt kunne skade naturmiljøet, eksempelvis ved utslipp av skadelige stoffer.
Utbygger har imidlertid stort fokus på å minimere r isiko for at slikt skjer ved å stille strenge miljøkrav til
utførende entreprenør. Ytre miljøplan (YM - plan) for reguleringsplanen for E16 Eggemoen - Olum gjøres
gjeldene også for denne reguleringsplanen da arbeidene er av samme type og må sees i sammenheng. Det
vil bli utarbeidet en kontraktspesifikk Y M - plan i byggeplanarbeidet hvor potensielle skadelige hendelser for
dette tiltaket kartlegges. Videre vil YM - planen ha en risikoanalyse hvor man også kartlegger nødvendige
risikoreduserende tiltak. Disse tiltake ne vil måtte videreføres som krav i kontrakten med utførende
entreprenør. På denne bakgrunn forventes at de planlagt tiltakene som omfattes av denne planen har
marginale konsekvenser for naturmiljøet.

Det forventes ikke at tiltaket i anleggsfasen påvirker landbruksinteressene utover midlertidig og permanent
beslag av dyrket mark.



Detaljreguleringsplanen for Trafikksikkerh etstiltaket ved Kleggerud
Planbeskrivelse

Side 23 av 21

6 Referanser

- Jevnaker kommune. Kommunedelplan med konsekvensutredning for Eggemoen – Kleggerud vedtatt 05.02.2013.
- Jevnaker kommune. Kommunedelplan med konsekvensutredning for Kleg gerud – Olum vedtatt mars 2011.
- Jevnaker Kommune. Reguleringsplan for Ny E16 mellom Eggemoen og Olum vedtatt Mars 2015
- Ring e rike Kommune. Reguleringsplan for Ny E16 mellom Eggemoen og Olum vedtatt Mars 2015

7 Bildeliste

Figur 1. Trasé for vedtatt reguleringsplan E16 Eggemoen - Olum vist med grønn strek. Kryssområdet ved Kleggerud vist med blå ring ............. 6
Figur 2. Utsnitt av tidligere vedtatt regule ringsplan E16 Eggemoen - Olum for kryssområdet Kleggerud. ................................ ............................ 7
Figur 3. Kartutsnitt/flyfoto som viser dagens situasjon. ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 8
Figur 4. Illust rasjon av foreslått tiltak med kryssutbedring, busslommer, fortau (lilla) og nye avkjørsler. ................................ ......................... 11
Figur 5. Foreslått normalprofil for Hadelandsvegen inkl. fortau. ................................ ................................ ................................ ....................... 12
Figur 6. Foreslått normalprofil for Gamlevegen. ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 12
Figur 7. Foreslått normalprofil for ny adkomstveg til øvre Kleggerud. ................................ ................................ ................................ ............... 13
Figur 8 Foreslått normalprofil for Hadelandsvegen inkl. belysning ................................ ................................ ................................ .................... 13
Figur 9. Utsnitt av teknisk plan for E16, Kleggerudkrysset med bl.a. planlagt plassering av viltgjerder. ................................ ............................ 15
Figur 10. Utsnitt fra T - 1442/2016 - Kriterier for soneinndeling . Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå ................................ ............................. 19
Figur 11. Tabellen viser antall boliger i gul og rød sone. ................................ ................................ ................................ ................................ .... 20



Detaljreguleringsplanen for Trafikksikkerh etstiltaket ved Kleggerud
Planbeskrivelse

Side 24 av 21

8 Vedlegg

Oversendelsen inneholder følgende plando kumenter:
- Planbeskrivelse
- Plankart
- Reguleringsbestemmelser
- Tegninger/Illustrasjoner
- SOSI - filer
- Merknader med kommentarer fra planoppstart og begge høringsperiodene

Det vises til øvrige dokumenter og materiale som tidligere er oversendt til offentlig ett ersyn som blant annet:
- Teknisk detaljplan
- Støyrapport inkl. støysonekart
- Avisannonse med varsel om oppstart , 1. og 2. gangs høring
- Varslingsmateriale



vegvesen.no T rygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst
Postboks 1010 2605 LI LLEHAMMER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost - ost@vegvesen.no



Til : Rin gerike og Jevnak er kommuner

Fr a : Statens vegv esen

Vår dato: 28.06.201 9

TRAFI KKSI KKERH ETSTI LTAK VED FV.24 1 KLEGGERU D

OVERSENDELSE AV PLANFORSLAG F OR SLUTTBEH ANDLING , JUSTERT ETTER HØRI NG OG

OFFENTLIG ETTERSYN

Vedlagt oversendes plandokumenter for behandling i kommunen.

Ovennevnte planforslag lå ute til førs t e g angs høring i perioden 06.09 – 1 8.1 0 .1 8 og andre g angs

høring og offentlig ettersyn i perioden 1 1 .03 – 23. 04.1 9 .

Som en følge av de uttalelsene som forelå etter høring e ne og offentlig ettersyn er planforsla get i

mindre grad omarbeidet . Det er e tter andre gangs høring regulert inn to ulike r eguleringsplankart for

detaljregulering en , hvorav alternativ B innebe fatter en gang - /sykkel veg fra opprinn elig plangrense i

sør vest før t bort til Kistefossvege n . Bakgrunn og f orklar ing vedørende e ndringene framgår av

plandokumentene og merknadsbehandlingen med vur dering av høringsuttalelsene.

Vi mener at de justeringene som er foretatt i stor grad imøtekommer de uttalelsene som foreligger

etter høringen e , det vises til merknads skjema et for uttale lsene som kom inn og behandlingen av disse .

Planen sikrer i tillegg at det etterleves krav i reguleringsbestemmelsene for «hensynssone H41 0_2 »

( vedtatt detaljreguleringsplanen for E1 6 Eggemoen – Olum ( mars 201 5) pkt. 6.5. 1 ) , hv or det p r e s i s e r e s

at det skal gj ennomføres en egen reguleringsprosess for å avklare tr afikksikre adkomster for

tilgrensede eiendommer langs fv. 241 ved Kleggerud, på fylkesdelet Oppland/ Buskerud .

Oversendel sen inneholder følgende plandokumenter :

Planbeskrivelse

P lankart

Reguleringsbestemmelser

Tegninger/Illustrasjoner

SOSI - filer

Merknader med kommentarer fra planoppstart og begge høringsperiodene

Øvrige do kumenter er uendret og det vises til materiale som tidligere er oversendt til offentlig ettersyn.

Vi håper at revidert forslag til detaljregulering kan behandles så snart som mulig. Vennligst ta kontakt

med undertegnede dersom noe er uklart eller mangelfullt.

Med hilsen

P lanleggingsleder

Cassa ndra Mood Hummel
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-176  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 61/18 

 

Saksprotokoll - Innspill til reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

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

honnør for godt utført arbeid, god prosess og samarbeid. 

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

viktig med forutsigbar prosess og fremdrift videre.  

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

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

begynner. 

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

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

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

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

dette. 

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

å beslaglegge unødig landbruksjord og unngå byspredning.  

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

9. Omdisponering av dyrket mark bør søkes begrenset i størst mulig grad 

 
 

Behandling i Kommunestyret 31.05.2018: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 9 og 10: 

«nytt pkt 9: 

«Omdisponering av dyrket mark bør søkes begrenset i størst mulig grad 

 

Nytt pkt 10 

«Det utredes nærmere hva det vil koste å nydyrke arealer tilsvarende de dyrkede arealer som 

faktisk omdisponeres. Fondet dimensjoneres deretter» 

 

Hilde Steinhovden, MDG fremmet følgende forslag til nytt pkt.4: 

«Kommunestyret går inn for alternativ Mælingen A med lang bru over Mælingen.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag pkt 1-3 ble vedtatt mot en stemme (MDG) 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Rådmannens forslag pkt 4 ble vedtatt mot en stemme (MDG). 

Rådmannens forslag pkt 5-8 ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

Anders Braatens forslag til nytt pkt 9 ble enstemmig vedtatt 

Anders Braatens forslag til nytt pkt 10 fikk 10 stemmer og falt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

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

 

 

Innspill til høring og offentlig ettersyn av planforslag med 

konsekvensutredning av statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 

Høgkastet-Hønefoss. 
 

Forslag til vedtak: 

 

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

honnør for godt utført arbeid, god prosess og samarbeid. 

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

viktig med forutsigbar prosess og fremdrift videre.  

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

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

begynner. 

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

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

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

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

dette. 

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

å beslaglegge unødig landbruksjord og unngå byspredning.  

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

kommune 

 

 

 

 

Bakgrunn 

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

planlegges som ett felles prosjekt. Planarbeidet gjennomføres som statlig 

reguleringsplan i henhold til plan - og bygningslovens § 6 – 4, noe også kommunestyret 

vedtok ønske om i 26.03.15. Dette innebærer at det er Kommunal – og 

moderniseringsdepartementet som er planmyndighet og som skal vedta 

reguleringsplanen. Deler av planområdet ligger i Marka, og fylkesmannen i Oslo og 

Akershus har gitt tillatelse etter markaloven til å sette i gang planleggingen. 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har, på vegne av Bane NOR og Statens 

vegvesen, utarbeidet et forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Planen 

legger til rette for utbygging av 40 km nytt dobbeltspor mellom Jong i Bærum kommune 



- 

og Hønefoss stasjon i Ringerike kommune, samt 16 km ny firefelts motorveg fra 

Høgkastet i Hole kommune til Ve i Ringerike kommune. Planforslaget omfatter i tillegg 

også nødvendig omlegging av offentlige og private veger, gang - / sykkelveger, 

midlertidige anleggsområder, samt områder for lagring av overskuddsmasser. Det 

planlegges også støytiltak og vilttiltak med faunapassasjer under nytt dobbeltspor og 

motorveg. 
 

Beskrivelse av saken 

 

Høring  

Det er avholdt følgende møter i forbindelse med høringen: 

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

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

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

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

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

tilstede. 

 

 

Fakta om prosjektet 

• 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss  

• Togene skal gå i 250 km/t  

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

kilometer tunnel nordvest for Sundvollen  

• Mange store bruer, kulverter og andre konstruksjoner  

• Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen  

• Total ombygging av Hønefoss stasjon  

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

Vegen vil få fartsgrense 110 km/t  

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

og E16 i 2021  

• Antatt ferdig i 2028 

 

Brev fra Det Kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartementet datert 13. april 

2018 

 

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

benyttes til å få synspunkter på: 

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

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

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

alternativene.  

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

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

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

hvordan dette er fulgt opp og ivaretatt.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at planforslaget er utarbeidet i tråd 

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



- 

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

bygningsloven § 12-10 

 

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at 

den videre planleggingen av Ringeriksbanen skal videreføres med dyp sammenhengende 

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

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

 

Mælingen 

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

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

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

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

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

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

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

gitt store negative konsekvenser for landskapsbildet. Denne løsningen hadde også mye større 

kostnader. 

 

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

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

alternativet Helgelandsmolinja skal legges til grunn for den videre planleggingen. 

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

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

lang bru over Mælingen ved Helgelandsmoen utredes. 

 

Det er utarbeidet to reguleringsplanalternativer for linjeføring fra Helgelandsmoen til 

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

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

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

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

planalternativet som nå foreligger. 

 

 

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

med kortere bruer og fylling. For alternativene over Mælingen utgjør 

fundamenteringskostnadene for bruene en vesentlig del. Fellesprosjektet mener framføring av 

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

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

for den store forskjellen i kostnader mellom alternativene. 

 

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

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

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

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

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

enn Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 anbefaler i sin plan for økologisk 

kompensasjon. 

 

 



- 

Landbruk 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Randsfjordbanen og Roabanen 

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

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

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

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

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

Hokksund). 

 

Anleggstrafikk gang / sykkelveier og myke trafikanter 

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

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

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

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

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

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

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

inngå som en helhetlig gang og sykkelstrekning fra Hønefoss retning Ask og 

Røssholmstranda mot Helgelandsmoen, videre mot planlagt strekning langs fv 241 mot 

Jevnaker. Det er regulert inn gang og sykkelvei fra Jevnaker og frem til Fylkesgrensa i 

Åsbygda, for tilgang til blant annet Kistefos-museet. Dette er et viktig nettverk av sykkelveier 

for å skape et helhetlig sykkelveinett i en krevende periode med mye anleggsarbeid. 

Kommunen vil benytte sine ansvarsområder til å planlegge for helhetlig løsninger, som ikke 

faller inn under planlegging av de store samferdselsprosjektene.  

 

Geologi og geoteknikk 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Steinsfjorden og vannkvalitet 

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

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

kanal(er).  

Samfunnsnytten  



- 

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

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

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

samfunnsøkonomiske beregningene som er presentert i rapporten. De samfunnsøkonomiske 

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

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

samfunnsøkonomisk analyse, der det forutsettes en befolkningsutvikling som i nullalternativet 

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

samfunnsøkonomiske konsekvenser av endret transporttilbud dersom befolkningen antas å 

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

bakgrunn er det gjennomført EFFEKT-beregninger basert på beregninger med 

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

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

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

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

6,7 milliarder.  

 

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

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

forskjellig lønnsnivå, prisnivå på bolig / næring og befolkningssammensetning.  

 

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

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

samfunnsnytten og potensiale for økt produktivitet og vekst i verdiskaping: 

 

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

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

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

26.05.2015. Ringeriksbanen i et verdiskapingsperspektiv: Beregnet potensiale for økt 

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

 

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

 

Utvikling og muligheter  

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

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

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

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

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

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

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

sammenheng med utredninger som BFK gjør ifb områderegulering Hønefoss. Det reguleres til 

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

fremtiden være behov for å se på en videre utvikling i tilknytning til dette i fremtidige 

planprosesser. Det er initiativ fra grunneiere/tiltakshavere for utvikling av arealer på blant 

annet Sørumsjordet og Prestmoen. Løsningen som er regulert ser ikke ut til å hindre videre 

utvikling. 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

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

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

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

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

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

 

 

Vedlegg 

 

Brev fra KMD 13.04.18 

Innspill til handlingsprogram  

Høringsbrev 19.04.18 

Innspill planprogram 

Grunneiere ønsker å avgi grunn 

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

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

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

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

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4578-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 54/19 

 

Saksprotokoll - Orienteringssak om Vestregionen  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Saken tas til orientering  

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som valgutvalgets innstilling til Kommunestyret. 
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Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4578-1   Arkiv: 033  

 

Orienteringssak om Vestregionens styringsgruppe  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering  

 

 

  

 

Den 14. juni 2018 besluttet generalforsamlingen enstemmig å avvikle samarbeidsalliansen fra 

og med 1. januar 2019, jf protokoll fra generalforsamling 2018. I vedtaket av 14.06.2018 

fremkommer likevel at det politiske samarbeidet videreføres i 2019 og 2020 med årlig to 

fellesmøter og et todagers seminar. I løpet av denne perioden utformes en videre 

samarbeidsform for kommunene vest i Viken. 

 

I henhold til de vedlagte vedtektene for Vestregionens styringsgruppe og kommunens 

delegeringsreglement er det ordføreren som representerer kommunen i styringsgruppen.  

 

 

 

Vedlegg 

 -  protokoll fra generalforsamling 2018 

-       Vedtekter for samarbeidsalliansen Vestregionen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 

 



- 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1920-19  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 28/19 

 

Saksprotokoll - Valg av eldreråd perioden 2019-2023  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
Følgende velges til Eldrerådet for perioden 2019 – 2023: 

 

Faste medlemmer:  

Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen Brørby og Gerd 

Toterud  

 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden og 5. Eva M. Gallhager 

 

Ved valg av politiske medlemmer 

 

Politiske medlemmer: 

1. Unni Carlsen (H) 

2. Axel Sjøberg (SV) 

 

Politiske varamedlemmer: 

1. Trond Nyhus (Frp) 

2. Hilde Marie Steinhovden (MDG) 

 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Eldrerådets valgkomite vedtok i sitt møte 12. august 2019 følgende innstilling:  

 

Medlemmer og varamedlemmer til Eldrerådet for perioden 2019-2023  

 

Faste medlemmer:  

Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen Brørby og Gerd 

Toterud  

 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden og 5. Eva M. Gallhager 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Valgutvalget fremmet følgende felles forslag til politisk valgte: 

Medlemmer: 

1. Unni Carlsen (H) 

2. Axel Sjøberg (SV) 

 

Varamedlemmer: 

1. Trond Nyhus (Frp) 

2. Hilde Marie Steinhovden (MDG) 

 
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets forslag, samt innstillingen fra Eldrerådets valgkomite ble enstemmig vedtatt som 

utvalgets innstilling til kommunestyret. 
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Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1920-17   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg av eldreråd perioden 2019-2023 
 

Forslag til vedtak: 

 
 

Følgende velges til Eldrerådet for perioden 2019 – 2023: 

Faste medlemmer:  

Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen Brørby og Gerd 

Toterud  

 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden og 5. Eva M. Gallhager 

 

Ved valg av politiske medlemmer 

 

Politiske medlemmer: 

1.______________ 

2.______________ 

 

Politiske varamedlemmer: 

1.______________ 

2.______________ 

 

 

 

 

 

 



- 

Beskrivelse av saken  

 Eldreråd er et lovpålagt råd. Kommunestyret velger rådets sammensetning og bestemmer hvor 

mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha. Ringerike eldreråd har bestått av syv 

medlemmer. 5 medlemmer som representerer pensjonistforeningene og 2 politikere. 

 

Litt om eldrerådets oppgaver 

 Gjennom eldrerådet skal eldre sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning. Forskrift om 

kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom 

sier følgende om rådets oppgaver: 

 Eldrerådet er rådgivende organ for kommunen.  

 Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre. Kommunestyret eller andre 

folkevalgte organer skal forelegge slike saker for rådet. Kommunestyret skal etablere 

rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, 

slik at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken.  

 Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger. 

  Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

 

Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariats hjelp.  

 

Valg av medlemmer 

 Kommunestyret velger rådets medlemmer, og rådet velger selv sin leder og nestleder blant 

medlemmene. 

 

 Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Organisasjoner 

som representerer eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet.  

 

Ringerike Kommune sendte i mai ut brev til alle pensjonistforeninger i Ringerike der det ble 

bedt om forslag til valgkomitemedlemmer til valg av nytt eldreråd høsten 2019. 

 Medlemmene som ble foreslått konstituerte seg i juni med Tore Martinsen som leder. Det ble 

videre sendt ut brev til pensjonistforeningene og annonsert i Ringerikes blad, der det ble bedt 

om forslag til kandidater til nytt eldreråd. 

 

I august vedtok valgkomiteen sin innstilling som oversendes valgutvalg og kommunestyret. 

Valgkomiteen innstilling til nytt eldreråd i perioden 2019 -2023 som oversendes til 

kommunestyret er: 

 

Faste medlemmer: Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen 

Brørby, Gerd Toterud  

 



- 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden, 5. Eva M. Gallhager 

 

I tillegg kan det utnevnes faste politiske medlemmer og varamedlemmer.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Juridiske forhold  

Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 som trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19. 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Valgkomiteen for nytt eldreråd sitt møte 12.08.19, der innstillingen med 

pensjonistmedlemmer til nytt Eldreråd ble vedtatt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådet skal kunne utale seg i alle saker som angår eldre, og sikre at eldre i Ringerike 

kommune opplever brukermedvirkning.  

Det må legges til rette for at rådet får uttale seg i aktuelle saker for eldre og at deres uttalelser 

følger sakene til videre politisk behandling.  

 

 

Vedlegg 

Brev til pensjonistforeninger i Ringerike om forslag til valg komitémedlemmer. 

Saksprotokoll konstituerende møte den 03.06.19 for valgkomitéen for nytt eldreråd.  

Brev til pensjonistforeninger i Ringerike om forslag til kandidater til eldrerådet 

Saksprotokoll møte 12.08.19 i valgkomiteen(nemnda) for nytt eldreråd. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråten 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1920-14  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 19/19 

 

Saksprotokoll - Møte i valgnemnda for nytt eldreråd - perioden 2019-2023  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Valgnemndas innstilling til nytt eldreråd i perioden 2019-2023 som oversendes til 

kommunestyret er: 

 

Faste medlemmer: Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen 

Brørby, Gerd Toterud 

 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden, 5. Eva M. Gallhager 

 
 

Behandling i Eldrerådet 12.08.2019: 

 

Valgnemnd for nytt eldreråd 2019-2023 arbeidet frem følgende forslag til innstilling som ble 

enstemmig vedtatt: 

«Valgnemndas innstilling til nytt eldreråd i perioden 2019-2023 som oversendes til 

kommunestyret er: 

 

Faste medlemmer: Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen 

Brørby, Gerd Toterud 

 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden, 5. Eva M. Gallhager». 

 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1920-5  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 14/19 

 

Saksprotokoll - Konstituerende møte i valgnemnda for nytt eldreråd - perioden 2019-

2023  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 1.      Valgnemnda for nytt eldreråd 2019-2023 består av: 

Leder:   Tore Martinsen 

Nestleder:  Liv Djønne 

Medlemmer: Inger Marie Torkilsen 

Anne Karin Solberg 

 Kåre Bækkevold 

Varamedlem: Else Bjerknes 

 

2.        Valgnemnda innhenter forslag på aktuelle kandidater for eldrerådet 2019-2023 ved å          

sende ut brev til pensjonistforeninger i Ringerike Kommune og annonsere i Ringerikes 

blad i lørdagsannonsen. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 03.06.2019: 

 

Valgnemnda konstituerte seg i møte og fattet følgende enstemmig vedtak: 

 

«1.      Valgnemnda for nytt eldreråd 2019-2023 består av: 

Leder:   Tore Martinsen 

Nestleder:  Liv Djønne 

Medlemmer: Inger Marie Torkilsen 

Anne Karin Solberg 

 Kåre Bækkevold 

Varamedlem: Else Bjerknes 

 

2.        Valgnemnda innhenter forslag på aktuelle kandidater for eldrerådet 2019-2023 ved å          

sende ut brev til pensjonistforeninger i Ringerike Kommune og annonsere i Ringerikes 

blad i lørdagsannonsen». 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Forvaltning og drift 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Til Pensjonistforeninger i Ringerike      

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1920-4 25380/19 033 &15  03.06.2019 

 

Valgnemnda ber om kandidater til nytt eldreråd for valgperioden 2019-2023 

 

Eldrerådet i Ringerike består av 7 medlemmer, hvorav 5 medlemmer representerer 

pensjonistforeningene og 2 medlemmer for de politiske partiene.  

 

Valgnemnda for nytt eldreråd anmoder med dette pensjonistforeningene om å komme med 

forslag på kandidater til eldrerådet 2019-2023.  

 

Valgnemnda oppfordrer foreningene til å foreslå kandidater som aktivt vil være med å bidra til å 

jobbe med saker som gjelder eldres levekår og interesser, både etter forslag fra 

pensjonistforeningene og etter eget initiativ.  

Det skal ved valgene tas hensyn til at det blir best mulig fordeling av kvinner/menn i eldrerådet.  

Foreningene har mulighet til å foreslå flere kandidater, da det det totalt skal innstilles 10 

representanter: 5 faste medlemmer og 5 varamedlemmer.  

 

Når forslagene er mottatt skal valgnemnda gjøre sin innstilling og sende den til kommunestyret som 

foretar den formelle oppnevningen av rådet. 

  

Pensjonistforeningenes sine forslag til kandidater med kontaktinformasjon sendes innen 

01.august 2019 til:  

Ringerike Kommune v/ sekretariatet, Postboks 123 Sentrum, 3502  

eller e-post: postmottak@ringerike.kommune.no 

 

Eldrerådet i inneværende periode består av: 

Fra pensjonistforeninger: leder Ole Einar Dalen, Elin Helgesen, Gerd Marie Tolpinrud, Liv 

Rødningen Brørby, Reidun Oppen 

Fra politiske partier: Paul Meier (Ap) og Nena Bjerke (Frp) 

 

Med hilsen 

 

Tore Martinsen  

Leder i valgnemnda 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Vedlegg: 

Møteprotokoll fra konstituerende møte i valgnemnda 03.06.19 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Forvaltning og drift 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Til Pensjonistforeninger i Ringerike      

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1920-1 19929/19 033 &15  30.04.2019 

 

Valg av eldreråd 2019 – ber om forslag til valgkomitémedlemmer 

 

Til høsten er det valg på eldreråd for perioden oktober 2019- oktober 2023. 

 

 Ringerike eldreråd skal bestå av sju medlemmer med varamedlemmer som velges av 

kommunestyret for valgperioden. 

 To av eldrerådets medlemmer med varamedlemmer velges blant kommunestyrets faste 

medlemmer. 

 Fem av medlemmene med varamedlemmer velges blant kommunens pensjonister etter 

innstilling av en valgkomité på fem medlemmer etter forslag fra kommunenes 

pensjonistforeninger (representanter i eldrerådet kan ikke sitte i valgkomiteen). 

 Valgkomiteen velger selv leder og nestleder, og innhenter forslag på aktuelle 

kandidater. 

 Politisk sekretariat bistår valgkomiteen med skriving og utsendelse av brev. 

 Valgkomiteens innstilling sendes kommunestyret.  

 

I henhold til dette ber vi kommunens pensjonistforeninger sende forslag på 

valgkomitémedlemmer med adresser til sekretariatet v/ Kristin Imsgard, postboks 123, 3502 

Hønefoss eller e-post til sek@ringerike.kommune.no innen 24. mai 2019.  

 

Valgkomitemedlemmer som blir foreslått, vil bli kalt inn i eget brev til konstituerende møte 

 3. juni kl 10:00 på Rådhuset. 

 

 

Med hilsen 

 

Ole Einar Dalen (sign) 

Leder i Ringerike eldreråd 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1987-7  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 29/19 

 

Saksprotokoll - Valg av råd for funksjonshemmede 2019 - 2023  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
Til Råd for funksjonshemmede for perioden 2019-2023 velges: 

 

Som faste medlemmer velges: 

John Åge Corneliussen, Lena Lybæk, Kari Torgersen og Bjørn Karlengen 

 

Varamedlemmer: 

Kirstin Oddfrid Stokkedal, Inger Solveig Søreng og Anni M. Granum 

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1. Ivar Eskestrand (H) 

2. Nanna Kristoffersen (Rødt)  

 

Politiske varamedlemmer:  

1. Jan Torleif Lafton (Ap) 

2. Cathrine Amanda Bilisten (MDG) 

 

 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Følgende forslag fra brukerorganisasjonene SAFO og FFO på medlemmer og varamedlemmer 

til Råd for funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023: 

 

Som faste medlemmer 

John Åge Corneliussen, Lena Lybæk, Kari Torgersen og Bjørn Karlengen 

 

Varamedlemmer 

Kirstin Oddfrid Stokkedal, Inger Solveig Søreng og Anni M. Granum 

 

Valgutvalget fremmet følgende felles forslag til politisk valgte: 

Medlemmer: 

1. Ivar Eskestrand (H) 

2. Nanna Kristoffersen (Rødt) 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Varamedlemmer: 

1. Jan Torleif Lafton (Ap) 

2. Cathrine Amanda Bilisten (MDG) 

 
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets forslag, samt innstillingen fra organisasjonene ble enstemmig vedtatt som 

utvalgets innstilling til kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Råd for funksjonshemmede 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1987-6   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg av råd for funksjonshemmede 2019 - 2023  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Til Råd for funksjonshemmede for perioden 2019-2023 velges: 

Som faste medlemmer velges: 

John Åge Corneliussen, Lena Lybæk, Kari Torgersen og Bjørn Karlengen 

 

Varamedlemmer: 

Kirstin Oddfrid Stokkedal, Inger Solveig Søreng og Anni M. Granum 

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1.______________  

2.______________  

 

Politiske varamedlemmer:  

1.______________  

2.______________ 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Alle kommuner skal ha et råd eller annen likeverdig representasjonsordning for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. Rådet er lovpålagt og skal arbeide med saker som er viktige for personer 

med nedsatt funksjonsevne. Viktige arbeidsområder er universell utforming, tilgang til tjenester 

og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

 

Kommunestyret velger rådets sammensetning og bestemmer hvor mange medlemmer og 

varamedlemmer rådet skal ha. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har i foregående 



- 

periode bestått av 5 medlemmer. 3 fra organisasjoner som taler på vegne av 

funksjonshemmede og 2 politikere.  

 

Litt om rådets oppgaver 

Gjennom Råd for funksjonshemmede skal personer med funksjonsnedsettelse sikres en bred, 

åpen og tilgjengelig medvirkning. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom sier følgende om rådets oppgaver: 

 

 Rådet er rådgivende organer for kommunen. 

  Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med 

funksjonsnedsettelser. Kommunestyret eller andre folkevalgte organer skal forelegge 

slike saker for rådet. Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har 

mulighet til å påvirke utfallet av saken 

  Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.  

 Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.  

 Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

 Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariats hjelp 

 

Valg av medlemmer 

Kommunestyret velger rådets medlemmer, og rådet velger selv sin leder og 

nestleder blant medlemmene i sitt første møte. 

 

Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal 

organisasjonene ha forslagsrett og representantene skal ha legitimitet i egen organisasjon. Det 

finnes mer enn hundre organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelse. Disse 

organisasjonene har to paraplyorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).  

 

Ringerike kommune har i forbindelse med kommunevalget 2019 bedt FFO og SAFO om en 

prioritert liste over ønskede kandidater til rådet for funksjonshemmede i perioden 2019 – 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

Her er innspillene fra FFO og SAFO: 

 

Navn Født Adresse Representerer  

John Åge 
Corneliussen 

02.05.69 Owrensgate 11, 
3510 Hønefoss 

Norges 
handikappforbund(NHF) 

SAFO 

Lena Lybæk 06.05.19 Oppenåsen 79, 
3518 Hønefoss 

Norsk forbund for 
utviklingshemmede 
(NFU) 

SAFO 

Kari Torgersen 08.05.55 Svingveien 1C,  
3515 Hønefoss 

Landsforeningen for 
hjerte-og lungesyke 
Ringerike 

FFO 

Bjørn Karlengen 23.03.55 Fjøsvikveien 14, 
3525 Hallingby 

Psoriasis og 
Eksemforbundet 
Ringerike 

FFO 

Kirstin Oddfrid 
Stokkedal 

19.03.63 Nansenveien 50, 
3513 Hønefoss 

Foreslås som vara 
Mental Helse 
Ringerike/Hole 

FFO 

Inger Solveig 
Søreng 

06.05.44 Folefossveien 9, 
3511 Hønefoss 

Foreslås som vara (sitter 
som vara i dagens råd) 
Ringerike og omegn 
Afasiforening 

FFO 

Anni M. Granum 27.10.46 Færdenbakken 7,  
3514 Hønefoss 

NHF- foreslås som vara SAFO 

 

I perioden 2015-2019 besto rådet av 3 faste medlemmer fra organisasjonene (1 fra SAFO og 2 

fra FFO) og 2 faste politiske medlemmer. Det er uvisst hva som er grunnen til at plassene var 

tildelt slik etter denne fordelingen i perioden 2015-2019, men de to foreningene har denne 

gangen begge foreslått 2 faste medlemmer hver og 1 og 2 varaer hver. 

 

Forslaget på innstilling til råd 2019 -2023 som oversendes til valgutvalget består derfor på 6 

medlemmer i stedet for 5 medlemmer som i foregående periode. Det blir da det opp til 

valgutvalget, om de vil videresende et forslag på 5 faste eller 6 faste medlemmer til 

kommunestyret. 

 

 

Juridiske forhold  

Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19. 

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

Rådet er et kommunalt utvalg og rådsmedlemmene skal regnes som folkevalgte på lik linje med 

andre som sitter i kommunale råd og utvalg. Rådet er et forvaltningsorgan etter § 1 i 

forvaltningsloven.  

 

 

 

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Rådet for funksjonshemmede skal kunne uttale seg i alle saker som angår mennesker med 

funksjonsnedsettelser. Rådet har en viktig funksjon for å realisere Regjeringens «strategi om 

et samfunn for alle». Det er viktig at medlemmene representer sin målgruppe, og skaffer seg 

lokalkunnskap om situasjonen for kommunenes innbyggere med funksjonsnedsettelse, og tar 

det med seg i rådets arbeid. 

 

 

Vedlegg 

Oppnevning av råd for funksjonshemmede høsten 2019 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Forvaltning og drift 
 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

«f1»      

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1987-2 21102/19 033 &15  12.06.2019 

 

Oppnevning av nytt råd for funksjonshemmede høsten 2019 

 

Alle kommuner skal ha et råd eller annen likeverdig representasjonsordning for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. Rådet skal arbeide med saker som viktige for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Viktige arbeidsområder er universell utforming, tilgang til tjenester og arbeid 

mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  

 

Ved oppnevning av representanter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal 

organisasjonene ha forslagsrett og representantene skal ha legitimitet i egen organisasjon. Det 

finnes mer enn hundre organisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelse. Disse 

organisasjonene har to paraplyorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 

og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). 

 

Ved oppnevning av nytt råd skal kommunen innhente forslag på kandidater fra 

funksjonshemmedes organisasjoner. Det bør oppnevnes representanter fra ulike organisasjoner.   

 

Ringerike kommune ber om kandidater med ulik organisasjonstilknytning for å finne 

kandidater med ulik alder og bakgrunn for å opprette et råd som er representativt for 

Ringerikes befolkning. 

 

Frist 01.09.2019 til sende inn forslag til kandidater til nytt råd for funksjonshemmede. 

 

Forslag på kandidater sendes: postmottak@ringerike.kommune.no eller Ringerike Kommune v/ 

sekretariatet, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 

 

Rådet for funksjonshemmede i inneværende periode består av: Leder Harald Mælingen 

(SAFO), Laila Åmodt (FFO), Victor Sjøberg (FFO), Nanna Kristoffersen (politisk valgt), Olav 

Kvam Relling (politisk valgt). 

 

Med hilsen 

 

Kristin Imsgard 

Sekretær Råd for funksjonhemmede 

kristin.imsgard@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 

Lars Erik Braaten, Ringerike Kommune 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4408-7  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 30/19 

 

Saksprotokoll - Valg av integreringsråd perioden 2019-2023  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Integreringsrådet sin innstilling til nye medlemmer og varamedlemmer for 

Integreringsrådet 2019-2023:  

 

Integreringsrådet består av 9 medlemmer og varamedlemmer valgt i rekkefølge 

 

Medlemmer  

1. Florence Kamara Ghana  

2. Ghafour Azari Kurder   

3. Seham N. M. Srour Palestina  

4. Rifat Osmanovic Tidl. Jugoslavia  

5. Michelle Abamake Strømmen Kongo   

6. Jaroslaw Lewandowski Polen   

 

Varamedlemmer  

1. Heidi Torstensrud Norge   

2. Parviz Salimi Kurder   

3. Suad Nakhla Palestina   

4. Shpetjim Berisha Kosovo  

5. Simret Berhan Tuccu Eritrea   

6. Mohamed Bashir Jama Farah Somalia   

7. Soheyla Moradi Kurder   

 

 

Valgutvalget sin innstilling til politiske medlemmer: 

1. Viera R. Frydenlund (H) 

2. Jon Nettum Sandum FRP 

3. Eli Johanne Ruud Uavh 

 

Valgutvalget sin innstilling til politiske varamedlemmer: 

1. Tora Alvilde Hagen  

2. Ahmad Mamoudi (Ap) 

3. Helge Grunstad (V) 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Integreringsrådet sin innstilling til nye medlemmer og varamedlemmer for 

Integreringsrådet 2019-2023: 

 

Medlemmer  

Navn Nasjonalitet  

1. Florence Kamara Ghana   

2. Ghafour Azari Kurder   

3. Seham N. M. Srour Palestina   

4. Rifat Osmanovic Tidl. Jugoslavia   

5. Michelle Abamake Strømmen Kongo  

6. Jaroslaw Lewandowski Polen  

 

Varamedlemmer  

Navn Nasjonalitet Kjønn  

1. Heidi Torstensrud Norge   

2. Parviz Salimi Kurder   

3. Suad Nakhla Palestina  

4. Shpetjim Berisha Kosovo   

5. Simret Berhan Tuccu Eritrea  

6. Mohamed Bashir Jama Farah Somalia   

7. Soheyla Moradi Kurder  

 

 «Integreringsrådet består av 9 medlemmer og varamedlemmer valgt i rekkefølge»» 

 

Valgutvalget fremmet følgende felles forslag til politisk valgte: 

 

Medlemmer: 

1. Viera R. Frydenlund (H) 

2. Jon Nettum Sandum (Frp) 

3. Eli Johanne Ruud (/Uavh.) 

 

Varamedlemmer: 

1. Tora Alvilde Hagen Tungesvik (Ap) 

2. Ahmad Mamoudi (Ap) 

3. Helge Grunstad (V) 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Integreringsrådets innstilling samt valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt som 

valgutvalgets innstilling til kommunestyret. 
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- 

Integreringsrådet 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4408-2   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg av integreringsråd perioden 2019-2023  
 

Forslag til vedtak: 

 

Integreringsrådet sin innstilling til nye medlemmer og varamedlemmer for 

Integreringsrådet 2019-2023:  

Ettersendes til valgutvalget etter Integreringsrådets møte 21.10.19 

 

Valgutvalget sin innstilling til politiske medlemmer i Integeringsrådet: 

1.__________  

2__________ 

3.__________ 

 

Valgutvalget sin innstilling til politiske varamedlemmer: 

1._________ 

2._________ 

3._________ 

 

 

Innledning::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

 Inkluderings- og integreringsrådet ble først gang opprettet i 2013 i Ringerike Kommune. 

Nåværende råd ble oppnevnt etter kommunestyrevalget høsten 2015. Rådets reglement ble 

revidert i 2017. Rådet skiftet navn til Integreringsrådet.  

 

I reglementet for Integreringsrådet §2 om nominering og valg står det at det er sittende 

integreringsråd som innstiller de ikke-politiske medlemmene til kommunenes valgutvalg.  

De politiske medlemmene skal oppnevnes blant kommunestyrets medlemmer.  

 

Beskrivelse av saken  



- 

Integreringsrådets viktigste oppgaver er å være et rådgivende organ og uttalepart, og ha 

anledning til selv å ta opp saker innenfor rådets arbeidsområde.  

 

Integreringsrådet skal bestå av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer.  

 6 medlemmer (3 kvinner og 3 menn) med 6 personlige varamedlemmer oppnevnes av 

nåværende råd etter innkomne forslag fra innvandrerorganisasjonene, innvandrere org 

øvrige innbyggere i kommunen.  

 3 politiske medlemmer med 3 personlige varamedlemmer oppnevnes blant 

kommunestyrets medlemmer av valgutvalget.  

 

Erfaringen siden opprettelse i 2013, er at det har vært utfordrende å få de valgte medlemmene 

til å møte. Enkelte har møtt i alle møter, mens andre ikke gir tilbakemelding om de kommer 

eller ikke. Det har derfor vært utfordrende at det i Integreringrådets reglement står at det skal 

velges personlige varamedlemmer. Integreringsrådet bør ta opp til vurdering om det i 

reglementet bør endres til vararepresentantsliste i stedet. 

 

Siden våren 2019 har kommunen annonsert i flere omganger etter kandidater på kommunens 

nettside og facebook og hengt opp plakater på aktuelle arenaer og invitert til informasjonsmøte 

på biblioteket. Ut fra vedlagte liste med innkomne forslag på kandidater til Integreringsrådet 

2019-2023 har det nåværende integreringsrådet satt opp sin innstilling som oversendes til 

valgutvalget. 

 

Det skal utnevnes 3 faste politiske medlemmer til Integeringsrådet og minimum 3 politiske 

varamedlemmer. 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen legger fram saken uten innstilling, men vil oppfordre til å innstille på en bredest 

mulig sammensetning av rådet, og med en balanse mellom kvinner og menn. Det anbefales ut 

fra erfaringene å lage en felles vararepresentantliste som benyttes ved forfall. 

 

 

 



- 

 

 

 

Vedlegg 

Nåværende Integreringsråd sin innstilling til nye medlemmer i Integreringsrådet 2019-2023 

Reglement for integreringsrådet 

Kandidatliste 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 
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Integreringsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4408-1   Arkiv: 033 &15  

 

 

Nåværende Integreringsråd sin innstilling til nye medlemmer i Integreringsrådet 

2019-2023  
 

Forslag til vedtak: 

Integreringsrådet sin innstilling til nye medlemmer og varamedlemmer for Integreringsrådet 

2019-2023: 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Inkluderings- og integreringsrådet ble først gang opprettet i 2013 i Ringerike Kommune. 

Nåværende råd ble oppnevnt etter kommunestyrevalget høsten 2015. Rådets reglement ble revidert 

i 2017. Rådet skiftet navn til Integreringsrådet. 

 

I reglementet for Integreringsrådet §2 om nominering og valg står det at det er sittende 

integreringsråd som innstiller de ikke-politiske medlemmene til kommunenes valgnemnd. 

 

Beskrivelse av saken 

Integreringsrådets viktigste oppgaver er å være et rådgivende organ og uttalepart, og ha anledning 

til selv å ta opp saker innenfor rådets arbeidsområde.  

 

Integreringsrådet skal bestå av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer. 

 6 medlemmer (3 kvinner og 3 menn) med 6 personlige varamedlemmer oppnevnes av 

nåværende råd etter innkomne forslag fra innvandrerorganisasjonene, innvandrere org 

øvrige innbyggere i kommunen. 

 3 politiske medlemmer med 3 personlige varamedlemmer oppnevnes blant 

kommunestyrets medlemmer av valgnemnda. 

 

Siden våren 2019 har kommunen annonsert i flere omganger etter kandidater på kommunens 

nettside og facebook og hengt opp plakater på aktuelle arenaer og invitert til informasjonsmøte 

på biblioteket. 

 



- 

Vedlagte liste viser navn, adresse og fødselsår på innkomne forslag på kandidater til 

Integreringsrådet 2019-2023.Det nåværende integreringsrådet skal ut fra denne listen med 

forslag til kandidater, sette opp en innstilling som oversendes til valgnemnda.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Nominering av medlemmer til Integreringsrådet 2019-2023 (IR sak 3/19). 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger fram saken uten innstilling, men vil oppfordre til å innstille på en bredest 

mulig sammensetning av rådet, og med en balanse mellom kvinner og menn. Det anbefales ut 

fra erfaringene å lage en felles vararepresentantliste som benyttes ved forfall.  

 

Vedlegg 

Reglement for Integreringsrådet Ringerike Kommune 

Liste med kandidater til rådet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune

REGLEMENT FOR INTEGRERI NGSRÅDET (K - sak 73/17)

Formål

Alle som bor i Ringerike skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, arbeids - og
samfunnsliv, uavhengig av kjønn, rase, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning. Dette
gjelder også flyktninger, innvandrere og barna der es, og uten at de skal måtte miste sin kulturelle
eller etniske identitet.

For i størst mulig grad å legge til rette for vellykkede integreringsprosesser for innvandrer - og
minoritetsgrupper i Ringerike kommune, har kommunestyret opprettet et eget integre ringsråd.
Rådet skal innrette sin virksomhet i henhold til følgende reglement:

§ 1. Lovverk og saksbehandlingsregler

Dersom ikke annet er bestemt av lov, gjelder saksbehandlingsregler beskrevet i Forvaltningsloven og
Offentlighetsloven.

§ 2. Nominerin g og valg

Integreringsrådet skal bestå av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer.

6 medlemmer (3 kvinner og 3 menn) oppnevnes etter forslag fra innvandrerorganisasjonene,
innvandrere og øvrige innbyggere i kommunen.
3 medlemmer oppnevnes blant kommune styrets medlemmer.

Leder og nestleder velges av kommunestyret på lik linje med andre faste råd og utvalg i Ringerike
kommune, jfr. kommunelovens § 16, nr. 3 og 4.

Oppnevning av representanter til integreringsrådet kunngjøres på kommunens hjemmeside, på
læ ringssenteret for voksne og i media. Registrerte innvandrerorganisasjoner tilskrives.

Forslagene leveres sittende integreringsråd, som innstiller til kommunens valgnemnd.

§ 3. Oppgaver

Integreringsrådet er et rådgivende organ for kommunen og kommunesty ret.
Rådet skal uttale seg i alle saker med spesiell betydning for innvandrergrupper og
minoritetsgrupper. Det påligger kommunens ledere og saksbehandlere å se til at så skjer.
Rådet kan selv ta opp saker som angår innvandrere og minoritetsgrupper i komm unen.
Rådet kan initiere og støtte opp om flerkulturelle aktiviteter og arrangementer i lokalsamfunnet.
Integreringsrådet er medlem av Buskerud Innvandrerråd.



Ringerike kommune

§ 4. Forberedelser av saker til rådet

I enhver sak som forelegges rådet skal det som hovedregel foreligge en skriftlig innstilling til vedtak
med en oversiktlig redegjørelse for saken.

§ 5. Innkalling

Integreringsrådet avholder møter etter oppsatt plan, eller når lederen finner det påkrevd eller når
1/3 av medlemmene krever det. Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet, samt en
innholdsfortegnelse over de saker som skal behandles. Innkalling og saksdokumenter sendes
medlemmer og varamedlemmer senest 7 dager før møtedagen. Innkal lingen og saksdokumentene er
offentlige så langt det ikke er gjort unntak i løv eller i medhold av lov, og gjøres kjent for
offentligheten.

§ 6. Forfall

Rådets medlemmer har plikt til å delta på møtene, med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved
even tuelt forfall skal representanten melde fra til politisk sekretariat, som innkaller varamedlem.

§ 7. Åpne møter

Rådet avholder møter for åpne dører, med mindre det gjelder saker som er underlagt taushetsplikt,
eller hvor andre personvern tilsier det. De rsom en sak behandles for lukkede dører, må det ikke gis
opplysninger om den diskusjonen som har funnet sted i behandlingen av en sak unntatt offentlighet.

Rådmannens representant har talerett i rådet. Aktuelle medarbeidere i kommunen kan innkalles til
mø tene dersom leder finner at det er behov for dette.

§ 8. Rekkefølge og form for behandling av sakene

Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført på innkallingen, dersom rådet ikke vedtar en annen
rekkefølge. Rådet kan utsette behandlingen av en sak, men dette vil ikke føre til at saken utsettes i
andre råd/utvalg/styrer.

Det kan treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, dersom ikke leder eller 1/3 av de
møtende motsetter seg dette.

Lederen refererer sakene og viser til den innstill ing som foreligger i hver sak. Er det kommet nye
momenter i en sak etter at saksdokumentene er utsendt, skal disse gjøres kjent.

§ 9. Forslag

Bare rådets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet, kan sette fram forslag til vedtak.
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§ 10. Avstemmi ng

Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemming. Gyldig vedtak kan bare treffes når minst
halvparten av medlemmene har vært tilstede under behandlingen og avgitt stemme i vedkommende
sak.

Vedtakene avgjøres ved alminnelig flertall. I tilfelle stem melikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 11. Spørsmål

Rådets medlemmer kan stille spørsmål i møtet. Spørsmål skal besvares så langt det er mulig, men
spørsmål kan ikke forlanges besvart i samme møte.

§ 12. Sekretariat - møtebok/protokoll

Politisk sekretariat ivaretar sekretariatfunksjonen for rådet, og fører protokoll.

Protokollen framlegges som første sak på neste møte for godkjenning.

§ 13. Godtgjøring

Møtegodtgjøring tilstås etter reglene for folkevalgtes arbeidsvilkår i Ringerike k ommune.

Aktuelle henvisninger:

Kommuneloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107
Forvaltningsloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967 - 02 - 10
Offentlighetsloven http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006 - 05 - 19 - 16

Reglementet er vedtatt av Ringerike kommunestyre den 20.8.2013, (Sak 95/13 ) , og revidert i 2017
(Sak 76/17)



Kjønn Bakgrunn Navn Fødselsår Kommentar Adresse
1 Kvinne Ghana Florence Kamara 1955 Sitter i dagens IR, stiller til gjenvalg Harald hardrådesgt. 19, 3511 Hfs
2 Kvinne Norge Heidi Torstensrud 1970 Ungdomskontakt, jobbet i Åpen kafè Øyaveien 10, 3514 Hfs
3 Kvinne Norge Trude Johnsen Årnes 1985 Jobber i kommunikasjonsavdeling HRA Bergveien 13, 3518 Hfs
4 Kvinne Norsk Lise Moen Venåsen 1973 Jobber i Hønefoss bhg, vært med å starte kvinnegruppe i Røde kors Vestre Ådal 259, 3516 Hfs
5 Kvinne Palestina Seham N. M Srour 2000 Kandidat nr 1 for Den palestinske forening Trygstadveien 35, 3511 hfs
6 Kvinne Palestina Suad Nakhla 1967 Kandidat nr 2 for Den palestinske forening Sagaveien 53, 3515 Hfs
7 Kvinne Naima Arif 1988 Ble valgt i 2015, men trakk seg pga sykdom. Ønsker å delta igjen. Ludvig Grønvoldsvei 48, 3517 Hfs
8 Kvinne Norge Berit Skjærvold 1953 Hadelandsveien 690, 3520 Jevnaker (bosatt i Ringerike)

1 Mann Kurder Ghafour Azari 1973 Den kurdiske kulturforeningen i Ringerike, Gjenvalg Storløkkaveien 11, 3515 Hfs
2 Mann Norge Roar Olsen 1957 EMU, Hvalsmoen transittmottak, Hero Asbjørnsensgate 11, 3511 Hfs
3 Mann Palestina Uthman Abuharbid 1987 Kom fra Palestina for 10 år siden, Kommunestyre i Volda før han flyttet Oppenåsen 175. 3518 Hfs
4 Mann Palestina Oday Alashqar 1991 Dronning Åstasgate 21, 3511 Hfs
5 Mann Palestina Sakher Hasan 1987 Kandidat nr 4 for Den palestinske forening Hofsfossveien 112,3517 Hfs
6 Mann Polen Jaroslaw Lewandowski 1982 Kragstadveien 8, 3513 Hfs
7 Mann Iran Chalak Kadri 1994 Stabells gate 12a, 3510 Hfs
8 Mann Jugoslavia Rifat Osmanovic, 1966 Ruaveien 4 A, 3515 Hønefoss
9 Mann Kurder Parviz Salimi 1975 Foreslått av styret i Norge – Kurdistan vennskapsforeningen Hundremeterskogen 7, 3510 Hfs

##########Mann Jugoslavia Shpejtim Berisha 1983 Jobbet i stat /kommune. Jobber nå som førstetollinspektør Gardermoen. Hofgaardsgate 4, 3510 Hfs
11 Mann Norge Helge Grundstad 1954 Vangsveien 4, 3514 Hfs

Fristen for å melde inn kandidater er utsatt til 18.oktober 2019, så nye navn kan komme til. Fullstendig liste blir utlevert i IR sitt møtte 21.10.19 kl 16:00.
Det er kommet inn forslag på navn som ikke er forespurt eller ikke er folkeregistrert i kommunen. Disse er derfor ikke satt opp.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4559-3  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 47/19 

 

Saksprotokoll - Valg av medlemmer til Ungdomsråd  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som medlemmer velges: 

Helga Mjøs, ungdomsskole 

Marcus Andre Nysveen, videregående 

Heidi Krokvik Rotfoss, ungdomsskole 

Oscar Eriksen Saastad, ungdomsskole 

Elisabeth Håkenstad, klubb 

Eilert Sundt, ungdomsskole 

 

 

Vara: 

Anna Caridad Bakke, ungdomsskole 

Ida Håkonsen, ungdomsskole     

Aram Azari, videregående 

  

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1.Nora Drægalid (H) 

2.Even Jakobsen (MDG) 

 

Politiske varamedlemmer:  

1._______________ 

2.Mina Minaie (SV) 
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Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

 

Politiske medlemmer:  

1.Nora Drægalid (H) 

2.Even Jakobsen (MDG) 

 

Politiske varamedlemmer:  

2.Mina Minaie (SV) 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4559-2  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 14/19 

 

Saksprotokoll - Valg av medlemmer til Ungdomsråd  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 

Som medlemmer velges: 

Helga Mjøs, ungdomsskole 

Marcus Andre Nysveen, videregående 

Heidi Krokvik Rotfoss, ungdomsskole 

Oscar Eriksen Saastad, ungdomsskole 

Elisabeth Håkenstad, klubb 

Eilert Sundt, ungdomsskole 

 

 

Vara: 

Anna Caridad Bakke, ungdomsskole 

Ida Håkonsen, ungdomsskole     

Aram Azari, videregående 

  

Ungdomsrådet ønsker å videreføre dagens ordning med politiske medlemmer som 

observatører i våre møter. Det vil si minst en representant fra kommunestyret som deltar på 

våre møter uten stemmerett. 

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1.______________  

2.______________  

 

Politiske varamedlemmer:  

1.______________  

2.______________ 

 

 
 

Behandling i Ungdomsrådet 29.10.2019: 

 

Leder fremmet følgende forslag til tilleggs punkt i rådmannens forslag til vedtak: 

«Ungdomsrådet ønsker å videreføre dagens ordning med politiske medlemmer som 
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observatører i våre møter. Det vil si minst en representant fra kommunestyret som deltar på 

våre møter uten stemmerett».  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag med leders forslag til tilleggs punkt ble enstemmig vedtatt som 

Ungdomsrådets oppfordring til valgutvalg og kommunestyre.  
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- 

Ungdomsrådet 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4559-1   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg av medlemmer til Ungdomsråd  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Som medlemmer velges: 

Helga Mjøs, ungdomsskole 

Marcus Andre Nysveen, videregående 

Heidi Krokvik Rotfoss, ungdomsskole 

Oscar Eriksen Saastad, ungdomsskole 

Elisabeth Håkenstad, klubb 

Eilert Sundt, ungdomsskole 

 

 

Vara: 

Anna Caridad Bakke, ungdomsskole 

Ida Håkonsen, ungdomsskole     

Aram Azari, videregående 

  

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1.______________  

2.______________  

 

Politiske varamedlemmer:  

1.______________  

2.______________ 

 



- 

Beskrivelse 

 

 

 

Kommunestyret skal selv velge representanter til et ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom jf kommuneloven 2018 § 5-12 jf forskrift om 

medvirkningsordning § 3. Kommunestyret vedtar sammensetningene av rådet og bestemmer 

hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha. Ungdomsrådet eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i 

ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 

19 år. 

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. Rådet skal ha tilstrekkelig 

sekretariathjelp. 

Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å sette frem forslag om medlemmer til 

rådet, jf forskrift om medvirkningsordninger. Ungdomstinget kan derfor innstille kandidater 

til ungdomsrådet. Tidligere har Ungdomstinget valgt medlemmer til rådet i februar/mars. De 

har da valgt fra alle elevrådene i ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Deres 

valg fra forrige ungdomsting våren 2019 ansees som deres innstilling til kandidater til 

ungdomsrådet. 

Tidligere har det vært to politiske medlemmer i ungdomsrådet. Dette er det ikke noe krav om 

og det er opp til kommunestyret å avgjøre sammensetningen, med det forbehold at 

kandidatene på valgtidspunktet ikke kan være eldre enn 19 år.   

Det nye kommunestyret må velge nytt ungdomsråd innen årskiftet 2019/2020. 

Ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er etter kommuneloven 2018 § 5-2 et 

kommunalt organ. Det fremkommer av kommuneloven 2018 § 5-1 at de som er valgt av 

personer i et folkevalgt organ, til å sitte i et annet kommunalt organ, er å regne som 

folkevalgte. Reglene som gjelder for folkevalgte organ og reglene som gjelder for folkevalgte 

personer gjelder derfor for medlemmer av rådet. 

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom sier følgende om rådets oppgaver:  

 Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommunen.  

 Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Kommunestyret eller 

andre folkevalgte organer skal forelegge slike saker for rådet. Kommunestyret skal 

etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i 

saksbehandlingen, slik at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av 

saken.  

 Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.  

 Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

 

Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariats hjelp. 

 

 



- 

 

Juridiske forhold  

Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19.  

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ungdomsrådet skal kunne utale seg i alle saker som angår ungdom, og sikre at ungdom i 

Ringerike kommune opplever brukermedvirkning.  

Det må legges til rette for at rådet får uttale seg i aktuelle saker for ungdom og at deres uttalelser 

følger sakene til videre politisk behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Kristiansen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4485-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 31/19 

 

Saksprotokoll - Valg til administrasjonsutvalget  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som medlem av administrasjonsutvalget velges: 

 

Leder: Hilde Vollmerhaus (Ap) 

Runar Johansen (H) 

Nena Bjerke (Frp) 

Stian Bakken (Sp) 

Helge Stiksrud (v) 

 

 

Varamannsrekke Ap, H, Frp og KrF: 

Knut Stubben (Krf) 

Terje Berghagen (Ap) 

Marit Hollerud (H) 

 

Varamannsrekke for Sp, Rødt, MDG, SV, V og uavh.: 

Sverre Johnsrud (Rødt) 

Maike Julia Geldbach (MDG) 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag til valg av medlemmer og varamedlemmer: 

 

Som medlem av administrasjonsutvalget velges: 

 

Hilde Vollmerhaus (Ap) 

Runar Johansen (H) 

Nena Bjerke (Frp) 

Stian Bakken (Sp) 

Helge Stiksrud (V) 

 

Som leder velges: Hilde Vollmerhaus (Ap) 

 

Varamannsrekke Ap, H, Frp og KrF: 

Knut Stubben (Krf) 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Terje Berghagen (Ap) 

Marit Hollerud (H) 

 

Varamannsrekke for Sp, Rødt, MDG, SV, V og uavh.: 

Sverre Johnsrud (Rødt) 

Maike Julia Geldbach (MDG) 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 
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Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4485-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til administrasjonsutvalget  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem av administrasjonsutvalget velges: 

 

Leder ………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av administrasjonsutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til administrasjonsutvalget.  

 



- 

Det følger av ny kommunelov § 5-11 at det i alle kommuner skal oprettes ett eller flere 

partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som gjelder forholdet 

mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. 

 

Utvalget skal være et drøftings- og konsultasjonsorgan, hvor det foregår gjensidig informasjon 

og drøftinger mellom kommunen sentralt og representanter fra de tillitsvalgte, for å sikre at 

beslutninger fattes på et så bredt grunnlag som mulig. Utvalget skal behandle og drøfte saker, 

jf. ny kommuneloven § 5-11 og Hovedavtalen § 3. 

 

Ihht Ringerike kommunes retningslinjer for administrasjonsutvalget, som ligger vedlagt, skal 

utvalget består av fem politiske valgte medlemmer valgt av kommunestyret og 3 medlemmer 

utpekt etter forholdstallsprinsippet av og blant arbeidstakerorganisasjonene.  Kommunestyret 

velger leder, før øvrig konstituerer utvalget seg selv.  

 

Funksjonstiden for arbeidsgiverrepresentantene følger den kommunale valgperioden for fire år. 

De ansattes representanter utpekes for to år av gangen.  Kommunale arbeidstakere kan ikke 

velges som arbeidsgiverrepresentanter. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Selv om medlemmer av kontrollutvalget ikke er utelukket fra å 

velges inn i administrasjonsutvalget etter ny kommunelov § 23-1, er det rådmannens vurdering 

at dette ikke bør gjøres. Bakgrunnen for dette er at kontrollutvalget kan få arbeidsmiljømessige 

spørsmål til behandling. 

 
 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Vedlegg: Retningslinjer for administrasjonsutvalget  

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 



Retningslinjer for administrasjonsutvalget. 

1. Bakgrunn 

Utvalget er opprettet med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser i § 25 om at det i alle 

kommuner skal opprettes et parsammensatt utvalg. Utvalget benevnes 

Administrasjonsutvalget (ADM). Det vises for øvrig til Hovedavtalen del B § 4. 

 

2. Utvalgets sammensetning 

Utvalget består av 5 politiske valgte medlemmer valgt av kommunestyret og 3 medlemmer 

utpekt etter forholdstallsprinsippet av og blant arbeidstakerorganisasjonene.  

Kommunestyret velger leder, før øvrig konstituerer utvalget seg selv. Rådmannen har 

delegert møte- taleretten i utvalget til kommunalsjef for HR . 

Funksjonstiden for arbeidsgiverrepresentantene følger den kommunale valgperioden for 4 

år. De ansattes representanter utpekes for 2 år av gangen.  Kommunale arbeidstakere kan 

ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. 

 

3. Delegering til administrasjonen 

Enkeltsaker som ligger under delegert myndighet til rådmann skal ikke behandles i 

Administrasjonsutvalget, men behandles administrativt etter ordinære regler om 

medbestemmelse i hovedavtalen og lovverk. 

 

4. Sekretariatets oppgaver 

Rådmann skal sørge for at saker som blir lagt fram for møtet er utredet og inneholder forslag 

til vedtak for den videre saksbehandlingen i formannskap/kommunestyret. Rådmannen har 

ansvaret for sekretariatsfunksjonen. Rådmann har møte- og uttalerett personlig eller ved en 

han/hun bemyndiger. Sekretariatet kan i samråd med lederen innkalle andre dersom man 

finner det ønskelig. 

 

5. Arbeids- og ansvarsområde for utvalget 

Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg etter kommuneloven § 25 

for behandling av overordnede strategiske saker som gjelder forholdet mellom kommunen 

som arbeidsgiver og de ansatte, Jfr Hovedavtalen § 3.  Utvalget skal være et drøftings- og 

konsultasjonsorgan, hvor det foregår gjensidig informasjon og drøftinger mellom kommunen 

sentralt og representanter fra de tillitsvalgte, for å sikre at beslutninger fattes på et så bredt 

grunnlag som mulig. Utvalget skal behandle og drøfte saker, Jfr Kommuneloven § 25 og 

Hovedavtalen §3. 

 

Utvalget skal prioritere arbeidet med arbeidsgiverstrategier og behandle overordnede 

personalpolitiske retningslinjer/føringer, herunder tiltak for likestilling og inkluderende 

arbeidsliv.  

 

6. Utvalgets mandat. 

Utvalget skal i alle saker ha fokus på forhold som berører de ansatte og likestilling i 

arbeidslivet.  

Utvalget skal som drøftings og konsultasjonsorgan ta opp til behandling følgende saker: 



* Økonomiplan 

* Organisasjonsendringer og omstillingsprosesser 

* Kommunens arbeidsgiverstrategier og spørsmål knyttet til arbeidsgiverpolitikk 

   Herunder Kompetanseutvikling og lønnspolitikk 

* Prinsipielle spørsmål om ansattes arbeidsmiljø 

* Gjennomføring av konkurranseutsetting og konkurranseutsettingsprosesser 

* Likestillingssaker 

* Heltidsvalget 

* Aktuelle saker partene ønsker å informere om eller drøfte og som har med forhold mellom 

   arbeidsgiver og arbeidstaker. 

 

Saksbehandling og møteplan 

utvalget fastsetter selv sin møte plan. Innkalling og saksliste legges ut til medlemmene minimum 1 

uke før møtedato. Administrasjonen ved kommunalsjef HR sender ut forslag til saksliste til leder før 

den sendes ut og saker til behandling legges fram enten i form av et drøftingsnotat eller utkast til 

politiske saker som bes drøftes.  Det føres skriftlig referater. Referatene tilkjennegir partenes 

synspunkter og følger saken videre til behandling i formannskap/kommunestyret. 

 

Utvalget kan be om: 

* at rådmann innarbeider kommentarer/konstruktive innspill i saken før den sendes videre 

* at saken sendes tilbake til administrasjonen og deretter legges fram for utvalget på ny før videre 

   behandling. 

       

 

 

    

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4486-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 32/19 

 

Saksprotokoll - Valg til arbeidsmiljøutvalget  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Medlemmer 

1. Ståle Skjønhaug (Ap) 

2. Marit Hollerud (H) 

3. Britt Bøhler (Rødt) 

 

 

Varamannsrekke for Ap, H, Frp og Krf: 

1. Vegard Persvold (Frp) 

2. Runhild Vestby (Ap) 

 

Varamannsrekke for Sp, Rødt, MDG, SV, V og uavh.: 

1. Erlend Kåsereff (SV) 

 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag til valg av medlemmer og 

varamedlemmer: 

 

Medlemmer 

Ståle Skjønhaug (Ap) 

Marit Hollerud (H) 

Britt Bøhler (Rødt) 

 

Varamannsrekke for Ap, H, Frp og Krf: 

Vegard Persvold (Frp) 

Runhild Vestby (Ap) 

 

Varamannsrekke for Sp, Rødt, MDG, SV, V og uavh.: 

Erlend Kåsereff (SV) 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4486-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til arbeidsmiljøutvalget  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem av arbeidsmiljøutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

Som varamedlem av arbeidsmiljøutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til arbeidsmiljøutvalget 

(«AMU»).  

 

Kommunen plikter å ha et arbeidsmiljøutvalg der arbeidsgiver, arbeidstakeren og 

bedriftshelsetjenesten er representert, jf. arbeidsmiljøloven § 7-1. Bedriftshelsetjenesten skal 

være et rådgivende og uavhengig organ, og representere både arbeidsgiver og 

arbeidstakersiden. Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i AMU.  

 



- 

Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for 

utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Ved 

stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Medlemmene velges for to år av gangen.  

 

Arbeidsmiljøutvalget består per i dag av 10 representanter, med vararepresentanter – tre 

representanter valgt av kommunestyret, to representanter fra administrasjonen, ett 

hovedverneombud, fire hovedtillitsvalgte og en representant fra bedriftshelsetjenesten, som 

deltar uten stemmerett. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  Selv om medlemmer av kontrollutvalget ikke er utelukket fra å 

velges som medlemmer i AMU etter ny kommunelov § 23-1, er det rådmannens vurdering at 

medlemmer av kontrollutvalget ikke bør velges inn i AMU. Bakgrunnen for dette er at 

kontrollutvalget kan få arbeidsmiljømessige spørsmål til behandling. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4492-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 33/19 

 

Saksprotokoll - Valg til representant i styret til Solborg Landsbystiftelse  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som representant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) 

 

 

Som vararepresentant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

 

Tone Bråten Ellingsen (Ap) 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

 

Som representant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) 
 
Som vararepresentant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

Tone Bråten Ellingsen (Ap) 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4492-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til representant i styret til Solborg Landsbystiftelse  

 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

 

………………….. 

 

 

Som vararepresentant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

 

………………….. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til styret til Solborg 

Landsbystiftelse.  

 

Solborg Landsbystiftelse er en landsby/avdeling av Camphill Landsbystiftelse i Norge. Formålet 

til Camphill Landsbystiftelse i Norge er å opprette og drive virksomheter (landsbyer) som yter 

sosiale tjenestesr, samt å tilby ulike verkstedstilbud eller dagaktiviteter i samsvar med gjeldende 

lovgivning for mennesker som trenger sosial omsorg, eller som har spesielle sosiale behov.  

 

Den enkelte landsby skal ha et lokalstyre, hvor 50 % velges av faste medarbeiderfe/ansatte på 

det enkelte sted, og de øvrige medlemmene utpekes av lokalstyret selv. Ihht vedtekene bør det 

tilstrebes at et av styremedlemmene er representant for landsbyens vertskommune. Det er 

denne representanten, med vararepresentant, kommunestyret nå skal velge.  

Lokalstyrets medlemmer blir valgt for en periode på fire år.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  



- 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 Vedlegg:   Lokale vedtekter for landsbyer/avdelinger av Camphill 

  Vedtekter for Camphill Landsbystiftelse i Norge 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4499-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 34/19 

 

Saksprotokoll - Valg til Sakkyndig takstnemnd, eiendomsskatt  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som medlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

1. Richard Baksvær (H) 

2. Runhild Vestby (Ap) 

3. Harald Fagerås (SP) 

 
Som varamedlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

1. Jan Thorleif Lafton (Ap) 

2. Nanna Kristoffersen (Rødt) 

3. Eirik Farestveit Erstad (MDG) 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

 

Som medlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

4. Richard Baksvær (H) 

5. Runhild Vestby (Ap) 

6. Harald Fagerås (Sp) 

 
Som varamedlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

4. Jan Thorleif Lafton (Ap) 

5. Nanna Kristoffersen (Rødt) 

6. Eirik Farestveit Erstad (MDG) 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4499-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til sakkyndig takstnemnd  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det følger av Eienomdsskattevedtektene for Ringerike kommune at kommunestyret i samvar 

med eiendomsskatteloven § 8A-3 fjerde ledd skal velge en sakkyndig nemnd til å verdsette 

eiendommene i Ringerike kommune på bakgrunn av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn. 

Medlem av formannskapet skal ikke være med i den sakkyndige nemnd, jf. 

eiendomsskatteloven § 21. Varamedlemmer til formannskapet kan være med i den sakkyndige 

nemnd. Medlemmer av kontrollutvalget kan heller ikke være medlem av sakkyndig ankenemnd, 

jf. ny kommunelov § 23-1 tredje ledd bokstav c. 

 

Den sakkyndige nemdna skal ihht vedtektene bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett 

medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.  



- 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder for sakkyndig nemnd.  

 

Valgperioden følger kommunevalgperioden.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velge 

medlemmer som har relevant kompetanse for arbeidet nemnda skal gjøre, eksempelvis personer 

med bakgrunn fra økonomi, bygg, jus, eiendomdomsmegling mv. Nemnda vil treffe 

enkeltvedtak og det er viktig at enkeltvedtakene treffes i samsvar med aktuelt regelverk og 

forvaltningsloven. 

 

Det vil etter rådmannens vurdering være fornuftig om det sikres en balanse mellom 

fagbakgrunnen i nemnda, slik at nemda får flest mulig perspektiver, samt for å hindre at en 

faglig innfallsvinkel blir dominerende.  

 

Kommuestyret har vedtatt at alle eiendommer i Ringerike kommune skal takseres på nytt og at 

takstene skal være klare for utskrivning av eiendomsskatt til 2023. Takstene vil være gjeldende 

i minst 10 år fra vedtakelsen. Nemnden vil ha en sentral rolle i dette arbeidet, og det må 

påregnes en del arbeid for nemnda i perioden 2021 til 2023.  

  

Vedtak fattet av den sakkyndige takstnemda vil kunne bringes inn for den sakkyndige 

ankenemnda for overprøving.  

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4503-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 36/19 

 

Saksprotokoll - Valg til kirkelig fellesråd  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som representant til Kirkelig fellesråd velges 

Helge Stiksrud (V) 

 

Som vararepresentant til Kirkelig fellesråd velges  

Leif Aspevoll (KrF) 

 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

 

Som representant til Kirkelig fellesråd velges 

Helge Stiksrud (V) 

 

Som vararepresentant til Kirkelig fellesråd velges  

Leif Aspevoll (KrF) 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4503-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til kirkelig fellesråd  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til Kirkelig fellesråd velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Kirkelig fellesråd velges  

 

…………………… 

 

 

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge en representant og ett varamedlem til kirkelig fellesråd.  

 

De fremkommer av Lov om Den norske kirke (Kirkeloven) § 12 at:  

 

«Kirkelig fellesråd består av: 

 

a) to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, valgt av det enkelte 

menighetsråd, 

 

b) en representant valgt av kommunen, og 

 

c)en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning 

dersom det er valgt inn en prest etter bokstav a. 



- 

Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert 

menighetsråd. 

Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år. 

Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd gis av Kirkemøtet. 

Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Fellesrådet kan innkalle 

andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett.» 

Det presiseres også for ordens skyld at det er redegjort nærmere for hvordan det kan legges til 

rette for en tjenlig og forsvarlig økonomiforvaltning i fellesråd og menighetsråd, i Forskrift om 

økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke.  

 

Kommunestyret skal velge en representant, og ett varamedlem. Regelen om at kommunestyret 

velger en representant til kirkelig fellesråd er begrunnet i behovet for godt samvirke mellom 

kommunen og fellesrådet.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4504-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 37/19 

 

Saksprotokoll - Valg til klagenemnd  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som medlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

1. Ole Johan Andersen (Frp) 

2. Hans Fredrik Hotvedt (H) 

3. Runhild Vestby (Ap) 

4. Tom Ragnar Berg (Sp) 

5. Anne-Erita Berta (MDG) 

 

Som varamedlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

Varamannsrekke for Ap, H, Frp og KrF: 

1. Leif Aspevoll (KrF) 

2. Ståle Skjønhaug (Ap) 

3. Unni Carlsen (H) 

 

Varamannsrekke for Sp, Rødt, MDG, SV, V og uavh.: 

1. Marianne Wethal (V) 

2. Erlend Kåsereff (SV) 

 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

 

Som medlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

1. Ole Johan Andersen (Frp) 

2. Hans Fredrik Hotvedt (H) 

3. Runhild Vestby (Ap) 

4. Tom Ragnar Berg (Sp) 

5. Anne-Erita Berta (MDG) 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Som varamedlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

Varamannsrekke for Ap, H, Frp og KrF: 

1. Leif Aspevoll (KrF) 

2. Ståle Skjønhaug (Ap) 

3. Unni Carlsen (H) 

 

Varamannsrekke for Sp, Rødt, MDG, SV, V og uavh.: 

1. Marianne Wethal (V) 

2. Erlend Kåsereff (SV) 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4504-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til klagenemnda for behandling av særskilte klagesaker 
 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 



- 

Ihht Ringerike kommunes delegerinsreglement skal kommunestyre oppnevne 5 medlemmer til 

klagenemnd for behandling av særskilte klagesaker («klagenemnda»). Kommunestyret skal 

også oppnevne 5 varamedlemmer til klagenemnda. Medlemmer av kontrollutvalget kan ikke 

være medlem av klagenemnda, jf. ny kommunelov § 23-1 tredje ledd bokstav c. 

 

Klagenemnda behandler klagesaker innenfor følgende områder: 

 

1. for parkeringsavgift for bevegelseshemmede personers kjøretøy  

2. klagesaker som gjelder kommunens utleie- og trygdeboliger  

3. personalsaker som lovlig kan bringes inn for klagebehandling  

4. klager på vedtak fattet i medhold av helse- og omsorgtjenesteloven så langt kommunen er 

klageinstans  

5. saker iht. barnehageloven  

6. saker iht. lov om vann- og kloakkavgift m/forskrifter  

7. enkeltvedtak fattet i medhold av lov om brann- og eksplosjonsvern eller forskrifter gitt i 

loven når vedtaket kan påklages og kommunen er klageinstans  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velge 

medlemmer som har relevant kompetanse for arbeidet nemnda skal gjøre, eksempelvis personer 

med bakgrunn fra helse- og omsorg, jus, barnehagedrift mv. Klagenemnda treffer enkeltvedtak. 

Det er viktig at enkeltvedtakene treffes i samsvar med aktuelt regelverk og forvaltningsloven. 

 

Vedtak fattet av klagenemda vil kunne bringes inn for Sivilombudsmannen eller domstolen for 

overprøving.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4506-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 38/19 

 

Saksprotokoll - Valg til viltnemnd  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
Saken sendes til kommunestyret uten innstilling. 

 

Som representanter til Viltnemnda velges 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

 

Som vararepresentanter til Viltnemnda velges  

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

«Saken sendes til kommunestyret uten innstilling» 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Avstemming: 

Henaugs (H) forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4506-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til viltnemnd  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representanter til Viltnemnda velges 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

 

Som vararepresentanter til Viltnemnda velges  

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

 

 



- 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal foreta valg av medlemmer til viltnemnda. Viltnemnda en kommunal 

nemnd som ivaretar oppgaver innen viltforvaltning. Oppgavene følger av Lov om jakt og 

fangst av vilt (Viltloven), som i § 4 (1) fastslår at viltforvaltning ligger til kommunen. 

Viltforvaltningsoppgavene er nedfelt i lovens § 6.  

I Ringerike kommune er det en valgt viltnemnd. Dette under henvisning til at viltforvaltning er 

et spesielt felt hvor man er avhengig av særskilt faginnsikt eller interesse.  

Viltnemndens oppgaver er blant annet å fremme viltstellet og mulighetene for jakt, drive 

viltforskning og organisere viltstellområder, det vil si samle de mange små eiendommer i 

kommunen til felles områder store nok til å drive rasjonelt viltstell og jakt.  

Representanter som velges til viltnemnda bør ha en særskilt faginnsikt eller interesse for 

viltstell og jakt.  

 

Nemnda har i dag 7 representanter fra kommunen, med 5 varamedlemmer. Det foreslås at dette 

antallet opprettholdes.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4511-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 39/19 

 

Saksprotokoll - Valg til Steinsfjordenutvalget  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som representanter til Steinsfjordenutvalget velges: 

1. Dag Øivind Henriksen (H) 

2. Håkon Ohren (Ap) 

3. Nina Basberg (Sp) 

4. Knut Arild Melbøe (MDG) 

 

Som vararepresentanter til Steinsfjordenutvalget velges:  

 

Varamannsrekke for Ap, H, Frp og KrF: 

1. Arne Broberg (H) 

2. Trine Sandum (Ap) 

 

Varamannsrekke for Sp, MDG, Rødt, SV, V og Uavh.: 

 

1. Anders Braaten (Sp) 

2. Thomas Flåten (Rødt) 

 

 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalgets fremmet følgende omforente forslag: 

 

Som representanter til Steinsfjordenutvalget velges: 

1. Dag Øivind Henriksen (H) 

2. Håkon Ohren (Ap) 

3. Nina Basberg (Sp) 

4. Knut Arild Melbøe (MDG) 

 

Som vararepresentanter til Steinsfjordenutvalget velges:  

 

Varamannsrekke for Ap, H, Frp og KrF: 

1. Arne Broberg (H) 

2. Trine Sandum (Ap) 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Varamannsrekke for Sp, MDG, Rødt, SV, V og Uavh.: 

 

1. Anders Braaten (Sp) 

2. Thomas Flåten (Rødt) 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4511-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til Steinsfjordenutvalget  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representanter til Steinsfjordenutvalget velges:  

 

Kirsten Orebråten  

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som vararepresentanter til Steinsfjordenutvalget velges:  

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg av medlemmer til Steinsfjordenutvalget. Steinsfjordutvalget 

ble opprettet i 1997 gjennom vedtak i kommunestyremøter i Hole og Ringerike kommuner 

under navnet Aksjon Steinsfjorden. Gruppens oppgave var blant annet oppfølging av en 

handlingsplan for Steinsfjorden. Mandatet til Aksjon Steinsfjorden ble utdatert og det ble 

bestemt å gi gruppa navnet «Steinsfjordutvalget» for å vise at det er en mer permanent gruppe 

med et utvidet mandat. 



- 

Steinsfjordutvalget er et politisk utvalg, som består av folkevalgte fra Ringerike og Hole 

kommuner. Utvalget består av 4 folkevalgte fra hver kommune herunder begge ordførerne og 

én representant fra henholdsvis humanitære styre/hovedkomité for helse, omsorg og velferd. 

Politiske medlemmer oppnevnes av kommunestyrene. Medlemmer fra kommunenes 

administrasjon innehar en sekretariatrolle og oppnevnes av rådmannen i kommunen. 

Steinsfjordutvalget skal være en permanent gruppe som skal bidra til langsiktig forvaltning av 

Steinsfjorden som resipient og rekreasjonsområde. Dette innebærer blant annet vurdering av 

 Tiltak for å bedre vannkvaliteten i fjorden 

 Tiltak for å ta hensyn til fjorden som naturreservat, rekreasjonsområde og pressområde 

i en voksende befolkning. 

Utvalget skal spille en aktiv og sentral rolle i arbeid med implementering av tiltak som kan 

bidra til å nå mål på bakgrunn av vannforskriften. I tillegg til vannområdets styrende 

dokumenter skal også Aksjon Steinsfjorden - Handlingsplanen Ringerike kommune og Hole 

kommune fortsatt være et essensielt dokument for arbeidet. 

Utvalget skal være styringsgruppe for kommunedelplanen for Steinsfjorden og Kroksund. 

Utvalgets funksjonstid følger kommunestyreperioden. 

Utvalget skal bestå av 4 folkevalgte fra Ringerike kommune, herunder ordfører og én 

representant fra henholdsvis humanitære styre/hovedkomité for helse, omsorg og velferd. Det 

skal i tillegg velges 3 varamedlemmer fra Ringerike kommune.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4512-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 40/19 

 

Saksprotokoll - Valg til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som representant til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS velges:  

 

Anne-Marit Lillestø (Kontrollutvalgets leder)  

 

Som vararepresentanter til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS 

velges:  

 

Bente Aabel (Sp) 

 

Dag Håkon Henriksen (H) 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

 

Som representant til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS velges:  

 

Anne-Marit Lillestø (Kontrollutvalgets leder)  

 

Som vararepresentanter til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS 

velges:  

 

Bente Aabel (Sp) 

 

Dag Håkon Henriksen (H) 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4512-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS velges:  

 

Anne-Marit Lillestø (Kontrollutvalgets leder)  

 

Som vararepresentanter til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS velges:  

 

……………………. 

 

……………………. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg av ett medlem og to varamedlemmer til Representantskapet i 

Buskerud Kommunerevisjon IKS.  

Buskerud Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt selskap etablert i 2003. Selskapet eies 

av Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, 

Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande i Vestfold, Sigdal, Svelvik og 

Øvre Eiker. 

 

Selskapet ble opprettet for primært å dekke eiernes behov for revisjonstjenester, men påtar seg 

også andre oppgaver, herunder undersøkelser og selskapskontroll, for både for eierne og 

eventuelt andre oppdragsgivere. 

 

Som interkommunalt selskap er Buskerud Kommunerevisjon IKS underlagt lov om 

interkommunale selskaper. 

 



- 

Representantskapet med én representant fra hver eier, til sammen 14 representanter, er 

selskapets øverste organ.  

Det skal velges ett medlem. Dette medlemmet skal være kontrollutvalgets leder. I tillegg skal 

det velges to varamedlemmer.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4513-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 41/19 

 

Saksprotokoll - Valg til Representantskapet i IKA Kongsberg  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som representant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

Nanna Kristoffersen (Rødt) 

 

Som vararepresentant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

Vegard Persvold (Frp) 

 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalgets fremmet følgende omforente forslag: 

 

Som representant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

Nanna Kristoffersen (Rødt) 

 

Som vararepresentant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

Vegard Persvold (Frp) 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4513-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til Representantskapet i IKA Kongsberg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

 

…………………… 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg av ett medlem og ett varamedlem til Representantskapet i IKA 

Kongsberg. IKA Kongsberg er et interkommunalt selskap, organisert etter Lov om 

interkommunale selskap. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold 

og Telemark IKS. 

 

Nåværende og potensielle eiere er kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og 

Telemark. IKA Kongsberg ble stiftet i 1992, etter et initiativ fra Statsarkivet i Kongsberg. Den 

13. november 2002 ble det nye interkommunale selskapet stiftet med hjemmel i lov om 

interkommunale selskaper. 

 

Selskapet er regulert gjennom en selskapsavtale, som er godkjent av IKA Kongsbergs eiere.  

Arbeidsoppgaver er definert via en strategiplan, samt en handlings- og økonomiplan.  

 

IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, 

funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser, samt 

å bevare og formidle deponerte arkiver som har rettslig, forvaltningsmessig og kulturell verdi. 

 



- 

Representantskapet består av en representant fra hver eier. Det skal velges ett medlem og ett 

varamedlem. Utelukket fra valg er medlemmer av kontrollutvalget.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4515-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 42/19 

 

Saksprotokoll - Valg til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som representant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

Arne Broberg (H) 

 

Som vararepresentant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

Morten Kværnstrøm (Uavh.) 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

 

Som representant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

Arne Broberg (H) 

 

Som vararepresentant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

Morten Kværnstrøm (Uavh.) 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4515-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum 
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

 

………………….. 

 

 

Som vararepresentant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

 

 

………………….. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret skal velge en representant og en vararepresentant til Stiftelsen Ringerikes 

Museum. 

 

Stiftelsen Ringerikes Museum er eier av eiendommer, fondsmidler, festerett og samlinger. 

Stiftelsen skal sørge for at disse er forsvarlig sikret og vedlikeholdt. Driften av av den museale 

virksomheten ved Rignerikes Museum ivaretas av Stiftelsen Buskerudmuseet.  

 

Av vedtektene til stiftelsen fremkommer det at styret består av seks medlemmer med 

vararepresentanter, hvorav kommunestyret velger en representant og en vararepresentant.  

 

Representanten velges for fire år av gangen, med en funksjonstid som følger valgperioden.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4525-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 45/19 

 

Saksprotokoll - Valg til skolenes Samarbeidsutvalg  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

Harald Kollstrøm (Frp) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

Jon Rikard Sandum (Frp) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

Jan Thorleif Lafton (Ap) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

Anne Borghild Stugaard (Ap) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

Beate Heieren Hundhammer (H) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

Ivar Eskestrand (H) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

Maike Jule Gelbach (MDG) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

Eirik Farestveit (MDG) 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 

Arnbjørn Moløkken (KrF) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 

Arnfinn Holten (KrF) 

  

  

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

Christian Prause (Uavh.) 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

Eli Johanne Ruud (Uavh.)  
  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

Anne Borghild Stugaard (Ap) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

Dag Erik Henaug (H) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

Anders Braaten (Sp) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

Kjersti Nyhus (Sp) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

Per Christian Aurdal (Sp) 
 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

Bente Aabel (Sp) 
 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

Tove Mette Pedersen (V) 
 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

Helge Stiksrud (V) 
 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

Therese Evjen (H) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

Arne Broberg (H) 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

Trine Sandum (Ap) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

Anne Renneflot (Ap) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

Jan Frantzen (H) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

Nora Drægalid (H) 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Steinerskole har: 

Hanne Tronerud (SV) 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Som vara for Hanne Tronerud (SV) velges Axel Sjøberg (SV) 

 

 

Rett til å møte i styret til Steinsfjorden Montessoriskolen har: 

Leila Khalayli (Rødt) 

 

Som vara for Leila Khalayli (Rødt) velges Jan Wetter (Rødt) 

 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Montessoriskolen har: 

Olav Bjotveit (Sp) 

 

Som vara for Olav Bjotveit (Sp) velges Nina Basberg (Sp) 

 

 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

Harald Kollstrøm (Frp) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

Jon Rikard Sandum (Frp) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

Jan Thorleif Lafton (Ap) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

Anne Borghild Stugaard (Ap) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

Beate Heieren Hundhammer (H) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

Ivar Eskestrand (H) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

Maike Jule Gelbach (MDG) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

Eirik Farestveit (MDG) 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 

Arnbjørn Moløkken (KrF) 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 

Arnfinn Holten (KrF) 

  

  

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

Christian Prause (Uavh.) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

Eli Johanne Ruud (Uavh.)  
  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

Anne Borghild Stugaard (Ap) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

Dag Erik Henaug (H) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

Anders Braaten (Sp) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

Kjersti Nyhus (Sp) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

Per Christian Aurdal (Sp) 
 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

Bente Aabel (Sp) 
 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

Tove Mette Pedersen (V) 
 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

Helge Stiksrud (V) 
 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

Therese Evjen (H) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

Arne Broberg (H) 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

Trine Sandum (Ap) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

Anne Renneflot (Ap) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

Jan Frantzen (H) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

Nora Drægalid (H) 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Steinerskole har: 

Hanne Tronerud (SV) 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Som vara for Hanne Tronerud (SV) velges Axel Sjøberg (SV) 

 

 

Rett til å møte i styret til Steinsfjorden Montessoriskolen har: 

Leila Khalayli (Rødt) 

 

Som vara for Leila Khalayli (Rødt) velges Jan Wetter (Rødt) 

 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Montessoriskolen har: 

Olav Bjotveit (Sp) 

 

Som vara for Olav Bjotveit (Sp) velges Nina Basberg (Sp) 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4525-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til skolenes samarbeidsutvalg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 



- 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

   

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

 

………………….. 

   

Som medlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

 



- 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

 

………………….. 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Steinerskole har: 

 

………………….. 

 

Som vara for …………………  velges ………………..  

 

 

Rett til å møte i styret til Steinsfjorden Montessoriskolen har: 

 

 

Som vara for …………………  velges ………………..  

 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Montessoriskolen har: 

 

 

Som vara for …………………  velges ……………….. 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Offentlige skoler 



- 

Det følger av opplæringsloven § 11-1 at det ved hver grunnskole skal være et samarbeidsutvalg 

med to representanter for undervisningspersonalet, en representant for andre tilsette, to 

representanter for foreldrerådet, to representanter for elevene og to representanter for 

kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. 

Kommunestyret skal velge den andre representanten for kommunen, samt et varamedlem. 

 

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.  

 

Kommunen kan velge et felles samarbeidsutvalg for grunnskole og kommunal barnehage. Etter 

avtale kan en tilsvarende ordning etableres mellom privat barnehage og kommunal skole. 

Representanter fra barnehagen skal da også velges inn i samarbeidsutvalget, jf. 

opplæringsloven § 11-1 fjerde ledd.  

 

Etter opplæringsloven § 11-1a skal skolene også ha et skolemiljøutvalg, hvor kommunen skal 

være representert. Samarbeidsutvalget kan selv være skolemiljøutvalg. Det må da oppnevnes 

tilleggsrepresentanter for elevene og foreldrene, slik at de sammen får flertall. Ringerike 

kommune har praksis for denne løsningen.   

 

Private skoler 

Det følger av friskoleloven § 5-1 at hver skole skal ha et styre. Styret har den øverste ledelsen 

av skolen og skal se til at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  

 

Etter friskoleloven § 5-1 andre ledd er nærmere angitte personer gitt rett til å være til stede i 

styremøtene som representant for ulike grupper. De som har rett til å være til stede i 

styremøtet, samsvarer i hovedsak med de som vil være medlemmer av samarbeidsutvalget i 

grunnskolen. Representantene har i møtet rett til å si sin mening, og til å få denne tilført 

protokollen. En av de som har rett til å være til stede på møtet er representant oppnevnt av 

vertskommunen til grunnskolen. Kommunestyret skal velge denne representanten, samt en 

vararepresentant, for de tre private skolene i Ringerike kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 



- 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4537-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 46/19 

 

Saksprotokoll - Valg til Barnehagenes samarbeidsutvalg  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

Nanna Kristoffersen (Rødt) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

Britt Bøhler (Rødt) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

Håkon Ohren (Ap) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

Lise Bye Jøntvedt (H) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

Therese Evjen (H) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 

Harald Fagerås (Sp) 

 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 

Lise Kihle Gravermoen (Sp) 
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Som representant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

Trond Nyhus (Frp) 
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Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

Vegard Persvold (Frp) 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

Monica Juverud (SV) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

Britt Holten (KrF) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

Ståle Skjønhaug (Ap) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

Mai Britt Sundal (Ap) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

Anne Borghild Stugaard (H) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

Dag Erik Henaug (H) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

Emilie Moren Dahl (MDG) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

Anne-Erita Berta (MDG) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 

 

Marianne Wethal (V) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 

 

Helge Stiksrud (V) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 
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Olav Bjotveit (Sp) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

Eli Ruud (Uavh.) 

 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

Nanna Kristoffersen (Rødt) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

Britt Bøhler (Rødt) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

Håkon Ohren (Ap) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

Lise Bye Jøntvedt (H) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

Therese Evjen (H) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 

Harald Fagerås (Sp) 

 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 

Lise Kihle Gravermoen (Sp) 
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Som representant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

Trond Nyhus (Frp) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

Vegard Persvold (Frp) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

Monica Juverud (SV) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

Britt Holten (KrF) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

Ståle Skjønhaug (Ap) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

Mai Britt Sundal (Ap) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

Anne Borghild Stugaard (Ap) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

Dag Erik Henaug (H) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

Emilie Moren Dahl (MDG) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

Anne-Erita Berta (MDG) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 

 

Marianne Wethal (V) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 

 

Helge Stiksrud (V) 
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Som representant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

Olav Bjotveit (Sp) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

Eli Ruud (Uavh.) 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 
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- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4537-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til Barnehagenes samarbeidsutvalg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 

…………………… 

 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 



- 

…………………… 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

…………………… 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 



- 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

…………………… 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret skal foreta valg til barnehagenes samarbeidsutvalg. Det følger av vedtekter for 

kommunale barnehager i Ringerike § 2-2 at barnehagenes samarbeidsutvlag skal bestå av 5 

medlemmer. 2 representanter valgt av foreldrerådet, 2 representanter valgt av de ansatte, 1 

representant valgt av kommunen.  

 

Kommunestyret skal velge ett medlem samt ett varamedlem til samtlige kommunale barnehager 

i Ringerike. Dette gjelder følgende barnehager i Ringerike kommune:  

 

 Eikli barnehage 

 Hallingby barnehage 

 Haug barnehage 

 Heggen barnehage 

 Heradsbygda barnehage 

 Hvervenmoen barnehage 

 Hønefoss barnehage 

 Nes barnehage 

 Tyristrand barnehage 

 Ullerål barnehage 

 Veien barnehage 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4567-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 48/19 

 

Saksprotokoll - Valg av medlemmer til vannområdene Tyrifjorden, Valdres og Indre 

Oslofjorden Vest  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som medlem til vannområde Tyrifjorden velges: Morten Kværnstrøm (Uavh.) 

 

Som varamedlem til vannområde Tyrifjorden velges: Arne Dølerud (Ap) 

 

Som medlem til vannområde Valdres velges: Dag Øivind Henriksen (H) 

 

Som varamedlemmer til vannområde Valdres velges: Tom Pedersen (V) 

 

Rådmannen velger ut representant til aktuelle faggrupper når det gjelder vannområde Indre 

Oslofjord vest. 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

 

Som medlem til vannområde Tyrifjorden velges: Morten Kværnstrøm (Uavh.) 

 

Som varamedlem til vannområde Tyrifjorden velges: Arne Dølerud (Ap) 

 

Som medlem til vannområde Valdres velges: Dag Øivind Henriksen (H) 

 

Som varamedlemmer til vannområde Valdres velges: Tom Pedersen (V) 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 
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Valg av medlemmer til vannområdene Tyrifjorden, Valdres og Indre Oslofjorden 

Vest 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem til vannområde Tyrifjorden velges  ………………………………... 

 

Som varamedlem til vannområde Tyrifjorden velges ……………………………. 

 

 

Som medlem til vannområde Valdres velges …………………..………………… 

 

Som varamedlemmer til vannområde Valdres velges ……………….…………… 

 

Rådmannen velger ut representant til aktuelle faggrupper når det gjelder vannområde Indre 

Oslofjord vest. 

 

 

I Norge har vi 18 vannregioner og 11 vannregionmyndigheter. En vannregion er så delt inn i 

mindre vannområder, som består av et enkeltvassdrag eller deler av et større vassdrag. De 

fleste vannområdene er interkommunale og alle relevante myndigheter og interessenter kan 

delta i vannområdeutvalg. Disse lokale utvalgene har som hovedoppgave å sikre lokal 

forankring, blant annet ved å bidra til å fremskaffe lokal kunnskap og lokalt generete forslag til 

miljøtiltak.  

 

I enkelte vannområder har de involverte partene gått sammen om å ansette en prosjektleder. 

Arbeidet i vannområdene vil danne grunnlag for vannregionutvalgenes arbeid med regionale, 

sektorovergripende vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram. 

 

Det fremkommer av Forskrift om rammer for vannforvaltningen kap.4. § 22 at 

vannregionutvalg skal være sammensatt av representanter for vannregionmyndigheten og 

øvrige fylkeskommuner, fylkesmannsembeter samt andre berørte sektormyndigheter og 

kommuner.  

 



- 

Etter forskriftens § 23 kan vannregionmyndigheten i samarbeid med vannregionutvalget der det 

er hensiktsmessig, dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. 

Vannregionmyndigheten gir i nødvendig utstrekning rammer og veiledning for organisering og 

gjennomføring av arbeidet i vannområdet, og legger til rette for at dette skjer på en faglig 

forsvarlig måte og innenfor fastsatte frister. Etter forskriftens § 24 skal vannregionmyndigheten 

i samarbeid med vannregionutvalget revurdere og om nødvendig oppdatere miljømålene for 

den enkelte vannforekomst. 

 

Ringerike kommune tilhører Vestviken vannregion. Dette er delt opp i flere vannområder. 

Ringerike kommune skal ha et medlem og et varamedlem i vannområde Tyrifjorden og et 

medlem og varamedlem i vannområde Valdres. 

 

I tillegg har rådmannen valgt ut representanter til aktuell faggruppe for vannområde Indre 

Oslofjord vest. 

  
 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4584-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 49/19 

 

Saksprotokoll - Valg av medlemmer til valgstyret  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som leder av valgstyret velges: kirsten Orebråten (Ap) 

 

Som nestleder av valgstyret velges: Dag Erik Henaug (H) 

 

Som øvrige medlemmer av valgstyret velges  

 

Hans-Petter Aasen (Sp) 

 

Nina Basberg (Sp) 

 

Magnus Herstad (Frp) 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

 

Som leder av valgstyret velges: kirsten Orebråten (Ap) 

 

Som nestleder av valgstyret velges: Dag Erik Henaug (H) 

 

Som øvrige medlemmer av valgstyret velges  

 

Hans-Petter Aasen (Sp) 

 

Nina Basberg (Sp) 

 

Magnus Herstad (Frp) 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 
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- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 
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Valg av medlemmer til valgstyret  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som leder av valgstyret velges ………….. 

 

Som nestleder av valgstyret velges ……… 

 

Som øvrige medlemmer av valgstyret velges  

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

 

  

Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre valget på kommunalt nivå. Etter 

valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. 

Myndigheten til å velge valgstyre kan ikke delegeres.  

 

Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, jf Kommuneloven 2018 § 5-7. 

Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til 

valgstyrett. Valgstyret har frem til i dag bestått av fem medlemmer.  

 

Kommuneloven 2018 §7-2 om valgbarhet og plikt til å ta imot valg kommer til anvendelse. 

Personer som har roller som fremkommer av Kommuneloven § 7-3 er utelukket fra valg. 

 

Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det. Og ellers som avtalevalg jf. 

koml. § 5-6 andre ledd. Krav til kjønnsbalanse skal oppfylles. 

 

 

 

 



- 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4587-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 50/19 

 

Saksprotokoll - Valg til representantskapet til Ringeriksbadet IKS  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
Som medlem til representantskapet velges: Kristin Remme (H) 

 

Som medlem til representantskapet velges: Terje Berghagen (Ap) 

 

Som medlem til representantskapet velges: Kristian Prausse (Uavh.) 

 

 

Som varamedlem for Kristin Remme (H) velges Per Askilsrud (Frp) 

 

Som varamedlem for Terje Berghagen (Ap) velges Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 

Som varamedlem for Kristian Prausse (Uavh.) velges Thomas Cornelis Flåten (Rødt) 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

 

Som medlem til representantskapet velges: Kristin Remme (H) 

 

Som medlem til representantskapet velges: Terje Berghagen (Ap) 

 

Som medlem til representantskapet velges: Kristian Prausse (Uavh.) 

 

 

Som varamedlem for Kristin Remme (H) velges Per Askilsrud (Frp) 

 

Som varamedlem for Terje Berghagen (Ap) velges Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 

Som varamedlem for Kristian Prausse (Uavh.) velges Thomas Cornelis Flåten (Rødt) 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4587-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til representantskapet til Ringeriksbadet IKS  
 

Forslag til vedtak: 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

 

Som varamedlem for …………………….. ………………….velges …………………………. 

 

Som varamedlem for………………………………………… velges …………………………. 

 

Som varamedlem for …………………………………………velges …………………………. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Etter lov om interkommunale selskaper § 6 skal selskapet ha et representantskap hvor samtlige 

deltakere er representert med minst en representant. Representantskapet er selskapets øverste 

myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker som 

etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. Det er gjennom 

representantskapet kommunen utøver sin eiermyndighet i selskapet. 

 

Det nærmere antall representantskapsmedlemmer skal fremgå av selskapsavtalen jf Lov om 

interkommunale selskaper § 4. pkt.8. Ringerike kommune har tre medlemmer av 

representanstkapet og tre varamedlemmer for hvert enkelt medlem.  

 

Kommunestyret oppnevner selv sine representanter og dette er en myndighet som ikke kan 

delegeres. Daglig leder og medlem av styret kan ikke velges til medlem av representantskapet. 

Medlemmer av kontrollutvalget kan ikke velges som medlem.  

 



- 

Kommunestyret bestemmer selv om dets representantskap skal velges ved forholdsvalg eller 

flertallsvalg. Det skal oppnevnes minst like mange varamedlemmer som faste medlemmer. 

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.  

 

Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den 

enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg 

skjer da for den gjenværende del av valgperioden. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4600-2  Arkiv: 033 &15  

 

Sak: 51/19 

 

Saksprotokoll - 17 mai utvalg for 2020  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som medlemmer til 17.mai utvalget velges: 

 

1. John A Bakken  2020  Har igjen ett år 

2. Parviz Salami   2020  Har igjen ett år 

3. Jorun Askilsrud  2020  Har igjen ett år 

4. Eli Johanne Ruud  2020 + 2021 

5. Tom Ragnar Berg  2020 + 2021 

6. Helge Stiksrud   2020 + 2021 

 

Som varamedlem til 17 mai utvalget velges: 

1. Cecilie Myklebust Helle 2020  Har igjen ett år 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

Som medlemmer til 17.mai utvalget velges: 

 

1. John A Bakken  2020  Har igjen ett år 

2. Parviz Salami   2020  Har igjen ett år 

3. Jorun Askilsrud  2020  Har igjen ett år 

4. Eli Johanne Ruud  2020 + 2021 

5. Tom Ragnar Berg  2020 + 2021 

6. Helge Stiksrud   2020 + 2021 

 

Som varamedlem til 17 mai utvalget velges: 

2. Cecilie Myklebust Helle 2020  Har igjen ett år 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4600-1   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg til 17.mai utvalg for 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlemmer til 17.mai utvalget velges: 

 

1. John A Bakken  2020  Har igjen ett år 

2. Parviz Salami   2020  Har igjen ett år 

3. Jorun Askilsrud  2020  Har igjen ett år 

4. _____________  2020 + 2021 

5. _____________  2020 + 2021 

6. _____________  2020 + 2021 

 

Som varamedlem til 17 mai utvalget velges: 

1. Cecilie Myklebust Helle 2020  Har igjen ett år 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Komiteen besto i 2019 av 6 medlemmer og ett varamedlem. Erfaringen er at dette har vært 

tilstrekkelig antall personer siste 2 år. 17.mai nemnda forholder seg til vedtatte budsjett. 

 

Rådmannens vurdering 

Saken fremmes uten innstilling. 

Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velger medlemmer som har kapasitet og 

mulighet til å delta på 6-10 møter og kommuniserer både via mail og telefoni. 17.mai nemnda 

velger selv sin leder på oppstartsmøte. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4602-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 52/19 

 

Saksprotokoll - Valg til representanter i styret til Tyristrand Vannverk SA  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som representanter til styret i Tyristrand Vannverk SA velges: 

 

Frode Østlund (H) 

 

Wenche Saupstad (Sp) 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges Harald Kollstrøm (Frp) 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges Øystein Lid Larsen (V) 

 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

Som representanter til styret i Tyristrand Vannverk SA velges: 

 

Frode Østlund (H) 

 

Wenche Saupstad (Sp) 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges Harald Kollstrøm (Frp) 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges Øystein Lid Larsen (V) 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret.  

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4602-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til representanter i styret til Tyristrand Vannverk SA  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representanter til styret i Tyristrand Vannverk SA velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges ………………… 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges ………………… 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Tyristrand Vannverk SA har til formål å fremme medlemmenes interesser i forhold til 

vannforsyning. Andelslaget skal drives etter selvkostprinsippet. Vannverket har ikke 

økonomisk erverv som formål. 

 

Tyristrand Vannverk SA ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige vararepresentanter. 

Kommunestyret velger 2 styremedlemmer med vararepresentanter. De øvrige 3 medlemmer 

med vararepresentanter velges på årsmøtet. Tidligere styremedlemmer kan unnslå seg for 

gjenvalg i 2 år. Styremedlemmene velges for en periode av 2 år.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling.  

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4603-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 53/19 

 

Saksprotokoll - Valg til representant for skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som representant i skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn velges: 

 

Frode Østlund (H) 

Anders Braaten (Sp) 

 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

Frode Østlund (H) 

Anders Braaten (SP) 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret.  

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4603-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til representant for skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant i skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn velges: 

 

………………….. 

 

 

…………………. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Skjønnsordningen som Ringerikskraft Nett benytter er en frivillig ordning mellom grunneiere 

og Ringerikskraft Nett, hvor Ringerike og Hole kommune heholdsvis velger to og en 

representant til skjønnsutvalget. 
 

Ordningen har lang tradisjon og er ment for å opprettholde høy tillit hos grunneiere. Dette ved 

at grunneierne opplever å bli rimelig tilgodesett med erstatning, etter bygging av 

strømforsyningsanlegg på deres eiendommer, fastsatt av en uhildet tredjepart – skjønnsutvalget 

for Kraftverksskjønn. 

 

Ringerikskraft Nett er helt avhengig av å få enkel tilgang på bruk av eiendommer for å bygge 

anlegg innenfor sin områdekonsesjon. Prosessen med skjønnsordningen foregår på følgende 

måte: 

 

1. Før arbeider starter opp på en eiendom skal det signeres en foreløpig avtale. Her 

avtales omfang og traseer. Videre avtales hvordan erstatning skal utarbeides. Herunder 

at forslag til erstatning skal utarbeides av en kommunal oppnevnt skjønnsnemd. 

2. Når arbeidene er ferdig, gjennomføres skjønnet på eiendommen og erstatningssum 

foreslås. Hvis grunneier godtar erstatningsforslaget fra skjønnsnemda blir dette tatt inn i 

en endelig avtale som tinglyses.  



- 

3. Hvis grunneier ikke godtar skjønnet står han fritt til å bringe saken inn for behandling i 

rettsvesenet.  

 

Kommunens deltagelse i skjønnsordningen bidrar til minnelige løsninger. Skjønnsutvalget har 

frem til i dag bestått av to representanter fra Ringerike kommune og en representant fra Hole 

kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4898-2   Arkiv: 614 &29  

 

 

Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Hvordan stopper vi 

sentrumsdød  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) mottatt 01.11.19. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvordan stopper vi sentrumsdød

I Hønefoss by som så mange andre byer er det blitt ekstra mange tomme lokaler i 
sentrum. 

Norske byer og tettsteder er i endring. Detaljhandelen flytter over i kjøpesentre, 
offentlige virksomheter flytter ut av sentrum og kontorbygg settes opp i klynger. 
Resultatet er tomme lokaler og sentrumsdød. Hva må til for å skape liv i Hønefoss 
sine gater? Hvordan kan et tomt lokale gjøres om til en attraktiv butikk, en sosial 
møteplass eller et kontorfellesskap? Hva slags innhold blir viktig i fremtidens 
sentrumsområder, og hvordan kan vi utforske dette nærmere? Spørsmålene er 
mange!

Som mulig løsning for å styrke Hønefoss sentrums handel vil MDG anmode 
kommunen om å forhandle med næringsbygginnehaveren av de tomme lokalene for å
redusere utleie minimum det første året slik att nye aktører lettere kan etablere seg og
gi liv til sentrum. Rådmann kan bruke fremtidig lønnsomhet som motivasjon. 

Tomme lokaler kan brukes til for eksempel kunstgallerier og kursvirksomhet med 
mer. Men for å få dette til må vi fri til denne næringsgruppen og tenke mer enn 
klesbutikker, sko, osv. Det er mer interessant å åpne butikker i Hønefoss sentrum om 
det er liv der. 

Vi som er et nytt kommunestyre burde sparke gamle tanker ut og se på nye spreke 
løsninger som er bærekraftige. Ringerikes blad skriver 13/09-2019 at vi har fått en ny
person Linn, Marie Hallum, som skal være med å gjøre byen mer attraktiv gjennom 
sitt arbeid i Ringerike Næringsforening. Her tenker vi i kommunen må samarbeide. 
Hønefoss er en levende by som trenger vitamintilskudd for å fortsette fremover.
https://doga.no/globalassets/dokumenter/levende-lokaler.pdf 

1. Rådmannen delegeres til å ta kontakt med innehaverne av de tomme lokalene i 
Hønefoss og Ringerike næringsforening for å se på mulige løsninger. 

2. Rådmannen gir orientering med forslag til tiltaksplan innen andre tertial 2020 
kommunestyret angående sakens fremgang eller manglende fremgang slik at videre 
løsninger kan bli fremlagt



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4951-2   Arkiv: 611 &29  

 

 

Grunngitt spørsmål fra Magnus B. Holte (Sp) - Oppsigelse av leieavtale for hest 

ved Honerud gård  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Magnus B. Holte (Sp) mottatt 03.11.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune 

v/ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.19 

 

Grunngitt spørsmål vedr. oppsigelse av leieavtale for hest ved Honerud gård 

 

Ringerike kommune har i en årrekke benyttet seg av det tilrettelagte pedagogiske tilbudet ved 

Honerud gård. Elever får her en alternativ læringsarena, tilpasset sitt funksjonsnivå og sine 

forutsetninger. 

 

Tidligere i høst fremkom det opplysninger gjennom media at Ringerike kommune hadde sagt 

opp leieavtalen for hest, - og således spart kr 69 000,-. Dette har opprørt både elever og 

foresatte.  

 

Forutsigbare tilbud er viktig for denne elevgruppen. Arbeidet med hestene har vært benyttet 

som en pedagogisk arena, - samtidig som elevene får oppleve nærkontakt med dyr. 

Oppsigelsen synes ikke å være pedagogisk begrunnet. Undertegnede mener tvert om at det er 

viktig at slike tilbud som ved Honerud gård videreutvikles, - ikke svekkes. 

 

Jeg tillater meg således å stille ordfører følgende spørsmål: 

 

1) Hva mener ordfører om oppsigelsen av den nevnte leieavtalen? 

2) Har saken om oppsigelsen vært politisk behandlet? 

3) Vil ordfører ta initiativ til at saken blir behandlet politisk, - hvis ja, - når? 

 

 

 

Magnus Bratli Holte 

Kommunestyrerepresentant  

Senterpartiet 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4952-2   Arkiv: L12 &29  

 

 

Grunngitt spørsmål fra Anne-Erita G. Berta (MDG) - Steinsfjordutvalget og 

plansaken FRE16  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Anne-Erita G. Berta (MDG) mottatt. 04.11.19. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



GRUNNGITT SPØRSMÅL – Steinsfjordutvalget og plansaken FRE16 

 

Av Anne-Erita G. Berta, på vegne av Miljøpartiet de Grønne 

 

Bakgrunnen for dette spørsmålet er Steinsfjordutvalgets arbeid knyttet til Reguleringsplanen 
for Ringeriksbanen og ny E16. Det har bl.a. dreid seg om flere møter over en fireårsperiode 
og utarbeidelse av blant annet et høringsdokument sendt FRE16 den 9. september i år. I 
utvalgets høringsinnspill ((ref. 19/445 – 7 (Hole kommune) er det uttrykt bekymring for 
hva omfattende inngrep i Kroksundet, som er svært viktig for vannkvaliteten i hele 
Steinsfjorden, kan føre til.  

Steinsfjorden er allerede i dag i en dårlig og uakseptabel forfatning idet både den opplevde 
og den faktisk målte vannkvaliteten er lite tilfredsstillende. Utvalget som arbeider for en 
forbedret vannutskiftning for Steinsfjorden, ber om videre undersøkelser og en mer helhetlig 
konsekvensutredning for å kunne nå sitt mandat som er å forbedre vannutskiftningen i 
Steinsfjorden. Et flertall på fire av seks står bak denne henvendelsen, mens et mindretall 
(Kirsten Orebråten og Arne Broberg) anmerker følgende: Mindretallet mener av hensyn til 
reguleringsprosessen FRE16 at brevet ikke burde sendes før etter at reguleringsplanen 
FRE16 er godkjent.  

30. september ble det sendt et brev underskrevet daværende ordfører Kjell B. Hansen og 
nåværende ordfører Kirsten Orebråten der det hevdes at Ringerike kommune ikke slutter 
seg til brevets innhold. De uttrykker her at vår kommune ikke ser behov for at det blir 
gjennomført en helhetlig vurdering av ny situasjon i Kroksund, og hvordan prosjektet til 
FRE16 påvirker Kroksund og vannkvaliteten i Steinsfjorden. I tillegg roser de hele 
beslutningsprosessen og arbeidet til FRE16, inklusiv høringsprosessen over en 
femårsperiode. 
 

Men flere har innvendinger. 13. oktober sendte f.eks. Steinsfjorden fiskeforening et brev 
som reaksjon på Ringerike kommunes brev datert 30. september (2019_10_13 SF - 
Kommentar til brev fra Ringerike kommune.pdf). Foreningen påpeker at de ved flere 
offentlige høringer har påvist feil og mangler i FRE16s rapporter, uten at dette har blitt 
hensyntatt. Videre har de gjort en kontroll av fire av de siste offentlige høringene. Deres 
funn viser at to av høringene er helt uten merknadsbehandling. Det stilles også 
spørsmålstegn ved kvaliteten til de øvrige behandlingene. Foreningen stiller seg helt bak 
Steisfjordutvalgets høringsinnspill. 
 

Steinsfjordutvalgets innspill (saksnummer 15/1534-246) har ikke vært oppe i Ringerike 
kommunestyre og gammel og ny ordførers uttalelse inneholder – så vidt MDG kan se – en 
overprøving og et forsøk på tilsidesettelse av et lovlig utvalgs vurderinger. Utvalget er 
interkommunalt og alle Holes medlemmer stiller seg bak uttalelsen. Derfor spør vi: 
 

1 Deler Ringerike kommunestyre gammel og ny ordførers uttalelser? 
 

2 Ser Ringerike kommunestyre grunn til å endre på uttalelsen da flertallet i 
Steinsfjordutvalget og Hole kommunes syn i denne saken undergraves om så ikke skjer. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4502-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 35/19 

 

Saksprotokoll - Valg til Sakkyndig ankenemnd, eiendomsskatt  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som medlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

1. Beate Heieren Hundhammer (H) 

2. Ståle Skjønhaug (Ap) 

3. Magnus Bratli Holte (Sp) 

 

Som varamedlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

1. Harald Kollstrøm (Frp) 

2. Helene Halvorsen (Ap) 

3. Sverre Johnsrud (Rødt) 

 

 
 

Behandling i Valgutvalg 31.10.2019: 

 

Valgutvalget fremmet følgende omforente forslag: 

 

Som medlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

1. Beate Heieren Hundhammer (H) 

2. Ståle Skjønhaug (Ap) 

3. Magnus Bratli Holte (Sp) 

 

Som varamedlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

1. Harald Kollstrøm (Frp) 

2. Helene Halvorsen (Ap) 

3. Sverre Johnsrud (Rødt) 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4502-1   Arkiv: 033  

 

 

Valg til sakkyndig ankenemnd  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det følger av Eienomdsskattevedtektene for Ringerike kommune at kommunestyret skal velge 

en sakkyndig ankenemnd, i samsvar med eiendomsskatteloven § 20. Medlem av formannskapet 

skal ikke være med i den sakkyndige ankenemnd, jf. eiendomsskatteloven § 21. 

Varamedlemmer til formannskapet kan være med i den sakkyndige ankenemnd. Medlemmer av 

kontrollutvalget kan heller ikke være medlem av sakkyndig ankenemnd, jf. ny kommunelov § 

23-1 tredje ledd bokstav c.  

 

Den sakkyndige ankenemnd skal ihht vedtektene bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og 

ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.  



- 

 

Kommunestyret velger leder og nestleder for sakkyndig ankenemnd.  

 

Valgperioden følger kommunevalgperioden.  

 

Den sakkyndige ankenemnd behandler klager på taksten og/eller utskrevet eiendomsskatt. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Saken fremmes uten innstilling. Kommunestyret bør etter rådmannens vurdering velge 

medlemmer som har relevant kompetanse for arbeidet nemnda skal utføre, eksempelvis 

personer med bakgrunn fra økonomi, bygg, jus, eiendomdomsmegling mv. Nemnda vil treffe 

enkeltvedtak, og det er viktig at enkeltvedtakene treffes i samsvar med aktuelt regelverk og 

forvaltningsloven. 

 

Det vil etter rådmannens vurdering være fornuftig om det sikres en balanse mellom 

fagbakgrunnen i nemnda, slik at nemda får flest mulig perspektiver, samt for å hindre at en 

faglig innfallsvinkel blir dominerende.  

 

Vedtak fattet av ankenemnda vil kunne bringes inn for rettsapparatet for overprøving.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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 Ringerike kommune, 04.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jan Hatten 

 

saksbehandler: Marit Simensen 

 

 



Møteplan Ringerike kommune 2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Kommunestyre 6 5 2 7 4+25 10 8 5 10+11
Formannskap 22 18 24 22 26 10+11+16 26 22 27 24 15
Strategi og plan 22 12 18 22 20 16 26 16 21 18 15
Hovedutvalg miljø og areal 13 3 9 14 11 8 17 7 12 9+30
Hovedutvalg helse, omsorg og velferd 4 10 15 12 2 18 8 13 10
Hovedutvalg oppvekst og kultur 5 11 16 13 3 19 9 14 11
Eldrerådet 27 30 27 25 22 31 19 23
Ungdomsrådet 28 31 28 23 1 20
Integreringsrådet 27 30 27 22 31 19
Råd for funksjon s hemmede 28 31 28 23 1 20
Barn og unges kommunestyre 17

FS presentasjon av budsjett 22.sep
FS behandling av budsjett 27.okt
FS budsjett 2021 ut på høring 28.10 - 16.11.
FS innstilling budsjett 2021 24.nov

KS vedta budsjett samt handlingsplan 2021 -
2024 10.des.
Strategikonferanse 10. og 11.06
Vinterferie uke 9 24. 02 - 01.03
Høstferie uke 40 28.09 - 04.10
Påskeferie 06.04 - 13.04.
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