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03.03.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende referatsak tas til orientering: 

 Fylkesmannen I Oslo og Viken  

Fylkesmannens forventningsbrev 2020  

(Arkivsak 20/555-1) 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 20/674-1   Arkiv: 151  

 

Årsregnskap 2019 for Ringerike kommune - muntlig presentasjon  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/20 Formannskapet 18.02.2020 

14/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar presentasjonen til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Rådmannen presenterer regnskap 2019 som ble overlevert revisjonen 14. februar 2020. 

 

Vedlegg 

 

Legges ved protokollen. 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Arkivsaksnr.: 20/24-1   Arkiv: 151  

 

Plan for økonomirapportering 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/20 Formannskapet 22.01.2020 

7/20 Kommunestyret 06.02.2020 

15/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utsatt til KS 03.03.20 på grunn av mangel på tid. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen legger frem forslag til plan for økonomirapportering i 2020. 

 

I forhold til 2019, er det endringer i antallet rapporter som legges fram for formannskap og 

kommunestyret. 

 

Beskrivelse av saken 

Økonomirapportering og utarbeidelse av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har de siste to årene merket press i den økonomisk situasjonen.  

Budsjettet for 2020 er stramt, og må følges tett opp. 

 

Det er nødvendig å følge den økonomiske utviklingen tett, men også slik at det gir god 

oversikt og godt grunnlag for beslutninger. 

 

Rådmannen ønsker derfor at praksis med månedlige økonomiske rapporter til formannskap og 

kommunestyre endres, ved at formannskap og kommunestyre får kvartalsrapporter i stedet for 

månedsrapporter og tertialrapporter. 

 

Rådmannen mener at kvartalsrapportering vil gi bedre oversikt i kommunens økonomiske 

situasjon, ved at det leveres tre godt gjennomarbeidede rapporter i året i tillegg til 

årsrapporten, mot 2 slik som vi har hatt praksis med de siste årene. 
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Kvartalsrapportering er også sammenfallende med rapportering på sykefravær, og gjør denne 

rapporteringen mer naturlig. 

 

Rådmannen vil fortsette praksis med å presentere månedsrapporten i formannskapsmøtet i 

påfølgende måned, med en muntlig framlegging og hvor presentasjonen vil bli lagt ved 

protokollen. 

 

Formannskapet og kommunestyret få kvartalsrapportene til behandling i henhold til følgende 

plan:  

 

  

Presentasjon FS 
Behandles i FS-møte Behandles i KS-møte 

    

Februar 18.mar     

Mars 1. kvartal 22.apr 26.mai 04.jun 

April 26.mai     

Mai 25. juni i KS     

juni - 2. kvartal 
(halvårsrapport) 

26.aug 26.aug 10.sep 

August 22.sep     

September - 3. 
kvartal 

27.okt 24.nov 11.des 

Oktober 24.nov     

 

Kvartalsrapporten vil inneholde en økonomisk årsprognose for hvert rammeområde, analyse av 

sykefravær, utvikling i antall ansatte samt status i de fleste investerings-prosjektene.  

 

I kvartalsrapporten vil det bli rapportert på verbalforslag, status på mål fra vedtatt 

handlingsprogram og status for kommunestyrevedtak. 

 

Det vil i kvartalsrapporten foreslås budsjettendringer, både på driftsbudsjettet og 

investeringsbudsjettet. 
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 Ringerike kommune, 08.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Arkivsaksnr.: 19/645-4   Arkiv: A20  

 

Innbyggerinitiativ - Hønefoss skole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Innbyggerintiativet – Hønefoss skole, tas til orientering. 

2. Området ved Hønefoss skole skal nyttes til skole og barnehage, slik det er vedtatt i 

byplanen. 

3. Det vurderes ved hver oppdatert elevtallsprognose hvilket tidspunkt mulighetsstudier 

for bruk av området /anlegget skal igangsettes. 

 

  

Sammendrag 

Et innbyggerinitiativ ble opprettet på nettstedet Minsak.no av Hilde Grefsrud den 3. februar 

2019, og avsluttet den 9. september 2019. 

Initiativet ber om at det settes i gang en mulighetsstudie for Hønefoss skole, og at 

det gjennomføres en forpliktende og seriøs opprustningsprosess som tar hensyn til byutvikling 

og barnas beste.  Innbyggerinitiativet er oversendt Ringerike kommune den 12. januar 2020. 

(Vedlegg) 

 

Innledning / bakgrunn 

Den 2. februar 2019 ble det opprettet et innbyggerinitiativ av Hilde Grefsrud via verktøyet 

«Min sak». Sluttdato for signering var 10. september 2019. Formelt ble dette overlevert 

Ringerike kommune ved ordfører den 12. januar 2020. 

 

Juridiske forhold 

Kommuneloven § 12-1 regulerer behandlingen av innbyggerforslag. Bestemmelsen er en 

videreføring av kommuneloven fra 1992, § 39 a. den nye bestemmelsen har mindre språklige 

endringer, men det materielle innholdet er identisk. 

Kommuneloven § 12-1 lyder som følger; 

Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder 

kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv 

å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 

underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller 

fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens eller 

fylkeskommunens virksomhet. 
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Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til forslaget senest seks måneder 

etter at det er fremmet. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling 

i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal 

informeres om vedtak som treffes, og om tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.  

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere 

innbyggerforslag. Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en 

sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. 

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om et forslag kan fremmes.  

Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragrafen, og som blir nedstemt i 

kommunestyret eller fylkestinget, kan bare påklages dersom forvaltningsloven eller annen lov 

gir klagerett.  

Initiativtager har ved overleveringen av innbyggerforslaget, i eget brev, blant annet bedt om at 

innbyggerforslaget skal gå direkte til kommunestyret uten administrativ utredning eller 

rådmannens innstilling.  

Når det gjelder saksforberedelsen og utformingen av administrasjonens innstilling til 

kommunestyret så sier kommunelovens § 12-1 ikke noe om dette. Det betyr at her gjelder de 

alminnelige reglene i kommuneloven om dette. I kommuneloven § 13-1, tredje avsnitt fastslås 

at «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet», og at «Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe 

vedtak». Loven sier ikke noe mer om hva som er forsvarlig utredning, og som alminnelig regel 

må rådmannen ha betydelig skjønnsfrihet her, ut fra vurderinger av hva som er et forsvarlig 

grunnlag for å treffe vedtak i den enkelte sak.  

Selv om det er anmodet om at saken skal fremmes uten administrativ utredning eller 

rådmannens innstilling er det rådmannens plikt, etter kommuneloven, å utrede 

innbyggerforlaget for kommunestyret.  

 

Beskrivelse av saken 

Innbyggerinitiativet inneholder denne teksten: 

 

Ny byplan skal vedtas i Hønefoss. Vi sier: - Uten byskolen, ingen byplan. Gi din 

underskrift før lokalvalget 9.9.2019. Bakgrunn: I Ringerike bor det litt over 30.000 

mennesker pr. I dag. Nå rigger vi for vekst, med ny E16 og Ringeriksbane. Banen 

vil etter planen stå ferdig i 2028. I 2030 skal befolkningen i kommunen ha økt til 

40.000 personer. 70 prosent av veksten skal komme innenfor Hønefoss by. 

Likevel er det planen å legge ned Hønefoss skole. Hønefoss by trenger en 

omstart i denne saken nå som byplanen formes. Med veksten som ventes, må vi 

forutsette at skoleanlegget og tomten fortsatt skal brukes til 

undervisningsformål. Sett i gang en mulighetsstudie for skolen og gjennomfør en 

forpliktende og seriøs opprustingsprosess som tar hensyn til byutvikling og 

barnas beste.  
 

 

På nettsidene til Minsak.no opplyses det at underskriverne må være bosatt og 

folkeregisterregistrert i kommunen. Det er ingen nedre aldersgrense for å skrive under forslag.  

Underskrifter fra andre kommunen er ikke gyldige, og bør ifølge minsak.no, fjernes. 
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Innbyggerinitiativet Hønefoss skole, inneholder 1145 underskrifter med navn, adresse og 

postnummer.  Av disse er det 925 med oppgitt postnummer/adresse i Ringerike kommune, 

inkludert adresser i Ringerike med postadresse Jevnaker.   

 

Innbyggerinitiativet ber om at det settes i gang en mulighetsstudie for skolen og en 

forpliktende og seriøs opprustningsprosess. 

Innbyggerintiativet ble avsluttet 9. september. Kommunen har hatt dialog med initiativtaker om 

oversendelse av saken. Initiativtaker har valgt å oversende den i januar 2020, og ber om at den 

ikke behandles før etter at kommunestyret er gjort kjent med rapport fra revisjonen om 

Hønefoss skole. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Innbyggerinitiativet forutsetter at «skoleanlegget og tomten fortsatt skal brukes til 

undervisningsformål», med henvisning til byplanen. 

Da initiativet ble opprettet, den 3. februar 2019, var forslaget til ny byplan sendt ut på høring.  

Høringsforslaget omtalte Hønefoss skole flere steder.  

I endelig vedtak om byplanen fattet av kommunestyret 5. september 2019, står det i punkt 10: 

«BOP6: Området ved Hønefoss skole skal nyttes til skole og barnehage». (K-sak 124/19) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Nedleggelse av Hønefoss skole ble vedtatt i 2014 (K-sak 65/14). Saken har senere vært til 

lovlighetskontroll hos fylkesmannen i Buskerud og er vurdert av Viken kommunerevisjon (K-

sak 5/20). 

Kommunestyret har tidligere vedtatt at «Rapport med befolknings- og elevtallsprognoser 2018 

– 2033 legges til grunn i kommunens planleggingsarbeid for barnehager og skoler» (K-sak 

117/18). I rapporten går det fram at det forventes elevtallsvekst først mot slutten av perioden, 

og i saken står det at «Det må planlegges med en ny barneskole sentralt i Hønefoss som kan 

være klar til å bli tatt i bruk mot slutten av prognoseperioden.»   

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil berømme det det store engasjementet fra innbyggerne i denne saken. 

Innbyggerinitiativet forutsetter at skoleanlegget og tomten fortsatt skal brukes til 

undervisningsformål. Rådmannens vurdering er at dette ivaretas av vedtaket om byplan, 

gjengitt tidligere. 

Innbyggerinitiativet ber videre om en mulighetsstudie for skolen og en forpliktende 

opprustningsprosess. Dette samsvarer godt med kommunestyrets vedtak i 2018 om å legge 

elevtallsprognosen til grunn for kommunens planarbeid. I den saken ble behov for en tredje 

skole beskrevet.  

Prognosen fra 2018 viser et stabilt elevtall i Hønefoss- og Ullerålområdet de neste årene. 

Elevtallprognosene oppdateres annet hvert år. Neste elevtallsprognose legges fram i 2020. 

Rådmannen vil vurdere elevtallsutviklingen og behov for nye skoler ved hver rullering av 

prognosene, og foreslå å starte utredningsarbeidet for en tredje skole i Hønefoss i god tid før 

behovet melder seg.  

Når det gjelder skoleanlegget ved Hønefoss skole, er det rådmannens vurdering at det kan egne 

seg godt til det formål som byplanen og innbyggerinitiativet legger opp til.  

Det ligger sentralt byen. Ulempen er selvsagt trafikken i Hønegata. I en utredning må det 
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vurderes om skolen skal benyttes til barnehage, skole fra 1.-4. trinn, skole fra 1.-7. trinn med 

en og to paralleller.  

I utredninger vil brukere bli involvert og høringer være åpne. I slike prosesser bidrar 

representanter fra elever, foreldre og ansatte underveis.  Alle interessegrupper vil og kunne 

komme med uttaler i høringer, slik at det dannes et best mulig beslutningsgrunnlag.  

 

 

Vedlegg 

Innbyggerinitiativ: Følgebrev fra initiativtaker. 

Innbyggerinitiativet -  Hønefoss skole – Minsak.no 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 20/417-1   Arkiv: U03 &10  

 

Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

16/20 Formannskapet 18.02.2020 

17/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora beholder sitt 

tilsettingsforhold i Ringerike kommune og ha kommunal ledelse, og at fremtidige ansettelser 

skjer i kommunen.  

 

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og 

foreslå nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i 

tråd med intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede 

avtaler legges fram for endelig godkjenning. 

 

 

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Saken har sin bakgrunn i to forhold: 

1. Behov for bedring av arbeidstilbudet for psykisk utviklingshemmede i kommunen 

Tilbudene er i dag organisert gjennom en kommunal driftsenhet (Aurora) og et 

interkommunalt aksjeselskap (Menova AS), samt VTAO-plasser innen det 

eksisterende/ordinære arbeidsliv. Plassene innenfor arbeidsmarkedsbedrift er finansiert 

av stat og kommune (75/25 %) og plasser innenfor ordinært arbeidsliv er finansiert av 

staten. 

Det samlede tilbud til brukergruppen er i dag godt. Kommunen har god kompetanse 

innen de fleste områder, fokus på boforhold, sammensetning og bygningsmassens 
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kvalitet, tilbudene til de yngste, behovet for avlastning, skoletilbud og aktivitetstilbud. 

Det er allikevel et faktum at kommunen ikke har et samlet tilbud som harmoniserer med 

Rettighetsutvalgets innstilling om hvilke endringer som er nødvendig for å sikre 

oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming, og 

avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med aktivitetstilbudet og 

ansvarsforholdet opp imot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav. 

2. Behov for revurdering av arealer og lokasjon 

Ringerike kommune har signalisert nødvendigheten av at Aurora bør etableres i andre 

lokaler. Aurora leier i dag relativt kostbare lokaliteter på Hensmoen. Dagens lokaler er 

utformet som industrilokaler, og trenger rehabilitering. Rommene er store og det er stor 

takhøyde. Arealene er derfor kostnadsintensive å drifte. Dette inntrykket forsterkes ved 

at senteret i dag ikke klarer å utnytte arealene optimalt. Lokalene er ikke universelt 

utformet og er i liten grad tilpasset mennesker med funksjonshemminger. En vurdering 

av annen lokasjon er derfor både hensiktsmessig og påkrevd.  

Fristen for å si opp dagens leieavtale på Hensmoen var 31/12-2019, og kommunen ville da 

trenge nye lokaler innen 31/12-2020. Det er nå framforhandlet revidert leieavtale med 

Hensmoveien as, slik at Ringerike kommune kan avvikle dagens leieforhold fra 31.12.21, med 

oppsigelse innen 30.6.2020. Det er i denne avtalen ingen ting i veien for at leieforholdet kan 

videreføres, men da som en langsiktig avtale, dersom kommunestyret ikke finner å ville gå 

videre med en samlokalisering og formalisert samarbeid med Menova as. 

 

Beskrivelse av saken 

Med bakgrunn i de signaler som er referert i innledningen, mente styret i Menova as at det 

kunne være et naturlig og riktig tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre, samlokalisere 

og organisere dagens tilbud om arbeid og aktivitet for voksne funksjonshemmede, herunder 

psykisk utviklingshemmede, og har foreslått en slik løsning for kommunen (vedlagt). 

Styret for Menova as presiserer i sitt forslag at de er i ferd med å avslutte sin ut- og ombygging 

av eiendommen på Kilemoen. En del av arbeids- og treningsarenaene på Kilemoen vil kunne 

representere et godt tilbud til de sterkeste av brukerne på Aurora. På Kilemoen eier Menova as 

også ledig areal egnet til utbygging av den delen av «Aurora» som ikke naturlig vil være en del 

av dagens virksomhet i Menova as. Dette gjelder i hovedsak aktivitetstilbud til de svakeste som 

ikke kan benytte VTA eller VTAO plasser, og hvor fokus er trivsel. Det vil også være plass til 

den delen av dagens virksomhet som Menova as oppfatter er nødvendig for å gi et trygt, 

variert og godt tilbud. Menova as signaliserer at de har både vilje og økonomi til å foreta 

nødvendige investeringer i denne sammenheng. 

Ved en lokalisering på Kilemoen vil det enklere kunne praktiseres «sømløse overganger» etter 

hvert som den enkelte bruker utvikler nye ferdigheter. Overganger som gjelder fra enklere 

produksjonsoppgaver til den mer krevende i VTA-delen, og for noen mulighet til overgang til 

varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift. For andre, basert på endringer i 

helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste løsningen, noe som også kan 

være utfordrende og kreve solid veilederkompetanse. 

Ved å samlokalisere og koordinere virksomhetene vil man også kunne bruke spisskompetanse, 

f.eks. spesial- pedagogisk kompetanse, ergoterapeut og aktivitør fleksibelt. Grunnlaget for 

ansettelse av denne type spisskompetanse vil da også kunne være økonomisk tilstede. Dette vil 

kunne gi bedre og mer individuelt tilpassede tilbud. 
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Dagens situasjon 

VTA-plasser 

Kunnskap om bruk av varige tilrettelagte arbeid (VTA/VTAO) er et område det er relativt lite 

allmenn kunnskap om. Ifølge Engeland og Langballe (2017) har 21,7 % av alle voksne 

personer i Norge i alderen 20 til 69 år som har diagnosen utviklingshemming, et VTA-tilbud. I 

Ringerike har vi 85 personer med slik diagnose innen denne aldersgruppen, men kun 11 har 

VTA-tilbud, dvs. 12,9 %. 

Nyere forskning opererer med noe ulike tall når det gjelder andelen med utviklingshemming i 

Norge som har VTA-tilbud. Andelen varierer mye fra fylke til fylke. Ringerike kommune har 

tilgang på 30 VTA-plasser på «Menova AS». Kun 9 av disse er besatt av psykisk 

utviklingshemmede. To plasser på «Adaptor as» har psykisk utviklingshemmede fra Ringerike 

kommune. 

Arbeidsforholdene for de som arbeider på Aurora og de som arbeider på VTA-plasser innen 

arbeidstiltaksbedriften Menova as og VTAO-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser i ordinær 

virksomhet) er svært forskjellige, selv om arbeidsoppgavene og innsatsen er lik. 

Alle som deltar i VTA/VTAO skal ha innvilget uførepensjon. I tillegg mottar arbeidstakeren på 

Menova as en tilleggslønn som begynner på kr. 27,10/time, økende til kr. 48,85/time. 

Deltakerne mottar reisepenger som tilsvarer bussbillett for uføre hver dag de er på jobben. 

Noen av deltakerne er organisert i Fellesforbundet med egen VTA avtale. De har blant annet 

anledning til å skrive egenmelding og ha sykmeldinger der Menova as betaler for 

arbeidsgiverperioden (16 dager). De får ikke sykepenger fra NAV (er uføre). Bedriften har 

statlige tilskudd, og vertskommunen er forpliktet til å betale minst 25% av det statlige 

tilskuddet, som et kommunalt bidrag. 

I et opplegg relatert til VTAO får bedriften et statlig tilskudd på kr. 5 711,-/mnd., uavhengig 

av hvor stor stillingsprosent arbeidstakeren har. Arbeidstaker beholder sin uføretrygd, og får 

innvilget høyere inntektstak enn andre som mottar uføretrygd (1G istedenfor 1/2G). Ordningen 

er i sin helhet statlig finansiert. Vanligvis benytter bedriften dette tilskuddet til opplæring, 

kostnadsdekning og lønn til arbeidstaker. 

På Aurora får arbeidstakeren «arbeidsoppmuntringspenger» på kr. 32,-/dag, finansiert over 

kommunens budsjett. 

 

Aurora, - dagens organisasjon og ressursbruk 

Dagens personalgruppe ved Aurora består av 17,45 årsverk fordelt på 22 ansatte. De ansatte 

arbeider som miljøarbeider og miljøterapeuter, sammensatt av assistenter, fagarbeidere og 

vernepleier. Det er en avdelingsleder som har det operative fag- og personalansvar. 

Felles for de ansatte ved Aurora er at de har lang ansiennitet og det er relativt høy 

gjennomsnittsalder. De har god erfaring og kompetanse om arbeidsoppgaver og brukerne. 

Flere av de ansatte har blitt overført til Aurora fra andre arbeidsplasser internt i kommunen på 

grunn av behov for tilrettelagt arbeid av helsemessige årsaker. 

Aurora har i dag et brutto lønnsbudsjett på kr. 11.659.860,- og andre brutto driftsutgifter er 

budsjettert med kr. 2 291 800,-. På refusjons- og inntektssiden hentes inn kr. 1 552 271,- slik 

at virksomheten har et netto driftsbudsjett på kr. 12 399 389,-  

Ny leieavtale for 2020 for dagens hovedbygg (2060m2 fordelt på kontor, lager og 

industriarealer samt lagerhall (375 m2 har en årlig kostnad på kr. 1.381.980 eks. MVA. Dette 
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er en økning på kr. 250 000,-/år som så langt ikke er fanget opp i budsjett 2020, men som er en 

reell utgift i 2020 som må tas i betraktning. 

Ut over dette dekker eiendomstjenesten årlige driftskostnader til strøm, renovasjon etc. (FDV-

kostnaderi) i størrelsesorden kr. 200 000,-. Samlet ressursbehov for å drifte Aurora på dagens 

lokasjon og til dagens volum er da kr. 12 849 389,-. 

Når det gjelder kvaliteten på arbeidstilbud/tiltak til psykisk utviklingshemmede i Ringerike 

kommune, må denne vurderes opp imot hva som er vedtatt målsetting med tilbudet. Dersom 

målsettingen er å bidra/sørge for at de psykisk utviklingshemmede har en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter, vil tilbudet kunne vurderes som svært 

godt. 

Dersom målsettingen har basis i at virksomheten skal kvalifisere, gi arbeidstrening og 

klargjøre/kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet, er tilbudet ikke godt. Ingen går over i annet 

arbeid innenfor det ordinære arbeidsliv. Dette skyldes antagelig en selvforsterkende mekanisme 

basert på at deltakerne ikke betraktes som reelle arbeidssøkere, og at deltakelse i seg selv 

fremstår som et bevis på at man ikke passer inn andre steder. Istedenfor å tilegne seg kunnskap 

og ferdigheter for å komme inn i andre og betalte jobber, lærer deltakerne seg å gjøre oppgaver 

som beholder dem i dette systemet. Virksomheten bidrar ikke til yrkeskvalifisering eller 

økonomisk selvstendighet for deltakerne, og blir en institusjon som skaper sin egen 

arbeidsstokk som dermed forblir utenfor det ordinære arbeidslivet. 

Aurora driver i dag i henhold til vedtatt målsetting, som er å skape en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter. Det samlede tilbud til brukergruppen 

er i dag godt. Kommunen har god kompetanse innen de fleste områder; fokus på boforhold, 

sammensetning og bygningsmassens kvalitet, tilbudene til de yngste, behovet for avlastning, 

skoletilbud og aktivitetstilbud. Det er allikevel et faktum at kommunen ikke har et samlet tilbud 

som harmoniserer med Rettighetsutvalgets innstilling om hvilke endringer som er nødvendig 

for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming, og 

avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med aktivitetstilbudet og ansvarsforholdet 

opp imot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav. 

Hva er så problemet? 

Brukerne i tiltaket frekventerer ikke VTA-plassene i kommunen og de blir ikke gjenstand for 

profesjonell arbeidsutprøving og/eller kartlegging av arbeidsevne. Slik blir Aurora den eneste 

aktøren som har muligheter til å forsøke å bidra til kvalifisering for annet arbeid. Samtidig må 

virksomheten håndtere budsjettkrav. Dette dilemma gjør at man forsøker å framstå som en 

vanlig konkurranseorientert bedrift, eksempelvis med kjøp/salg av sluttprodukter, eget 

butikkutsalg, vedproduksjon, tilvirkning av hagemøbler og produksjon av gaveartikler 

(strikkevarer og lysstøping). 

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

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet (Aurora, - tidligere 

Ringerike arbeidssenter). 

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

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

                                                
i Forvaltning, Drift og Vedlikehold 
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kommunen, næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedrift. Dermed har de i stor grad vært 

skjermet for statlig finansiering, og kun fått tilbud om kommunalt finansierte tiltak. 

I løpet av de siste 30 årene har det skjedd store endringer i samfunnet og næringsliv, både 

holdningsmessig og når det gjelder lover og forskrifter. Arbeidstiltaksbedriftene har ekspandert 

og en rekke ordninger har utviklet VTA-tilbudene og finansieringen av disse. Vi har også fått 

slike ordninger innen næringslivet og det ordinære arbeidsliv (VTAO). Likeens har 

kompetansen økt, og vi har i dag flere profesjoner som bidrar med den målsetting å kvalifisere 

psykisk utviklingshemmede samt tilrettelegging og oppfølging slik at de kan integreres i det 

ordinære arbeidsliv. Denne utviklingen har dessverre ikke skjedd i stor nok grad innen tiltakene 

i Ringerike kommune. 

Aurora har byttet lokaler flere ganger. Likevel er aktivitetene lett gjenkjennelige. Produksjonen 

består av strikking, lysstøping, snekring og produksjon av ved. Dette er aktiviteter for å ivareta 

daglig aktivitet og opplevelsen av å «det å ha det trygt og godt». I løpet av 30 år (helt siden 

HVPU-reformen) har ingen brukere av Aurora kvalifisert seg til et arbeidsforhold innen det 

ordinære arbeidsliv. Med en videreføring av dagens drift, målsettinger og kompetanse, kommer 

heller ingen til å gjøre dette i framtiden. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen la forespørselen fra styret i Menova as fram for kommunestyre, som 7.3.2019 i 

pkt. 1, sak 23/19, fattet slikt vedtak: 

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

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med kommunens 

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

i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019». 

Rådmannen la den 27.6.2019 i sak 19/95 fram forslag for kommunestyret om felles 

organisering og drift av Aurora og Menova as, som fattet følgende vedtak: 

1. Rådmannen gis i oppgave å foreta nærmere vurdering/konkretisering muligheter for 

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kilemoen. Det 

forutsettes gjennomført i en prosess mellom MENOVA og Ringerike kommune basert 

på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling av 

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 unik 

kompetanse, erfaring og innsikt. Det legges til grunn at felleslokalisering vil føre til 

positive synergier for den enkelte, for bedrift, for kommune og for de ansatte. 

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold 

utredes nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges for vedtak i 

Kommunestyret. 

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 

organiseringen av nevnte samordning skjer ved at de ansattes interesser blir ivaretatt 

uten tap av rettigheter. Det gjelder og rettigheter til avtalefestet pensjon. Det 
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forutsetter at arbeidsrettslige forhold blir avklart i samsvar med gjeldende lovverk og 

avtaleverk mellom partene. 

Utgangspunktet er at brukere med utsikter/muligheter for VTA/VTAO plass får 

mulighet til å inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere 

som trenger aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om 

samlokalisering 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 Kilemoen hvor enkelt 

individets muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -

plasser (varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke 

overføringene til VTA-plasser i ordinære virksomheter (VTAO – i ordinær bedrift). 

3. Ringerike kommune skal posisjonere egne kommunale virksomheter for å søke tilskudd 

i forhold til VTAO-plasser, ved å tilby aktuelle arbeids- /praksisplasser innenfor egen 

virksomhet. Ringerike kommune vil i så henseende søke å prioritere psykisk 

utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser, - noe som selvsagt ikke skal 

ekskludere andre brukergrupper. 

Vedtakets punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt, mens pkt. 1 ble vedtatt mot 12 stemmer. 

Vedtaket gir rådmannen et klart oppdrag om å gjennomføre en prosess der en rekke 

innholdsmessige forutsetninger og føringer er lagt i kommunestyrets vedtak. Rådmannen valgte 

å prosjektorganisere oppfølgingen av kommunestyrets vedtak, og nedsatte en styringsgruppe 

med følgende representasjon: 

Styringsgruppe: 

 Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef, leder 

 Trude Steinmo, kommunalsjef HR 

 Magne Enger, daglig leder Menova as 

 Bente Bråthen HTV Fagforbundet 

Det ble likens nedsatt en prosjektgruppe/arbeidsgruppe bestående av: 

 Reni Odden, enhetsleder helse og omsorg, prosjektleder 

 Ruth Kvam, avdelingsleder Aurora 

 Siri van Kervel Røskaft, advokat/juridisk rådgiver 

 Sanna Grønli, økonomi/analyse, rådgiver 

 Terje Schistad, eiendomsforvalter 

 Magne Enger, daglig leder Menova as 

 Torbjørn Wik, Menova as 

 Gro Johansen, Fagforbundet 

 Trine Nyhus, Aurora, verneombud 

 Knut Rundtop, foreldrerepresentant 

 

Målsettinger/prosjektmandat 

Prosjektets målsetting skal baseres på at tilbudene samordnes både for å utvikle 

arbeidsmarkedsbedriften og for en bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer 
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med utviklingshemming (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje). Prosjektet skal vurdere og 

konkretisere muligheter for samlokalisering av Aurora og Menova as til utbygd fellesanlegg på 

Kilemoen, som skal være et kraft- og kompetansesenter hvor enkeltindividets muligheter og 

rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

Kommunestyrets vedtak innebærer at samarbeidet med Menova as søkes organisert slik at 

brukerne av Aurora får tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere. 

Arbeid er viktig for alle, og psykisk utviklingshemmede må også få erfare at arbeid gir bedre 

økonomi og større grad av integrering. De psykisk utviklingshemmede skal ha en reell mulighet 

for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den 

«varige tilrettelagte arbeidsplassen» (VTA-plass) gi forutsigbarhet og trygghet i egen 

livssituasjon. 

Aktivitetstilbudet, som i utgangspunktet er et kommunalt ansvar videreføres i kommunal regi i 

et samarbeid med Menova as. Den enkelte vil da kunne trekke større veksler på et langt større 

fagmiljø med bredere kompetanse. Det etableres «sømløse» overganger fra et lavere 

funksjonsnivå til et høyere, - og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle 

tilsi dette. Samkjøring/transport vil også være lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. 

Aktivitetstilbud og arbeidstilbud for denne gruppen griper sterkt inn i hverandre. 

Kommunestyrets vedtak forutsetter at kommunens aktivitetstilbud (som er et klart definert 

kommunalt ansvar) skjer i regi av kommunalt ansatte, og at de etablerte arbeidstilbud (som er 

et klart definert statlig ansvar) skjer i regi at arbeidsmarkedsbedriften og dennes ansatte. Det 

skulle i så henseende ikke være noe i veien for å ta ut positive synergier ved etablering av felles 

administrasjon og ledelse. 

Det legges til grunn at prosjektet skal resultere i løsninger som gir positive synergier både for 

den enkelte bruker, for ansatte, for Menova as og for kommunen. For kommunen vil de 

positive synergier best synliggjøres i en kostnadseffektiv drift og riktig og rasjonell bruk av 

kommunens midler. Rådmannen har gitt klare føringer for at kostnadsnivået til disse tjenestene 

ikke skal øke etter at de organisatoriske endringene er gjennomført. 

Prosjektgruppen fikk følgende mandat i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 95/19: 

1. Utrede en mulig samarbeidsmodell der Menova as og Aurora samlokaliseres på Kilemoen. 

Modellen skal sikre en bedre realisering av grunnleggende rettigheter når det gjelder aktivitet 

og arbeid for personer med utviklingshemming (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje). 

2. Et slikt fellesanlegg skal være et kraft- og kompetansesenter hvor enkeltindividets 

muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

 

Prosjektgruppens anbefaling 

Prosjektgruppen har lagt et godt stykke arbeid ned i en rapport som belyser tre forskjellige 

måter det vedtatte samarbeid kan organiseres på. Den styrking av tjenestetilbudet som er 

nødvendig, gjør at aktuelle alternativ må gi insitament for positive synergieffekter i forhold til 

drift, dersom man skal unngå å tilføre ytterligere driftsmidler. Slik prosjektgruppa ser det, vil 

både alternativ 1 og 2 kunne ha et visst potensiale for forbedringer av tjenestetilbudet. Den 

nødvendige styrking som er nødvendig vil allikevel kun la seg realisere gjennom alternativ 3. 

Prosjektgruppens rapport er godkjent av styringsgruppen, og anbefaling følger som vedlegg. 

Styret for Menova as har behandlet forslaget i sak 58/19 den 20.11.19 og uttaler: 
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Dokumenter var utsendt på forhånd. En lang og god diskusjon ble gjennomført. Synspunkter 

på både fordeler og ulemper med en samlokalisering og overtagelse av ansvaret for driften av 

Aurora, fremkom. Enighet om at dette vil gi et langt bedre tilbud til brukerne hos Aurora. 

Aurora og Menova står ovenfor mange av de samme utfordringene som kan løses med «en 

sterkere kraft» om man er samlokalisert/samarbeider. Menova sin drift vil også bli mer 

forutsigbart og sikret. 

Vedtak:  

Styret stiller seg positive til den fremlagte skissen, tegninger av nytt bygg og 

organiseringsalternativ 3 for samlokalisering og synergi med Ringerike kommune sitt 

arbeidssenter Aurora.  

Styret mener følgende forutsetninger må være på plass før ett endelig vedtak kan fattes: 

o En driftsavtale, med tilhørende økonomiske betingelser, hvor Aurora minimum dekker 

sin naturlige andel av felleskostnader i Menova, samt sikrer at Menova ikke kan bli 

belastet med uforutsette kostander tilknyttet driften av Aurora. Videre at 

driftsavtalen gir ledelsen i Menova den nødvendige styringsrett over medarbeidere i 

Aurora, selv om de er ansatt i Ringerike kommune. 

o En husleieavtale på markedsmessige vilkår inngås - 25 års leieavtale. 

o NAV gir Menova anledning til å etablere en konsernmodell, som gjør at Menova kan 

leie ut bygg og stå for driften av Aurora, uten at Menova sin godkjennelse som 

attføringsleverandør, blir trukket tilbake. 

o Styreleder og daglig leder følger opp mot Ringerike kommune.   

 

Rådet for funksjonshemmede har fått prosjektgruppas anbefaling til behandling i sitt møte 

28.2.2020. Innstilling til rådets anbefaling er som følger: 

«Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for kommunestyret 

sak 96/19, samt prosjektgruppens forslag til lokasjon og organisering av arbeids, - og 

aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune. 

Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å ivareta 

intensjoner i NOU 2016/2017 – På lik linje. Råd for funksjonshemmede anbefaler 

kommunestyret å slutte seg til det beskrevne alternativ 3 i prosjektgruppas anbefaling». 

Endelig vedtak i rådet vil bli vedlagt saken til hovedkomiteens- formannskapets- og 

kommunestyrets behandling. 

 

Økonomiske forhold 

Hva vil en samlokalisering og en formalisering av samarbeidet i henhold til 

prosjektgruppens forslag alternativ 3 koste? 

Dette er et estimat ut i fra dagens driftsnivå og antall deltagere/brukere, basert på budsjett-tall 

og forslag fra Menova as. Det har ikke vært gjennomført formelle drøftinger. 

Kostnader ved egenregi, - som i dag Kostnader ved samlokalisering og 

formalisert samarbeid 

ved realisering av alternativ 3 

Lønn Aurora* 11 659 860 Lønn Aurora***** 8 686 600 
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Driftskostnader  924 300 Driftskostnader 1 200 000 

    Andel av fellesarealer og 

fellestjenester******** 

2 500 000 

FDV-kostnader bygg*** 200 000 FDV-kostnader 200 000 

Husleie** 1 617 500 Husleieii****** 1 250 000 

Salgsinntekter 911 795 Salgsinntekter******* 1 000 000 

Refusjoner****      640 476 Refusjoner   640 000 

  12 849 389   12 196 600iii 

 

Kommentarer til de enkelte poster: 

*Lønn Aurora er basert på vedtatt budsjett 2020. med 17,45 årsverk.  

**Basert på dagens husleie i Storgata samt ny husleie på Hensmoen. 

*** Strøm, renovasjon, renhold er basert på regnskapstall 2018. 

****Gjelder refusjoner ved langtidsfravær. 

*****Lønnsutgifter til kommunalt ansatte som følger med over til Kilemoen. 

******Kapitalkostnader av lånebehov + FVD-kostnader 

*******Salgspotensialet øker, og man velger å estimere 10% økning fra 2020. 

********Dette beløpet skal dekke tilgang til kantine, tilgang/deling treningsrom, deling av 

møte/undervisningsrom og en felles resepsjon, 50% av stillingen som leder for «Menova 

Arbeid og Aktivitet», deling av kostnader til nye veilederfunksjoner, fellesfunksjoner innen 

ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, kompetanseutvikling, IKT og 

markedsføring/digitale kanaler. 

Hvilke forbedringer/muligheter vil dette gi for de psykisk utviklingshemmede? 

Prosjektgruppens anbefaling i alternativ 3 vil gi brukerne muligheter for de endringer 

kommunestyret i sitt vedtak etterspør. Dette gjelder særlig innenfor følgende områder: 

 Brukerne vil få tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere. 

 Det vil ligge til rette for «sømløse» overganger fra et lavere funksjonsnivå til et 

høyere, - og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle tilsi dette. 

 Brukerne vil ha en bedre økonomi når man frekventerer VTA/VTAO ordningen framfor 

sysselsetting i dagens Aurora, og får oppleve gleden og motivasjonen ved å tjene 

egne penger. 

 Brukerne vil ha en reell mulighet for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. 

Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den «varige tilrettelagte arbeidsplassen» 

(VTA/VTAO) gi trygghet i livssituasjon. 

 Aktivitetstilbudet vil videreføres i et slikt samarbeid som alternativ 3 beskriver for de 

som ikke kvalifiserer til varig tilrettelagt arbeid. 

 De ansatte ved Aurora vil kunne trekke større veksler på et større fagmiljø med 

bredere kompetanse. Ved etablering av felles faglige ressurser/veiledere og fag- og 

næringslivsansvarlige, vil både ansatte og brukere få større mulighet og tilgang til 

                                                
ii Beregnet kapitalkostnader relatert til et byggelån på 25 mill. kroner samt FDV-kostnader 
iii Den usikre variabel her vil være husleien. For- og detaljprosjektering vil gi et mer nøyaktig 

estimat, og endelig kostnadsramme vil bli avdekket ved anbudskonkurransen. Dette vil derimot 

ikke foreligge før høsten 2020. Skal nåværende leieavtale sies opp, må dette skje før juni 2020. 
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individuell veiledning i daglig arbeid. Dette vil bidra til utvikling og muliggjøre 

overgang til varig tilrettelagt arbeid for flere. 

 Samkjøring av transport vil bli lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. Selv om Kilemoen ikke ligger sentrumsnært, har Menova AS allerede 

etablert gode transportordninger til Kilemoen, mens transportgrunnlaget til 

Hensmoen har blitt tilsvarende redusert. 

 

Avtalemessige forhold 

Rådmannen har fått utarbeidet et forslag til intensjonsavtale som overordnet vil regulere 

samarbeidsavtalen mellom Menova as og Aurora. Denne følger som vedlegg.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunestyrets vedtak i sak 19/95 ga rådmannen i oppgave å foreta nærmere 

vurdering/konkretisering muligheter for samlokalisering av Aurora og Menova as til utbygd 

fellesanlegg på Kilemoen. Det ble forutsatt gjennomført i en prosess mellom Menova as og 

Ringerike kommune basert på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling av 

arbeidsmarkedsbedriften og for bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer 

med utviklingshemming. (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje som utgangspunkt). Vedtaket la 

også klare føringer for et løsningsorientert samarbeid basert på tillit og respekt, hvor 

hovedfokus skal være å ivareta ulike grupper og enkelt personers behov på best mulige måte. 

Vurderinger og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, nærmere utredning av de 

økonomiske forhold og konkrete forslag til organisering skulle fremlegges for vedtak i 

kommunestyret. Det ble også lagt til grunn at de kommunale eierne, sammen med NAV og 

Menova as skulle samarbeide om å skape et «kraft – og kompetansesenter» på Kilemoen hvor 

enkeltindividets muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

Det er viktig at psykisk utviklingshemmede på lik linje med andre får gjennomført en grundig 

arbeidsevnevurdering og valg av arbeidsønsker. En slik vurdering må gjøres ut i fra diagnoser 

og helsemessige begrensninger i tillegg til den enkeltes ressurser og muligheter for arbeid. 

Dette er arbeidsmarkedsbedriftens arena i samarbeid med NAV, og for å vri utviklingen i riktig 

retning, må de psykisk utviklingshemmede vurderes med flere av de tiltak som i dag ligger 

under arbeidsmarkedsbedriftens ansvarsområde. 

Ved å samlokalisere Aurora og Menova as, samt å formalisere samarbeidet, vil dette kunne gi 

en effektiv og helhetlig løsning med flere valg for brukerne. Felles lokalisering og organisering 

under en ledelse, vil gi muligheter for å samle tverrfaglig kompetanse og ressurser hos en 

arbeidsgiver.  

En samlokalisering og formalisering av samarbeidet vil gi kommunen muligheter for å gjøre 

noe aktivt med de forhold som er avdekket i prosessen og de utfordringer som 

Rettighetsutvalget belyser. Faglig sett oppfattes dette som helt nødvendig. Likeens vil 

samlokaliseringen gi muligheter for å finansiere og designe et «Karriere- og 

livsmestringsverksted» som har et potensiale som strekker seg langt videre enn til bare psykisk 

utviklingshemmede. Dette som svar på kommunestyrets vedtak om å skape et «kraft – og 

kompetansesenter» på Kilemoen. 

Prosjektgruppens anbefalte løsning (alternativ 3) gir også positive synergieffekter som vil 

muliggjøre etableringen av et rådgivende utvalg bestående av Menova as, Adaptor as, NAV, 

Ringerike kommune og videregående skole, for å sikre alle mennesker med en 
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utviklingshemming en reell avklaring og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet 

for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. 

Rådmannen mener det er av avgjørende betydning at det etableres en felles ledelse og for 

«Aurora» og Menova as. Dette vil være nødvendig ikke bare for å finansiere tilbud som i dag 

mangler, men også for å utløse positive synergier som: 

 Utvikling og samkjøring av Industrivaskeriet og Husflid, herunder felles utvikling og 

konsepter, innsalg/kontakt med oppdragsgivere/kunder og samarbeid innen pakking 

og søm.  

 Utvikling og samkjøring av Monteringsvirksomheten, herunder, innsalg/kontakt med 

oppdragsgivere og gjennomføring av fellesoppdrag. 

 Innovasjonsarbeid – hvordan utvikle produksjonsområder og kompetanse for å møte 

endringer i markedet og endring av deltagergruppen, herunder unge og 

fremmedspråklige.  

 Økte ressurser til å gjennomføre endring og omstilling. 

 Økte ressurser og kompetanse innen kommersiell drift og salg.  

 Tilgang på bedre nettverk, herunder NHO, Arbeid og Inkludering, ASVL, HR Norge og 

andre kontakter. 

 Det etableres likeledes en deling av veilederstillinger/funksjoner/oppgaver. De som 

arbeider i produksjon som har ansvaret for kvalitet og leveranser, og har ansvaret for 

en gruppe kalles arbeidsledere, men de som arbeider med oppgavene under kalles 

veiledere. Alle må jobbe i produksjon om nødvendig. Dette vil gi positive synergier 

ved:   

o Kontakt med NAV, tildelingskontoret, kommune, skoleverket og 

opplæringskontor. Gjennomføre forhåndsomtaler og 

velkomst/introduksjonsprogram. 

o Karriereveilelening for å finne hvilket tilbud, og lage plan som er best for 

bruker, men samtidig realistisk. 

o Oppfølging av VTAO (om oppfølgingen fra NAV ønskes supplert), VTA 

«ekstern» og deltagere fra Aurora som er ute hos kommunen eller i ordinære 

bedrifter. 

o Representere spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjonsmedarbeidere kan håndteres og stimuleres. 

o Støtte og bistå i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- 

aktiviteter på tvers. 

o Gjennomføre kurs/refleksjon/trening innen arbeidsrettede temaer og innen 

livsmestring/livskvalitet.    

o Gjennomføre sosiale aktiviteter og trening. 

Felles funksjoner innen ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, 

kompetanseutvikling, IKT og markedsføring/digitale kanaler, vil bidra til at felles drift blir en 

mer avgrenset og målrettet strategiprosess, som igjen blir en del av input, refleksjon og 
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utvikling innen arbeidsinkluderingsfaglige spørsmål. Det vil også ligge til rette for en mer 

detaljert økonomistyring og oppfølging, samt ressurser til å gjennomføre personaltiltak, 

herunder sykefraværs oppfølging og markeringer. Kompetansetiltak kan samkjøres og det vil 

være tilgang på ressurser til å utføre oppgaver innen markedsføring og i forhold til digitale 

kanaler. 

Det vil også bli opprettet et rådgivende utvalg mellom Menova as, Adaptor as, NAV, 

Ringerike kommune og videregående skole for å sikre alle mennesker med en 

utviklingshemming en reell avklaring og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet 

for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. Ringerike kommune skal ta et selvstendig ansvar i å 

opprette arbeids/praksisplasser som kan benyttes som VTAO-plasser i egen virksomhet.   

Rådmannen vil derfor anbefale kommunestyre å slutte seg til prosjektgruppens anbefaling i 

alternativ 3 for samlokalisering og formalisering av samarbeidet mellom Menova as og Aurora, 

men med den endring at ordningen med at kommunalt ansatte på Aurora ikke videreføres ut 

over den periode dagens ansatte innehar stillingene. Stillingene bør ved ledighet overføres 

Menova sin stillingsportefølje.  

Rådmannen er kjent med at Fagforbundet har oversendt følgende uttalelse i saken: 

Fagforbundet Ringerike er positive til et samarbeid, og en samlokalisering av 

Aurora/Menova. 

Vi ønsker kommunal nærledelse for Auroras ansatte, på lik linje med andre ansatte i 

kommunen. Fagforbundet Ringerike forventer derfor at det skal være kommunal leder 

innenfor områdene økonomi og personal for de ansatte på Aurora. 

Fagforbundet Ringerike stiller seg bak anbefalingene fra prosjekt og styringsgruppen i alt. 3, 

om at nyansettelse i aktivitetssenterdelen skal lyses ut som kommunale stillinger  

De endringer som nå foreslåes vil ha enkelte konsekvenser for dagens ansatte, og rådmannen 

har i sitt forslag hatt fokus på at deres rettigheter og ønsker imøtekommes. Det er etter 

rådmannens syn også viktig at selv om arbeidsgiveransvaret for dagens ansatte ivaretas av 

Ringerike kommune, så må arbeidsledelsen ivaretas av Menova as. Selv om ledelsen er ansatt i 

Menova as, er dette tross alt en bedrift som er kommunalt eid. Så lenge Ringerike kommune 

har ansatte som arbeider på Aurora, vil disse være tilknyttet en enhetsleder i Ringerike 

kommune. Når det gjelder «styringsretten» er denne knyttet opp imot arbeidsgiverrollen, og vil 

bli behandlet spesifikt i de framtidige avtaleforhandlinger. 

Rådmannen har rettet en henvendelse til husbanken for å avklare om et slikt prosjekt kan få 

investeringstilskudd dersom kommunen står som eier av aktivitetslokalene. Spørsmålet har 

vakt en del usikkerhet i husbanken, og kommunen vil motta et svar på et senere tidspunkt. 
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Vedlegg 

 Prosjektgruppens anbefaling m/tegninger til nye lokaler 

 Forslag til intensjonsavtale 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme 
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Arkivsaksnr.: 18/3329-17   Arkiv: 047 &00  

 

Delegeringsreglementet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret vedtar revidert delegeringsreglement for Ringerike kommune.  

 

Rådmannen ved advokatkontoret gis fullmakt til å rette klare feil i delegeringsreglementet, og 

til å foreta nødvendige endringer i delegeringsreglementet som følge av lovendringer, forutsatt 

at prinsippene for delegering som er nedfelt i saksfremlegget følges.  

 

Rådmannen skal en gang i året orientere kommunestyret om endringer som rådmannen har 

foretatt i delegeringsreglementet i medhold av ovennevnte fullmakt. 

 

 

  

 

Sammendrag  

 

Det vises til KS sak 101/18 – delegeringsreglementet.  

Vedtakets pkt. 2. og 3. lød som følger:  

 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne og hovedutvalgslederne for 

utarbeidelse av utkast til revidert delegeringsreglement.  

 

Arbeidet ledes av varaordfører. Arbeidsgruppen bistås av politisk sekretariat og 

kommuneadvokatkontoret.  

 

3. Kommunen går til innkjøp av KF Delegeringsreglement. Kostanden belastes formannskapets 

disposisjonsfond.  

 

Arbeidsgruppen ble ledet av Dag Henaug og har foruten varaordfører bestått av følgende personer:  

 

Runar Johansen  

Axel Sjøberg  

Kirsten Orebråten  

Arnfinn Holten  
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Arnfinn Baksvær  

Mons-Ivar Mjelde  

Nanna Kristoffersen  

Hans-Petter Aasen  

Magnus Herstad  

Anne Marit Lillestø  

Knut Arild Melbøe  

 

Arbeidsgruppen har blitt bistått av politisk sekretariat ved Trude S. Bjerkås og Marit Simensen. I 

tillegg har advokatkontoret bistått i arbeidet ved advokat Thea Broch og kommuneadvokat Rune 

Erstad.  

 

Arbeidsgruppen har totalt avholdt fem møter. Temaet for møtene har vært diskusjon om 

utarbeidelse av forslag til nytt delegeringsreglement og politiske føringer til advokatkontoret som 

har ført forslag til reglement i «pennen».  

 

Bakgrunn 

 

Etter kommunelovens § 5-3 er kommunestyret kommunens øverste organ. All utøving av 

kommunal kompetanse ved andre, folkevalgte organer eller tilsatte i administrasjonen, skjer på 

kommunestyrets vegne og politiske ansvar. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen 

så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jf. lovens § 5-3 andre ledd.  

 

I de aller fleste kommuner vil den alt overveiende del av den kommunale beslutningsmyndighet bli 

utøvd av andre enn kommunestyre, eksempelvis formannskap, utvalg, av ordfører eller av tilsatte. 

Slik beslutningsmyndighet forutsetter at det foreligger et delegeringsvedtak fra kommunestyret.  

 

Delegering er en form for tildeling av fullmakt. Det betyr at den man delegerer til, kan treffe 

beslutninger innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, og med 

samme rettsvirkninger som om det var truffet av dette organet. Det delegerende organ kan når som 

helst «ombestemme seg». Det kan for det første tilbakekalle fullmakten, altså oppheve 

delegeringsvedtaket. Dernest kan det gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan det 

underordnede organet skal avgjøre saker, eller det kan beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i en 

bestemt sak som ligger innenfor rammen av et generelt delegeringsvedtak, med bindende virkning 

også for det underordnede organet. Endelig kan det delegerende organet ta det underordnede organs 

vedtak opp til ny vurdering og omgjøre dette i samme omfang som det kunne omgjort sitt eget 

vedtak, det vil i praksis si, i første rekke til gunst for en part. Dette betyr at kommunestyret aldri kan 

delegere fra seg ansvaret for de avgjørelser som treffes. 

 

Kommunen har gått til innkjøp av «Kommuneforlagets delegeringsreglement». Dette er et 

elektronisk verktøy som viser oversikten over de bestemmelser som har et delegeringsforbud og de 

ca. 1 000 bestemmelsene som kan delegeres. Advokatkontoret har gjennomgått bestemmelsene i 

systemet og foretatt delegering i tråd med føringene fra arbeidsgruppen. Det redegjøres i det 

følgende for arbeidsgruppens vurderinger og føringer.  

 

Arbeidsgruppens vurderinger og føringer 
 

Arbeidsgruppen var enig om at dagens politiske organisering er fornuftig. Videre mener 

arbeidsgruppen at dagens delegeringsreglement er bra, forutsatt at reglementet praktiseres. 

Eksempelvis har arbeidsgruppen sett at saker hvor utvalg, eller formannskap, er delegert 

avgjørelsesmyndighet likevel fremmes for kommunestyret. Arbeidsgruppen ga uttrykk for at 
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utvalgene i større grad skulle arbeide mer faglig innenfor sine områder og dernest gi sin innstilling 

til formannskap eller kommunestyre. For at utvalgene skal få arbeide faglig stilles det større krav til 

administrasjonen, slik at utvalgene blir koblet tidlig på sakene. Dernest må administrasjonen klare å 

overholde skrivefristene. Arbeidsgruppen mener at dette vil kunne bidra til å vitalisere det politiske 

arbeidet, slik at saker med politisk innhold blir bedre forberedt når sakene kommer til 

kommunestyret.  

 

Arbeidsgruppen hadde følgende anbefalinger:  

 

Politisk organisering  

 

Dagens organisering med kommunestyret, formannskapet og tre utvalg beholdes.  

 

Dagens delegeringsreglement  

 

Dagens delegeringsreglement videreføres, men med de føringer som arbeidsgruppen har lagt. Dette 

innebærer at alle kurante saker som lovlig kan delegeres rådmann blir delegert rådmannen.  

 

Skillet mellom prinsipielle saker og kurante saker  

 

Hva som er en «prinsipiell sak» er et skjønnsmessig tema. Det er kommunestyret som vedtar hva de 

mener er «prinsipielle saker» for Ringerike kommune. Arbeidsgruppen så det som nødvendig at 

kommunens delegeringsreglement nærmere burde beskrive hva som anses som en «prinsipiell sak».  

 

For å synliggjøre dette skillet ble arbeidsgruppen enig om følgende forklarende tekst i forslag til nytt 

delegeringsreglement:  

 

Hva som er en sak av "prinsipiell karakter" vil variere fra kommune til kommune. 

Kommunestyret avgjør hva som er saker av "prinsipiell karakter".  

 

Det følger av delegeringsreglementet til Ringerike kommune at rådmannen har delegert 

myndighet til å treffe vedtak i alle saker som ikke er av prinsipiell karakter. Saker av 

prinsipiell karakter behandles av enten kommunestyret, formannskapet eller et av 

hovedutvalgene. Hvilke ansvarsområde som hører inn under de ulike politiske organene 

er lagt inn i beskrivelsen av disse organene.  

 

Med saker av «prinsipiell karakter» menes gjerne følgende:  

- avgjørelser som krever en bredere skjønnsmessig vurdering.  

- avgjørelser der det er politiske vurderinger eller prioriteringer.  

- avgjørelser der kommunene endrer en etablert praksis eller starter en ny praksis.  

- avgjørelser som medfører økonomiske konsekvenser utover planlagt aktivitet.  

 

Kurante saker er gjerne avgjørelser som mer eller mindre følger regelverk eller 

kommunens egne vedtak, og hvor det i liten grad utøves skjønn. Sakene må ikke ha 

økonomiske konsekvenser utover de økonomiske rammene for planlagt aktivitet.  

 

Den første saken i sitt slag på et saksområde vil ofte være av «prinsipiell karakter»; de 

etterfølgende sakene på samme område vil være «kurante saker» fordi retningslinjene for 

avgjørelser er trukket opp gjennom den første saken.  
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Slik vil det også være når man ønsker å endre en innarbeidet praksis. Den første saken i et 

slikt tilfelle vil være av «prinsipiell karakter» fordi den fastlegger en ny praksis, mens de 

etterfølgende sakene vil være «kurante saker» når de følger den nye praksisen. Saker som 

alene avgjøres uten skjønnsutøvelse - der reglene er trukket opp gjennom lov og/eller 

forskrift - vil gjennomgående være «kurante saker».  

 

Kommunestyret  

 

Kommunestyret er kommunens øverste organ og har ansvaret for hele kommunens virksomhet. 

Kommunestyret treffer vedtak på vege av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller er 

delegert til andre. Noen typer av avgjørelser skal etter kommuneloven fattes av kommunestyret selv, 

og kan ikke delegeres til andre. Hvilke bestemmelser det er tale om fremkommer av 

kommuneloven. Som eksempel kan nevnes endring av kommunestyrets medlemstall etter § 5-5 

andre ledd, valg av formannskap etter § 5-6 første ledd, opprettelse, omorganisering og nedleggelse 

av faste utvalg etter § 5-7 og vedtak om årsbudsjett og årsregnskap etter § 14-2.  

 

I de tilfeller hvor kommuneloven ikke fastsetter at kommunestyret selv skal avgjøre saken, kan 

kommunestyret delegere avgjørelsesmyndigheten til formannskapet, politiske utvalg eller til 

rådmannen.  

 

Arbeidsgruppen er enige om at kommunale forskrifter, vedtekter, gebyrer og betalingsreglement 

ikke skal delegeres, men ligge til kommunestyret. Videre er det en del pliktbestemmelser som 

arbeidsgruppen er enig om at ikke skal delegeres.  

 

Når det gjelder ny kommunelov kap. 14 (økonomikapittelet) åpner denne for delegering av 

økonomiske spørsmål til formannskapet i større grad enn etter tidligere kommunelov, eksempelvis 

myndighet til å foreta låneopptak. Arbeidsgruppen var enige om at dagens praksis, hvor dette 

tilligger kommunestyret, bør videreføres.  

 

Ordførers myndighet  

 

Ny kommunelov åpner etter § 11-8 opp for at ordfører gis myndighet til å treffe vedtak i hastesaker.  

 

Det var for arbeidsgruppen vanskelig å se det praktiske behovet for å gi ordfører denne 

myndigheten. Det var imidlertid enighet om at det kan oppstå situasjoner og behov som en i dag 

ikke ser. Arbeidsgruppen så heller ikke at det var særlig risiko forbundet med å gi ordfører slik 

myndigheten. Det var av denne grunn enighet i arbeidsgruppen om at ordfører gis myndighet til å 

treffe vedtak i hastesaker etter ny kommunelov § 11-8.  

 

Kommunen har sett eksempler på at saker kan reise problemstillinger som hører inn under 

forskjellige utvalg og/eller saker som reiser økonomiske eller strategiske spørsmål. For å sikre at 

vedtak fattes av riktig politisk organ var arbeidsgruppen enige om at ordfører bør gis myndighet til å 

avgjøre hvilket politisk organ som skal få saken til behandling. Arbeidsgruppen ble enige om 

følgende ordlyd:  

 

Vedtaksmyndighet i saker som er delegert utvalgene kan overføres til andre politiske 

organer etter avtale mellom ordfører og utvalgsleder. Ved uenighet er ordfører delegert 

myndighet til å avgjøre hvilket politisk organ som skal behandle den enkelte sak.  

 

Formannskapet  
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Formannskapet er kommunens strategi, plan og økonomiutvalg. Konsekvensene av dette er at 

reguleringsplaner vedtas av formannskapet, med innstilling fra HMA, der hvor kommunestyret ikke 

har avgjørelsesmyndighet. Arbeidsgruppen var enig om at utvalgene bør jobbe mer fagrettet og ha 

innstillingsrett i de saker som faller inn under utvalgets fagområde, men hvor 

avgjørelsesmyndigheten er tillagt formannskapet.  

 

Når det gjelder alkoholloven var det enighet i arbeidsgruppen om at dagens praksis videreføres.  

 

Utvalgenes kompetanse  

 

Det var enighet i arbeidsgruppen om at utvalgene innenfor sine fagområdet burde gis innstillingsrett 

til formannskapet og/eller kommunestyret, i de saker hvor avgjørelsesmyndigheten er lagt til 

formannskapet/kommunestyret. Arbeidsgruppen ble enig om at følgende tekst inntas i 

delegeringsreglementet under beskrivelsen av de enkelte utvalg:  

 

Hvis en sak har virkning som fører til at områdets budsjettramme overskrides er det 

kommunestyret som har vedtakskompetanse i saken, etter innstilling fra formannskapet. 

Utvalget har innstillingsrett til formannskapet.  

 

Dersom en sak har strategiske følger er det kommunestyret som har vedtakskompetansen, 

etter innstilling fra formannskapet. Utvalget har innstillingsrett til formannskapet.  

 

I saker hvor vedtakskompetansen ligger hos kommunestyret, og saken ikke har strategiske 

eller økonomiske konsekvenser, har utvalget innstillingsrett til kommunestyret.  

 

I saker hvor utvalget har innstillingsrett kan utvalget ikke utsette saken eller sende den 

tilbake til administrasjonen, men kan i innstillingen anbefale dette.»  

 

I tillegg skal HMA, som tidligere nevnt, ha innstillingsrett til formannskapet i plansaker, hvor 

formannskapet har vedtakskompetansen.  

 

Rådmannen  

 

Arbeidsgruppen ønsker at dagens reglement videreføres. Det betyr at den vedtakskompetanse 

rådmannen er gitt i kurante saker videreføres i nytt delegeringsreglement. Med unntak av 

representanten fra Rødt, var det enighet i arbeidsgruppen om at rådmannen delegeres myndighet til 

å foreta mindre nedbemanningsprosesser, eksempelvis hvor tjenestemottaker flytter og 

tjenestetilbudet nedlegges.  

 

Arbeidsgruppen presiserte viktigheten av å la utvalgene komme tidlig inn i sakene slik at de får 

mulighet til å arbeide mer fagrettet. Videre presiserte arbeidsgruppen viktigheten av at skrivefrister 

overholdes og at det fremmes saker med politisk handlingsrom.  

 

Etter ny kommunelov innføres det kjønnsnøytrale begrepet «kommunedirektør», men 

arbeidsgruppen uttrykte ønske om å videreføre begrepet «rådmann».  

 

Endringer og oppdateringer av delegeringsreglementet  

 

Delegeringsreglementet er svært omfattende og gjelder for alle de lover og forskrifter hvor 

kommunen har et pålagt ansvar. Delegeringsreglementet omfatter 150 lover og over 1000 

bestemmelser.  Metodikken i reglementet er at delegasjonen følges fra kommunestyret og til enten 
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et av kommunens hovedutvalg eller andre utvalg/nemnder, eller til rådmannen. Ved innleggelse kan 

det skje feil i prosessen eller at enkelte delegasjoner er utelatt.  

 

Kommunestyret bør vurdere om rådmannen ved advokatkontoret skal gis fullmakt til å rette klare 

feil i delegeringsreglementet. En feil er å anse som klar når den ikke er i samsvar med prinsippene 

for delegeringen som er nedfelt i saksfremlegget.  

 

Det skjer ofte endringer i regelverket, herunder i det regelverket som er omhandlet i kommunens 

delegeringsreglement. Kommunestyret bør derfor vurdere om rådmannen ved advokatkontoret skal 

gis fullmakt til å gjøre endringer i delegeringsreglementet som følge av lovendringer, forutsatt at 

prinsippene for delegering som er nedfelt i saksfremlegget følges.  

  

Dersom rådmannen ved advokatkontoret gis fullmakt til å endre delegeringsreglementet som 

beskrevet ovenfor, bør rådmannen pålegges å orientere kommunestyret om de endringer som er 

foretatt i medhold av fullmakten minst en gang i året. En slik orienteringsplikt vil sikre at 

kommunestyret har nødvendig oversikt over delegering i kommunen. Kommunestyret vil alltid 

kunne vedta revidert delegeringsreglement om ønskelig.   

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen. 

 

Forslag til revidert delegeringsreglement for Ringerike kommune 

 

Link til forslag til revidert delegeringsreglement for Ringerike kommune, basert på ovennevnte 

prinsipper, er her: 

 

https://delegering.kommuneforlaget.no/delegering/publikum/0605 

 

I tillegg er det utabeidet et Exel ark som gir noen kommentarer til de enkelte lover som er 

delegert. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

 

Dersom kommunestyret ikke ønsker å gi rådmannen ved advokatkontoret fullmakt til å endre 

delegeringsreglementet i tråd med ovennevnte vil alternativt forslag til vedtak være: 

 

«Kommunestyret vedtar revidert delegeringsreglement for Ringerike kommune.»  

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike 

kommune. Det er videre opp til kommunestyret som kommunens øverste organ å avgjøre hva som 

skal delegeres videre. 
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Dersom kommunestyret ikke vedtar delegeringsreglementet i sin helhet vil eksisterende 

delegeringsreglement fortsatt være gjeldende. 

 

Kommunestyret kan velge å sende saken tilbake til administrasjonen med føringer på ønsket 

fremtidig organisering og delegering.   

 

 

Vedlegg:  

Oversikt over foreslått delegering av myndighet etter de ulike lovene  

    

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 20/813-1   Arkiv: 033  

 

Revidering av reglement for kommunestyret  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Reglement for kommunestyret og øvrige politiske organer vedtas i samsvar med vedlagte 

forslag.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Rådmannen ved kommuneadvokatkontoret har fått i oppgave å revidere reglement for 

kommunestyret. Dette for å sørge for at reglementet er i samsvar med ny kommunelov som 

trådte i kraft 1. januar 2020. Det er også foreslått noen justeringer basert på de erfaringer som 

kommunen har gjort i forrige kommunestyre-periode.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommuneadvokatkontoret har gjennomgått reglement for kommunestyret og har foreslått en 

del justeringer for å bringe reglementet i overensstemmelse med den nye kommuneloven som 

trådte i kraft 1. januar 2020. I all hovedsak er endringene av ren lovteknisk karakter uten 

realitetsbetydning.  

 

Kommuneadvokatkontoret har foreslått en presisering innledningsvis om at reglementet også 

gjelder for kommunens øvrige politiske organer så langt det passer.  

  

Når det gjelder § 7 i reglementet er det foreslått en endring i ordlyden. Ny kommunelov bruker 

begrepet «utvalg» i stedet for «komitee», og det er derfor foreslått at det som tidligere i 

reglementet var omtalt som «Adhoc komiteer» nå skal hetet «Adhoc utvalg».  

 

Det er også foreslått inntatt en ny § 8 om utvalg, jf. kommuneloven § 5-7. Det er her presisert 

at utvalg kan opprette arbeidsutvalg og at utvalget kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe 

vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret selv har bestemt 
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noe annet. Dette innebærer ingen realitetsendring, men er kun en endring i forhold til 

begrepsbruk for å være i overensstemmelse med ny kommunelov.  

 

Når det gjelder grunngitte spørsmål og interpellasjoner, så er det foreslått at interpellasjoner 

skal være innlevert til ordfører senest 9 virkedager før kommunestyremøtet i stedet for 6 

virkedager før møtet. Bakgrunnen for dette endringsforslaget er av ren praktisk karakter, da 

sakspapirene til kommunestyret skal være ferdigstilt 8 dager før møtet. Når det gjelder 

grunngitte spørsmål er det foreslått at disse må stiles til ordfører 4 virkedager før 

kommunestyremøtet i motsetning til tidligere hvor fristen var 2 dager før møtet.  

 

I ny § 12 i reglementet er det foreslått inntatt en bestemmelse om møterett for ansattes 

representanter. Dette er ikke en ny bestemmelse i kommuneloven, men er en videreføring fra 

den gamle kommuneloven. Kommuneadvokatkontoret anser det imidlertid som hensiktsmessig 

med en presisering av dette i reglementet.  

 

Når det gjelder forfall, er det i ny § 17 i reglementet foreslått at medlem som ikke kan møte i 

kommunestyret, i tillegg til å varsle ordfører også skal varsle politisk sekretariat om forfallet.  

 

En endring av realitetsbetydning er at kommuneadvokatkontoret har foreslått at begrensinger i 

taletiden til et bestemt antall minutter, kan vedtas av kommunestyret med alminnelig flertall, i 

motsetning til tidligere hvor det i reglementet var oppstilt et krav om 2/3 flertall. 

Kommuneadvokatkontoret anser denne endringen som hensiktsmessig, og det samsvarer også 

godt med den nye kommuneloven som gjennomgående oppstiller krav om alminnelig flertall 

hva gjelder ulike typer beslutninger.  

  

 

Juridiske forhold  

 

Reglementet er foreslått revidert for å være i overensstemmelse med den nye kommuneloven.  

 

Alternativt vedtak  

 

Dersom kommunestyret ikke ønsker å endre tidsfrister for interpellasjoner og grunngitte 

spørsmål, innta en bestemmelse om møterett for ansattes representanter, varslingsplikt til 

politisk sekretariat ved forfall, eller endre flertallskravet for å begrense taletid, kan følgende 

alternative vedtak fattes:  

 

Reglementet for kommunestyret videreføres som dagens reglement, dog med den justering at 

lovhenvisningene endres til ny kommunelov.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 
 

Ingen.  

 

 

Rådmannens vurdering 
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Det er opp til kommunestyret å vedta innholdet i reglementet for kommunestyret og de øvrige 

politiske organene i Ringerike kommune. Rådmannen har følgelig ingen kommentarer til 

innholdet i reglementet.  

 

Vedlegg 

Reglement for kommunestyret og øvrige politiske organer(ren versjon) 

Reglement for kommunestyret og øvrige politiske organer(med endringsmarkering) 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 
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Arkivsaksnr.: 19/5473-3   Arkiv: 000  

 

Rådmannens habilitet vedrørende saker som omhandler Universitetet i 

Sør-Øst Norge  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Notat om Tore Isaksens habilitet som rådmann i Ringerike kommune i saker hvor interessene 

til Universitetet i Sør-Øst Norge berøres tas til orientering. 

 

Rådmannen i Hole kommune, Torger Ødegaard, trer inn som setterådmann i de tilfeller hvor 

Tore Isaksen er inhabil til å behandle en sak som rådmann i Ringerike kommune.» 

  

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Rådmannen, Tore Isaksen, har bedt kommuneadvokatkontoret om å utrede hvorvidt 

rådmannen vil være inhabil til å delta i behandlingen av saker hvor interessene til Universitetet i 

Sør-Øst Norge («USN») berøres. Dette som følge av at rådmannen den 1. august 2019 

tiltrådte som styreleder av USN. Styreperioden er 4 år, til 1. august 2023.  

 

USN er det fjerde største universitetet i Norge, og har over 18 000 studenter og rundt 1600 

ansatte. USN har fire fakulteter og 8 campuser. En av campusene ligger i Hønefoss med ca 

1400 studenter. Spørsmålet om rådmannens habilitet vil særlig komme opp når det er tale om 

saker som berører campusen i Hønefoss.  

 

Advokatkontorets vurdering er at rådmannen ikke vil være inhabil til å delta i behandlingen av 

enhver sak som berører USN, heller ikke enhver sak som berører campusen i Hønefoss. Saker i 

kommunen som knytter seg til alminnelig drift og normal oppfølging av allerede inngåtte 

avtaler vil normalt ikke innebære inhabilitet for rådmannen. Rådmannen vil imidlertid være 

inhabil i saker som «innebærer særlig fordel, tap eller ulempe» for USN. I notat vedlagt 

saksfremlegget utdypes dette.  

 

Dersom rådmannen anses inhabil i en sak, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en 

direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 6 tredje 
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ledd. Siden rådmannen er øverste administrative leder i kommunen vil dette innebære at ingen 

av kommunens ansatte kan treffe vedtak i saken, heller ikke assisterende rådmann. 

Kommunens ansatte kan imidlertid forberede saken. Innstilling til politisk organ bør etter 

advokatkontorets vurdering imidlertid normalt avgis av noen som ikke er tilsatt i kommunens 

administrasjon, dersom rådmannen er inhabil. I de tilfeller hvor rådmannen er inhabil må det 

oppnevnes en stedfortreder. Advokatkontoret anbefaler at det inngås en avtale med rådmannen 

i en av Ringerike kommunes nabokommuner, f.eks. Hole, om at vedkommende kan tre inn som 

setterådmann i de tilfeller hvor rådmannen er inhabil.  Oppnevnelsen som setterådmann må skje 

ved et formelt vedtak fra kommunestyret.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen har vært i kontakt med rådmannen i Hole kommune, Torger Ødegaard. Torger 

Ødegaard har sagt seg villig til å tre inn som setterådmann i de tilfeller hvor Tore Isaksen er 

inhabil til å behandle en sak som rådmann i Ringerike kommune.  

 

Etter rådmannens vurdering bør Torger Ødegaard tre inn som setterådmann i de tilfeller hvor 

Tore Isaksen er inhabil til å behandle en sak som rådmann i Ringerike kommune.  

  

 

Vedlegg  

 

- Notat om Tore Isaksens habilitet som rådmann i Ringerike kommune  

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 17/1379-281   Arkiv: PLN 431  

 

Parkeringsstrategi Hønefoss - 431 Områderegulering Hønefoss 

Byplan 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.01.2020 

4/20 Strategi og plan 22.01.2020 

2/20 Kommunestyret 06.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utsatt til KS 03.03.20 på grunn av mangel på tid. 

 

 

 

Sammendrag 

Formålet med denne saken er å vedta Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 - 2030. Det er lagt 

opp til revidering av strategien i 2022 i forbindelse med komuneplanarbeidet. Parkering vil 

også være et tema som belyses i strategi for arealutvikling og grønn mobilitet som er planlagt 

utarbeidet i løpet av 2020 som grunnlag for videre kommuneplanarbeid. I den sammenheng bør 

det vurderes om parkeringsstrategien bør videreutvikles, bl.a. for å gjelde et større geografisk 

område. Allikevel er det viktig å komme i gang med tiltak i sentrumsområdene allerede nå. 

Dette gir en god mulighet til å prøve ut tiltak på kort sikt. Parkeringsstrategien består av 6 

strategier med tiltak, som til sammen svarer ut målene om attraktiv by, tilgjengelighet og 

nullvekst i personbiltransporten.  

 

Rådmannen anbefaler at Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 - 2030 vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

Områderegulering Hønefoss, også kalt byplanen, legger opp til ny bruk av byen, der for 

eksempel mennesker prioriteres fremfor bil. Hensikten med planen er å tilrettelegge for at 

Hønefoss utvikles som en attraktiv, levende, kompakt og miljøvennlig by. Som en del av dette 

arbeidet utarbeides en parkeringsstrategi som skal bygge opp under de grepene og føringene 

byplanen legger.  

 

Virkeområde for parkeringsstrategien følger planavgrensningen til Områderegulering 

Hønefoss, med unntak av Ringeriksgata. Dette er første steg på vei mot en ny organisering av 

parkeringen i Hønefoss. Parkeringsstrategien skal ivareta to hensyn:  

1. Vi skal bygge opp under nasjonale mål om nullvekst i personbiltransporten.  
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 Dette er også politisk forankret gjennom vedtak av 431 områderegulering 

Hønefoss. 

2. Vi skal gjøre byen god og tilgjengelig for alle.  

 

Bilbruk påvirker sentrumsmiljøet, folkehelsen og arealbruken. Derfor er det nødvendig med en 

aktiv parkeringspolitikk som balanserer biltilgjengelighet opp mot et godt sentrumsmiljø.  

 

Den 4. oktober 2018 behandlet strategi og plan sak om 431 Områderegulering Hønefoss- 

Trafikk og samferdsel (sak 29/18). I vedtaktspunkt 3 står det: 

«Vedlagt grunnlagsdokument for parkerings og sykkelstrategi tas til orientering. Det skal 

utarbeides en sykkel- og parkeringsstrategi, som utvikles i samarbeid med grunneiere, gårdeiere 

og det lokale næringslivet. Dette legges frem i egen sak.» 

 

Forslag til parkeringsstrategi ble lagt fram for strategi og plan i møte 20. mars 2019. Politisk 

vedtak ble å sende forslag til parkeringsstrategi tilbake til administrasjonen for å vurdere 

økonomiske konsekvenser av flere alternativer. Sammenstilling av økonomiske konsekvenser 

av ulike tiltakspakker vises lenger ned i saksframlegget.  

I tillegg kommenterer Rådmannen Sp og Frp sine alternative forslag til parkeringsstrategi som 

fulgte saken. 

 

Parkeringsstrategi Hønefoss 2020  

Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 består av to dokumenter: 

 Hoveddokument med mål, strategier og tiltak 

 Underlagsdokument med føringer og kunnskapsgrunnlag 

 

Hoveddokumentet er en kortversjon som er enkel å forstå og følge opp. Hvis en ønsker å sette 

seg inn i underlaget strategiene bygger på kommer denne informasjonen frem av 

underlagsdokumentet. 

 

Parkeringsstrategien presenterer 6 strategier som til sammen svarer ut målene om attraktiv by, 

tilgjengelighet og nullvekst. 

 

Strategi 1: Prioritering av bilgrupper 

1. Forflytningshemmede 

2. Varelevering 

3. Korttidsparkering 

4. Langtidsparkering 

 

Forflytningshemmede vil ha størst prioritet. Samtidig er det viktig for rådmannen at 

varelevering i byen fungerer godt. Ønske om mindre overflateparkering i byen plasserer 

langtidsparkering nederst på prioritetslista. 

 

Strategi 2: Nye parkeringsnormer med lavere minimums- og maksimumsnorm i sentrum 

I sentrum bør parkering for både bolig- og næringsutbygging samles og plasseres under bakken 

ved inngangen til hvert utbyggingsområde, eller i større anlegg. 

 

Strategi 3: Riktig antall, prising og plassering av p-plasser 

Kommunen skal gå foran som et godt eksempel og bruke sine p-plasser til å bygge opp under 

aktiviteter i sentrum av byen. Ved å ha jevn rullering av biler på korttidsplassene i indre sone 
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og skyve langtidsparkeringen til ytre sone, vil flere få mulighet til å kjøre inn til byen og bruke 

den. Dette forutsetter riktig dimensjonering, regulering og prising av p-plassene.  

 

Tidsrommet det innkreves p-avgift bør økes. Tidligere var kommunale p-plasser avgiftsbelagte 

fra 7 -19 på hverdager. Med strategien økes dette til 7 - 23. Avgiftene i helgene bør 

videreføres, altså 7-17 lørdag og gratis søndag. 

 

Strategi 4: Sambruk av parkeringsarealer i sentrum 

Kommunen skal jobbe for å begrense antall p-plasser i sentrum som står ubrukt store deler av 

døgnet fordi man trenger parkeringstillatelse. Dette gjelder for eksempel skolene og rådhuset. 

Arealer i sentrum er kostbare og bør ikke stå tomme.  

 

Strategi 5: Opprettholde og etablere sykkelparkering  

Det må være enkelt, trygt og tørt å låse sykkelen i Hønefoss. Gode løsninger er viktig for å få 

sykkelandelen opp. 

 

Strategi 6: Sikre god overgang fra personbil til tog 

Kommunen skal være en pådriver for å få tilstrekkelig med parkeringsplasser i forbindelse med 

ny IC-stasjon i Hønefoss. God overgang mellom jernbane og andre transportmidler er viktig 

for å få flere til å benytte tog i hverdagen.  

 

 

Tiltak som følger opp parkeringsstrategien 

a) Parkeringsnormen revideres ved neste kommuneplanrullering. 

b) De nye normene setter både minimum- og maksimumskrav til parkering i 

sentrumsområdene og resten av kommunen. 

c) Parkeringsnormen legger opp til parkeringssoner, både for sentrum, stor-Hønefoss og 

resten av kommunen. 3o minutters gratis parkering ved busstopp Hønefoss (gul 

markering i kartet). Påfølgende time koster kr 30,-. Minimumsbeløp kr 15, 

d) Faste høye takster på alle avgiftsbelagte kommunale plasser i indre sone 

e) Fast timespris i indre sone kr 30,- Minimumsbeløp kr 15,- 

f) Endre takster på alle avgiftsbelagte kommunale p-plasser i ytre sone 

g) Fast timespris i ytre sone kr 15,-. Minimumbeløp kr 15,- 

h) Gratis opptil 2 timer hver lørdag i ytre sone; unntaket er kommunens parkeringsplass på 

Tippen 

i)  Nye tider for p-avgift: 

 Hverdager 07.00 -23.00 

 Lørdager: 07.00 – 17.00 (som før) 

 Søndag: gratis (som før) 

j) Lage en plan over når og hvor nye p-plasser for langtidsparkering skal etableres, 

inkludert ladestasjoner for elbiler. Dette ses i sammenheng med målet om at parkeringer 

etableres i utkanten av sentrum for overgang til gange, sykkel og kollektivtransport, 

samt pendlerparkering for overgang til kollektivtransport. 

k) Prosjektere p-hus 

l) Etablere nye p-plasser for forflytningshemmede 

m) Innføre halv takst for el- og hydrogendrevet motorvogner på kommunale plasser 

 Vi avvikler dagens praksis med 2-timers fritak for p-avgift for el- og hydrogendrevet 

motorvogner. 
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n) Søke samarbeid med utdanningsinstitusjonen (Ringerike videregående skole) for bruk 

av p-plassene etter arbeidstid og i helgene. 

o) Gjøre parkeringsplassen på Rådhuset tilgjengelig for alle etter arbeidstid og i helgene. 

p) Investere i eksisterende og nye sykkelparkeringer i byen. 

q) Samarbeide med aktuelle myndigheter for å sikre tilstrekkelig med p-plasser tilknyttet 

ny IC-stasjon. 

 

Tiltak j) er spesifisert slik at planen som skal lages også skal ta for seg ladestasjoner for elbiler. 

 

Økonomiske beregninger 

Rådmannen fikk i oppgave å vurdere 6 ulike forslag til tiltak; jf vedlagt vedtak; sak 3/19 

Strategi og plan, 20. mars 2019. Disse følger i tabellen og er stilt opp etter vedtakspunktene 1 

– 6. 

 

 
    

Kostnadsberegning av ulike tiltakspakker 
Inntekt 2018 Forslagets 

beregnet 

årlig inntekt 

Beregnede 

økonomisk 

konsekvens 

(Kr) 

1. a) 1 times gratis parkering på hverdager (30,-/t i indre 
sone og 15,-/t i ytre sone – utvidet  avgiftstider til kl. 
23.00 på hverdager og kl. 19.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 3 800 000 -1 200 000 

b) 1 times gratis parkering på hverdager (dagens pris 
på 21,-/t – utvidet avgiftstider til kl 23.00 på 
hverdager og kl. 19.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 3 400 000 -1 600 000 

2. 
 

Gratis parkering på lørdager og søndager 

(30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone – 

utvidet avgiftstider til kl. 23.00 på hverdager 

og kl. 19.00 på lørdager. Søndag er gratis) 

Kr 5 00 000 Kr 6 300 000 +1 300 000 

3. a) Ingen avgift etter kl. 16.00 (30,-/t i indre sone og 
15,-/t i ytre sone. Inkluderer beregnet gratis fra kl. 
13.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 4 000 000  -1 000 000 

b) Ingen avgift etter kl. 16.00 (21,-/t på alle 
kommunale p-plassene, gratis fra kl. 13.00 på 
lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 3 500 000 -1 500 000 

4.  Samme ordning for el-biler som for andre biler ( 
dette er regnet inn i alle regnestykkene)  

      

5. a) H, AP og V v/ Runar Johansen 

 Lørdagsparkering 60,-/døgnet i ytre sone 
(30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone - 
utvidet avgiftstider til kl 23.00 på hverdager 
og kl. 19.00 på lørdager. Søndag gratis) 

Kr 5 000 000  Kr 4 500 000 -500 000 

b) Lørdagsparkering 40,-/døgnet i ytre sone: 
Markedspris (30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone 
- utvidet avgiftstider til kl 23.00 på hverdager og kl. 
19.00 på lørdager. Søndag gratis) 

Kr 5 000 000 Kr 4 500 000 -500 000 

6. a) FRP v/Magnus Herstad  

 Timespris endres ikke, P-tider endres ikke 
og det innføres 2 timers gratis parkering 
(21,-/t – avgiftstider er kl. 19.00 på 
hverdager og kl. 17.00 på lørdager. Søndag 
gratis.  

Kr 5 000.000 Kr 1 600 000 -3 400 000 

b) SP v/ Hans-Petter Aasen  

 Uendret avgiftstid, 2 timers gratis parkering 

Kr 5 000 000 Kr 2 700 000 -2 300 000 
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på alle kommunale plasser innenfor den 
indre sonen. Det innføres lavere 
parkeringssats i ytre sone, med kr 15,-/t.  Vi 
har regnet med 22,-/t i indre sone (uendret) 

Tilleggs-
utregninger 

2 timers gratis på alle kommunale plasser. 
Timespris 30,-/t i indresone og 15,-/t i ytre sone. 
Avgiftstider er utvidet til kl. 23.00 på hverdager og 
kl. 19.00 på lørdager. Søndag gratis 

Kr 5 000 000 Kr 2 500 000  - 2 500 000 

2 timers gratis på alle kommunale plasser. 
Timespris 21,- på alle kommunale p-plasser. 
Avgiftstider er utvidet til kl. 23.00 på hverdager og 
kl. 19.00 på lørdager. Søndag gratis 

Kr 5 000 000 Kr 2 400 000  - 2 600 000 

Rådmannens 
forslag i 
saks- 
framlegget 

30 min gratis parkering på Sentrum Stopp og 
Wagner (30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone – 
utvidet  avgiftstider til kl. 23.00 på hverdager og kl. 
19.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 6 500 000 + 1 500 000 

 

Det er i alle regnestykkene regnet inn samme ordning for el-biler som for andre biler, men 

maksimum 50 % av pris, jamfør parkeringsforskriften for regulering av kommunale 

parkeringsplasser. 

 

Beregningen over har ikke hensyntatt reduksjon av inntekter fra parkeringsbøter som i 2018 

var på kr. 818 000. Ved innføring av 2 timers gratis parkering kan vi forvente reduksjon av 

inntekter på 60 %, tilsvarende kr. 320 000. 

 

Rådmannens forslag til tiltak i parkeringsstrategi kan gi en beregnet økonomisk inntekt 

på kr. 1 500 000, men det er usikkert hvordan prispolitikk vil slå ut. 

 

Kostnad endringer i parkeringssystem 

 

Kostnad for nye skilter er ca 600 – 1.000,- 

pr stk. avhengig av mengde tekst  

100.000,-  

Kostnad for montering og inkl. mindre 

tilpasninger  

100.000,-  

Kostand for nye skiltplaner og ajourhold av 

offentlig parkeringsregister  

10.000,-  

Kostnader for programmering av P-

automater & tilpasning av EasyPark  

20.000,-  

Påslag 20 %  50.000,-  

SUM  280.000,-  

 

Kostnad for å oppdatere kommunens p-plasser er estimert til kr. 280.000. Dette er kostnader 

uten investering av el-ladepark. 

 

Endring av p-plassene forutsetter noe endring på kontrollvirksomheten som følge av utvidet 

tidsrom for betalt parkering. 

  

Vurdering av vedtakspunkt 6; Hans-Petter Aasen (SP)    

 

Sps forslag til parkeringsstrategi Rådmannens kommentar 

Strategi 1 

Parkeringsstrategien skal legge til rette for at Hønefoss 

Rådmannens vurdering er at strategien som 

følger vedtaket i Strategi og plan 20. mars er 
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oppfattes som en tilgjengelig by med god 

fremkommelighet for bil og med gode 

parkeringsmuligheter. Parkeringsstrategien skal legge 

til rette for styrket næringsaktivitet i Hønefoss 

sentrum. Strategien skal ta hensyn til at Hønefoss er 

regionhovedstad, - og motvirke handelslekkasjer til 

områder rundt byen. 

hensyntatt. Rådmannen legger til rette for 

bedre tilgjengelighet med gode 

parkeringsmuligheter ved å skille på lang- og 

korttidsparkering. Målet er økt rullering på de 

mest ettertraktede p-plassene. Det er viktig å 

differensiere på kort- og langtidsparkering i 

byen. Likestilling av lang- og 

korttidsparkering kan føre at byen ikke 

oppleves like tilgjengelig. 

Strategi 2 

Prioritering av bilgrupper: 

1. Forflytningshemmede  

2. Varelevering  

3. Korttidsparkering/langtidsparkering 

Strategi 4 forutsetter korttidsparkering i 

sentrum og billigere timesatser i ytre sone. 

Strategi 2 sidestiller disse to 

parkeringsgruppene. Forslag til strategi 2 og 4 

er motstridene. 

Strategi 3 

Parkeringsnormer skal ivareta behov for 

parkeringsplasser. Det skal som hovedregel bygges 

minimum en parkeringsplass per boenhet. Nye 

parkeringsarealer bør plasseres under bakken eller i 

felles anlegg. 

Når det gjelder antall parkeringsplasser til nye 

bygg i Hønefoss reguleres dette gjennom de 

juridisk bindende reguleringsbestemmelser i 

områderegulering Hønefoss. Strategien brukes 

for å vise hva reguleringsbestemmelsene 

bestemmer. Hvis dette endres i strategien er 

det viktig at det også endres i 

reguleringsbestemmelsene. Ved vedtak av 

Områderegulering Hønefoss ble 

minimumskravet til bilparkeringer redusert fra 

0,8 til 0,5 og fra 1,5 til 1. Rådmannen 

anbefaler at dette reguleres gjennom 

reguleringsplan og ikke gjennom 

parkeringsstrategien.  

Strategi 4 

Kommunen skal gå foran som et godt eksempel og 

bruke sine p-plasser til å bygge opp under aktiviteter i 

sentrum av byen. Ved å ha jevn rullering av biler på 

korttidsplassene i indre sone og skyve 

langtidsparkeringen til ytre sone, vil flere få mulighet 

til å kjøre inn til byen og bruke den. Dette forutsetter 

riktig dimensjonering, regulering og prising av p-

plassene. 

Tidsrommet det innkreves p-avgift beholdes uendret. 

Det innføres videre minimum 2 timers gratis parkering 

på alle kommunale parkeringsplasser innenfor den 

indre sonen. Det innføres lavere parkeringssats i ytre 

sone, med 15 kr per time. 

Ordningen med 2 timers gratis el-bilparkering 

videreføres. 

Strategi 4 forutsetter korttidsparkering i 

sentrum og billigere timesatser i ytre sone. 

Strategi 2 sidestiller disse to 

parkeringsgruppene. Forslag til strategi 2 og 4 

er motstridene. 

Strategi 5  

Kommunen skal jobbe for å begrense antall p-plasser i 

sentrum som står ubrukt store deler av døgnet, fordi 

man trenger parkeringstillatelse. Dette gjelder for 

eksempel skolene og rådhuset. Arealer i sentrum er 

kostbare og bør ikke stå tomme. 

 

Dette har fokus i forslag til parkeringsstrategi 

og vil bli jobbet med ved neste revidering 

Strategi 6  Dette er ivaretatt i Rådmannens forslag til 
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Det må være enkelt, trygt og tørt å låse sykkelen i 

Hønefoss. Gode løsninger er viktig for å få 

sykkelandelen opp. 

Kommunen skal være en pådriver for å få tilstrekkelig 

med parkeringsplasser i forbindelse med ny IC-stasjon 

i Hønefoss. God overgang mellom jernbane og andre 

transportmidler er viktig for å få flere til å benytte tog i 

hverdagen. 

parkeringsstrategi. 

Strategi 7  

Det utarbeides egne strategier med konkrete tiltak for å 

redusere unødig biltrafikk gjennom sentrum 

Gjennomgangstrafikk løses utenfor 

parkeringsstrategien.  

 

Erfaringer fra andre byer 

Erfaringer fra andre byer viser at gratis parkering både kan være positivt og negativt. Kort 

gratisparkering gir god rullering på plassene. F.eks er handelsstanden i Arendal godt fornøyd 

med denne ordningen. Derimot er det utfordringer i Porsgrunn, hvor gratisparkeringen varer 

lenger. Porsgrunn har utfordringer med at folk jukser og anbefaler derfor avgift fra første 

minutt. Da blir det flere plasser tilgjengelig for kunder, større utskifting av kunder og 

besøkende som trenger litt lengre tid enn planlagt har muligheten til å utvide parkeringstiden 

sin uten å bli bøtelagt. I Sandefjord er handelsstanden, kunder og de folkevalgte svært fornøyd 

med gratisparkeringen. Kommunen erfarer allikevel også at det er høyt belegg på 

gratisplassene og en god del «snurrer på skiva» for å kunne parkere mer enn 1 time.  

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtak 

1. Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 vedtas med alternativ tiltakspakke (eks. 1. a) sett inn 

den som passer) slik det foreligger i saksfremlegget. Tiltak (eks a) og b)) tas ut og 

parkeringsstrategien endres deretter. 

2. Investeringskostnad kr 280.000 dekkes av disposisjonsfond.  

3. Driftskostnad for kommunale p-plasser i Hønefoss skal subsidieres og kostnadene på 

estimert sum i tiltakspakke (eks. 1.a) innlemmes i neste års budsjett. 

 

Alternativt vedtakspunkt 3 er kun nødvendig hvis man går for en løsning hvor tiltakspakken 

går i minus. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er viktig at vi politisk vedtar hvordan kommunale p-plasser i Hønefoss skal finansieres. P-

plassene kan enten driftes på selvkost eller subsidieres gjennom andre budsjettposter.  

 

Rådmannens vurdering 

Parkeringsstrategien skal løse og samle flere ulike behov og innebærer avveining av hensyn: 

den skal følge opp byutviklingsstrategien, være økonomisk realistisk og bedre den opplevde 

tilgjengeligheten i Hønefoss.  

 

Byutviklingsstrategien for Hønefoss har vedtatte mål for utviklingen av byen. Det er viktig at 

parkeringsstrategien med tilhørende mål, strategier og tiltak følger den opp og skaper 

forutsigbarhet i byutviklingen. Prioritering av trafikantgrupper er en viktig grunnstein for å nå 

målene. 
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Ved å innføre gratis parkering i kommunen vil inntektene reduseres. Dette kan man bøte på 

ved enten å utvide tidene man tar betalt, øke avgiften de timene man tar betalt eller subsidiere 

parkering med midler gjennom reduserte inntekter. Type finansieringsordning må stå i stil med 

strategiene og tiltakene som vedtas for at strategien skal være mulig å følge opp. 

 

Den opplevde tilgjengeligheten er avhengig av at det er hyppig rullering på de mest attraktive 

plassene, slik at flest mulig får muligheten til å benyttet dem. Samtidig er det bra å ha p-plasser 

i litt avstand til sentrum for de som ønsker et billigere alternativ. Ved å differensiere mellom 

kort- og langtidsparkering håper rådmannen å bedre den opplevde tilgjengeligheten.  

 

Det er foreslått flere endringer av tiltak i parkeringsstrategien, viser til vedlagt vedtak; sak 3/19 

Strategi og plan, 20 mars 2019. Endringene som foreslås er bl. a.: 

 Timepris endres ikke. 

 P-tider endres ikke. 

 Det innføres 2 timers gratis parkering. 

 Ordningen med 2 timers gratis el-bilparkering videreføres. 

 Tidsrommet det innkreves p-avgift beholdes uendret. Det innføres videre minimum 2 

timers gratis parkering på alle kommunale parkeringsplasser innenfor den indre sonen. 

Det innføres lavere parkeringssats i ytre sone, med 15 kr per time. 

 

Hvis et av tiltakene (a-q) endres eller fjernes vil det ikke resultere i at parkeringsstrategien 

strider mot byutviklingsstrategien. Det er imidlertid viktig å se på tiltakene som en helhet, og 

ikke vurdere dem et og et.  Det er tiltakene (a-q) samlet som gir en parkeringsstrategi som på 

en god måte følger opp målsetninger i byutviklingsstrategien. Dersom alle de foreslåtte 

endringene vedtas, vil det resultere i en parkeringsstrategi som strider mot 

byutviklingsstrategien.  

 

Rådmannen er av den oppfatning at kommunale p-plasser i Hønefoss ikke skal subsidieres av 

kommunen, men betales av den som benytter seg av tilbudet. 

 

Rådmannen anbefaler at Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 vedtas slik den foreligger. 

 

 

Vedlegg 

Parkeringsstrategi - hoveddokument 

Parkeringsstrategi Hønefoss - underlagsdokument 

Saksprotokoll Strategi og plan sak 3/19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

næringssjef: Harriet Slaaen 
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439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Strategi og plan 22.01.2020 

11/20 Kommunestyret 06.02.2020 

22/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utsatt til KS 03.03.20 på grunn av mangel på tid. 

 

 

 

Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for opprettelsen av en dagligvareforretning på Hvervenkastet i 

eksisterende bygningsmasse. Det er en vesentlig endring av plan siden gjeldende 

reguleringsplan fra 1990 ikke tillater opprettelse av dagligvareforretning grunnet antatt økning 

i trafikk.  

 

Planforslaget var på høring 11.12.18-16.02.19. Det kom inn syv uttalelser til planforslaget 

hvorav to var innsigelse fra hhv. Statens vegvesen og Fylkesmannen. Som følge av høring og 

offentlig ettersyn er det gjort endringer i planen. De viktigste er:  

 Endringer i plankartet for å ivareta fotgjengere og syklister på en bedre måte.   

 Endringer i bestemmelsene slik at handelen begrenses. Dette er gjort for å redusere 

trafikk og for at planen ikke skal stride med statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging.  Det tillates nå maksimalt 3000m2 salgsflate for 

detaljvarehandel, noe som inkluderer maksimalt 1500m2 salgsflate for dagligvare. I 

tillegg tillates det inntil 1000m2 volumvarer og arealkrevende varer i 

forretningsbygget. Resterende areal i bygget skal ikke benyttes til handel men andre 

formål innenfor reguleringsformålet.  

 Endringer i rekkefølgebestemmelsene slik at alle tiltak som er planlagt skal 

gjennomføres før brukstillatelse. Blant annet skal parkeringsplassen være 

opparbeidet iht. situasjonsplanen, vegmyndighet skal godkjenne trafikkreduserende 

tiltak i rundkjøringen mot sentrum og planlegging og gjennomføring av alle vegtiltak 

skal gjøres etter avtale med vegmyndighet. 

 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  
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Innledning / bakgrunn 
Hensikten med planen er å legge til rette for opprettelsen av en dagligvareforretning i eksisterende 

bygningsmasse. Gjeldende reguleringsplan, 113-01 Hvervenmoen vedtatt 08.01.1990, spesifiserer i 

§3.1 at "Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende 

virksomheter, f.eks. matvareforretning.". Siden planforslaget strider direkte med gjeldende plan 

foreslås det en vesentlig endring. Ved vesentlig endring er planprosessen som ved ny plan. PlanID 

og navn på ny plan er 439 detaljregulering for Hvervenkastet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet for 

detaljreguleringen 06.11.17, mot fire stemmer (Bh, Nr. 70/17). Formannskapet vedtok 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning sin innstilling 21.11.17, mot én stemme (Bh, Nr. 

30/17). 

Vedtak:  
1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 

38/119.   

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 283-

01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved Ringerike 

sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak.  

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte.  

4. Forslag til planavgrensning må foreligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget.  

 

 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.18 

hvor det ble vedtatt å sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn, mot tre stemmer 

(Bh, Nr. 88/18). Strategi og plan vedtok Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning sin 

innstilling 11.12.18, mot to stemmer (Bh, Nr. 36/18). (Merknad til punkt 3. Dato oppgitt i 

vedtaket er ikke korrekt. Riktig dato er 08.01.1990.)  

Vedtak:  

1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet 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. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må 

opparbeides før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på parkeringsområdet.  

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og de 

konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  
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Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller Fossen Utvikling AS 
Søndre torv 2B 
3510 Hønefoss 

Fagkyndig Fossen Utvikling AS v/ Bjørn Leifsen 
Søndre torv 2B 
3510 Hønefoss 

Eieropplysninger Gnr/bnr 38/119 – Møbellageret Arnfinn H Bakke AS 
Omfatter ett lager-/forretningsbygg med 4850m2 handel, fordelt på 
følgende forretninger: møbelhandel 2450 m2, interiørhandel 1000 m2, 
kontormøbler 440 m2 og sportshandel 960 m2. 
 
Gnr/bnr 38/135 – Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS 
Omfatter gjestegård med bevertning og overnatting. 
 
Gnr/bnr 38/136 – Certas Energy Norway AS 
Omfatter arealet til bensinstasjonen. 

Arealstørrelse Hele planområdet har et areal på 30 daa 
gnr/bnr 38/119 – 3,93 daa 
gnr/bnr 38/135 – 1,82 daa 
gnr/bnr 38/136 – 6,90 daa 
Det resterende arealet er fordelt på parkering og offentlige formål.  

Arealutnyttelse Parkeringsarealene for 38/119 og 135 er skilt ut som et eget formål. 
Utnyttelsen er derfor tilsvarende høy.   
gnr/bnr 38/119 – BRA 6 700 m2 
gnr/bnr 38/135 – 60% BYA  
gnr/bnr 38/136 – 15% BYA 

Arealformål Forretninger (BF) 
Bevertning (BB) 
Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) 
Kjøreveg (SKV) 
Parkering (SPA) 
Annen veggrunn/grøntareal (SVG) 
Gang-/sykkelveg (SGS) 

Parkering Det er separat parkering for gnr/bnr 38/136, lik tidligere utforming med 
minst to HC-plasser. 
 
Gnr/bnr 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal og det vil 
være 98 parkeringsplasser for bil, 10 HC plasser, 2 plasser for elbil og 50 
sykkelparkeringsplasser for disse to tomtene.  

Overordnet plan Kommuneplanen er grunnlaget for detaljreguleringen. Planforslaget 
strider mot kommuneplanen da området er avsatt til næring. 

Gjeldende plan 113-01 Hvervenmoen, vedtatt 08.01.1990. Regulert til ervervsområde, 
(omfatter kontor, forretning, industri og lager). Tillatt utnyttelsesgrad 
er 0,3 og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.   
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Plantype  Privat detaljregulering jf. §12-3.   
 

 

Planforslaget 

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

 Plankart 

 Reguleringsbestemmelser 

 Planbeskrivelse 

 

Hensikten med planforslaget er etablering av en dagligvareforretning i eksisterende 

forretningsbygg på gnr/bnr 38/119. Planen medfører ingen endringer i eksisterende 

bygningsmasse. Byggegrenser og grad av utnyttelse tillater i praksis ingen utvidelse av 

bygningene.   

 

Ytterligere beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende planbeskrivelse. Se 

også saksframlegg til 1. gangsbehandling.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.12.18-16.02.19. I samme periode ble 

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

til uttalelse. Det kom inn totalt syv uttalelser, hvorav to var innsigelse fra hhv. Statens 

vegvesen og Fylkesmannen. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg.  

 

Innsigelser 

Fylkesmannen og Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. 

For nærmere informasjon om innsigelsene, se oppsummering av og kommentarer til 

høringsuttalelsene. Etter dialog/ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er 

begge innsigelsene nå trukket (se vedlegg), og kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen.  

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

De viktigste endringene i plankartet: 

Det er regulert inn gang- og sykkelveg, på egen tomt, fra rundkjøringen i nord til der dagens 

overgangsfelt ligger. I tillegg er det regulert inn en gangsone foran forretningsbygget. Det er 

også regulert en forbindelse for myke trafikanter mellom gangfeltet og gangsonen. Plankartet 

stemmer nå overens med situasjonsplanen og tar tilstrekkelig vare på myke trafikanter. 

 

De viktigste endringene i planbestemmelsene: 

 §1.1 (før brukstillatelse) punkt 3, gjør situasjonsplanen juridisk bindende: «Før endret 

bruk av næringsbygg skal parkeringsplass (SPA1) være opparbeidet i samsvar med godkjent 

situasjonsplan.»  

 §1.1 (før brukstillatelse) punkt 6, sikrer at alle tiltak blir planlagt og gjennomført før 

brukstillatelse: «Før det gis brukstillatelse på dagligvarebutikk innen planområdet, skal:  

a. Det inngås avtale med vegmyndighetene mht. planlegging og gjennomføring av 

vegtiltak. 
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b. Før endret bruk av næringsbygg i BF1skal det etableres fortau mellom 

fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, slik reguleringsplanen viser. 

c. Fotgjengerfeltet øst for krysset med Arnold Dybjords vei flyttes ca.22 m vestover fra 

dagens beliggenhet. Det vises her til illustrasjonsplanen vist i planbeskrivelsen. Eksakt 

plassering skal godkjennes av vegmyndighetene. 

d. Vegmyndighetene godkjenner utforming av tiltak i rundkjøringen før endret bruk av 

næringsbygg i BF1. Det gjelder også hvorvidt rundkjøringens armer til/fra nord skal 

endres, slik at det blir to innfarter og én utfart, i stedet for én innfart og to utfarter 

som i dag. 

e. Gangfelt nord for rundkjøringen flyttes ca. 20 m mot nord. Det vises her til 

illustrasjonsplanen vist i planbeskrivelsen. Eksakt plassering skal godkjennes av 

vegvesenet.» 

 §3.1a (utnyttelse), begrenser areal for handel: «Total utnyttelse skal ikke overstige 6 

700m2 BRA, hvilket tilsvarer dagens bygg. Det skal ikke medberegnes BRA for imaginære 

etasjeplan. Dagligvareforretningen skal maksimalt ha en samlet salgsflate på 1500 m2. 

Detaljvarehandel inkludert dagligvare skal begrenses til å omfatte maks 3000 m2. I tillegg 

kommer volumvarer/arealkrevende varer som kan omfatte 1000 m2. Resterende arealer 

innenfor maks BRA skal ikke benyttes til handel, men andre formål innenfor 

reguleringsformålet.» 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kapittel 5 står det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og 

lokalsamfunn gjennom:  

d) "Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet." 

e) "Lokalisering av handel og annen næringsvirksomhet skal ta utgangspunkt i ABC-modellen 

– "rett virksomhet på rett sted." 

 

Dette er tatt hensyn til i planen. Planforslaget er derfor ikke i strid med kommuneplanens 

samfunnsdel.  

 

Kommuneplanens arealdel  

Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.01.19, på to områder. 

1.  Området er avsatt til næring i arealdelen, ikke forretning.  

2. I planforslaget er formålet endret fra erverv til forretning, og det tillates et salgsareal 

på 1 500m2 for dagligvareforretning. Dette strider direkte med §6.4 i 

kommuneplanens arealdel: "Formålet omfatter arealer og bygninger for 

detaljhandel. Etablering av nye og utvidelse av eksisterende forretninger krever 

reguleringsplan, og skal være vist i kommuneplanens arealdel. Ved regulering kan 

detaljhandel for dagligvarer med inntil 800 m2 BRA salgsareal etableres i større 

områder for boligbebyggelse med minimum 200 boenheter, innen en radius på 2,0 

km.".   
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Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 

I analysen, vedtatt 13.12.12, er følgende punkter relevante: 

«c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen.  

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak.» 

 

Planforslaget er i strid med analysens punkter om tillatt etablert næringsvirksomhet, men det er 

blitt gjennomført tilstrekkelig utredninger og analyser for denne etableringen.   

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. Saken vil ikke bli 

behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

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

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlegg. 

 

Planen fikk to innsigelser etter høring og offentlig ettersyn. Etter dialog og ytterligere 

endringer i planen er begge disse innsigelsene trukket, men det er ennå ikke avklart hvordan 

kapasitetsproblemet i rundkjøringen nord for planområdet skal løses. Fra 01.01.20 er det 

fylkeskommunen og ikke Statens vegvesen som vil ha ansvar for veiene rundt Hvervenkastet. 

Statens vegvesen skrev i sitt brev ang. tiltaket om endring i rundkjøringen at: «Tiltakene må 

der vurderes nærmere slik det er angitt i bestemmelsen, og med mulig behov for egen ROS-

analyse. Fra og med januar 2020 vil Viken fylkeskommune forvalte fylkesveger i området, slik 

at tiltaket da også må avklares med fylkeskommunen.». Det er alltid ønskelig å løse tiltak i 

plansakene men skulle dette forholdet blitt avklart på plannivå ville det ha ført til en betydelig 

forsinkelse i fremdriften. Rådmannen mener at rekkefølgebestemmelsene ivaretar eventuelle 

krav fra vegmyndighet som kan komme etter vedtak.  

 

Infrastruktur 
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Planen vil kreve gjennomføring av tiltak i henhold til trafikkutredningen. Rådmannen er positiv 

til disse, da de ifølge trafikkutredningen vil redusere forventet trafikkbelastning og føre til en 

tryggere trafikksituasjon i området rundt planområdet. Dersom disse trafikktiltakene ikke 

gjennomføres vil trafikkbelastningen i området bli så stor at det vil føre til en overbelastning av 

veikapasiteten.    

 

Situasjonsplanen er gjort juridisk bindende ved at tiltakene er regulert i både plankartet og –

bestemmelsene. Dette medfører opparbeiding av tiltak som vil sikre tryggere ferdsel for myke 

trafikanter. Tiltakene består av enkel grønnstruktur, hensynssoner for myke trafikanter og 

parkering for sykler og forflytningshemmede. Rådmannen anser disse tiltakene som positive, da 

de vil skape et klart skille mellom trafikantgrupper og tilrettelegge for oversiktlig trafikkflyt på 

parkeringsområdet.   

 

Det vil opparbeides 50 sykkelparkeringsplasser. Dette er færre enn parkeringsnormen, som 

krever 133 for denne planen, men det hevdes i planforslaget at dette er flere sykkelparkeringer 

enn det realistisk sett vil være behov for. Rådmannen anser 50 plasser som tilstrekkelig.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

ROS-analysen konkluderer med at risikonivået er lavt. Rådmannen anser utredningsplikten som 

oppfylt. 

 

Andre forhold som bør belyses 

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger må gi svar på størrelse og omfang av 

handelskonseptet. Dette er ikke gjort da Coop Extra er det eneste konseptet det er ønske om å 

opprette. 

  

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til 

etableringen av en dagligvarebutikk på Hvervenkastet da tiltaket vil ha flere positive effekter. 

Det er etterhvert mange boliger og arbeidsplasser i nærheten. I tillegg bygges det flere boliger, 

som alle da vil få en butikk i gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan føre til flere 

gående og syklende og redusere biltrafikken. Butikken vil ikke konkurrere nevneverdig med 

sentrumshandelen, da det allerede er dagligvarebutikker på Eikli næringsområde og langs 

Osloveien. Men etableringen vil gi beboere og nærliggende arbeidsplasser en dagligvarebutikk i 

gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan bidra til å øke grønn mobilitet. 

Planforslaget vil kunne føre til redusert trafikk i krysset Osloveien/Dronning Åstas gate, som i 

dag er tungt belastet.   

  

Planforslaget vil medføre økt trafikk på Hvervenkastet / Hvervenmoen, et område som allerede 

i dag er nær maksimal kapasitet. Dette kan avhjelpes med foreslåtte tiltak i trafikkutredningen, 

men er et forhold man må være oppmerksom på.  

 

Planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan men vil gjelde foran kommuneplanen ved 

vedtak. Planen må innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

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

Oversiktskart med planavrensning 

Plankart til 2. gangsbehandling 

Reguleringsbestemmelser til 2. gagsbehandling 

Planbeskrivelse til 2. gangsbehandling 

Situasjonsplan 

Trafikkutredning 

ROS-analyse 

Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentar 

Høringsuttalese 1 - Kommuneoverlegen 

Høringsuttalese 2 - Statens vegvesen 

Høringsuttalese 3 - Fylkesmannen 

Høringsuttalese 4 - Beboere langs FV241 

Høringsuttalese 5 - AKA AS 

Høringsuttalese 6 - Fylkeskommunen 

Høringsuttalese 7 - Anonym 

Samordnet høringsuttalese - SVV og FM 

Brev fra Statens vegvesen - trekking av innsigelse 

Brev fra Fylkesmannen - trekking av innsigelse 

Brev fra Buskerud fylkeskommune - kommentar 

Saksfremlegg til 1. gangsbehandling 

Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling 

Plankart til 1. gangsbehandling 

Reguleringsbestemmelser til 1. gangsbehandling 

Planbeskrivelse til 1. gangsbehandling 

Gjeldende plankart - 113-01 Hvervenmoen 

Gjeldende reguleringsbestemmelser - 113-01 Hvervenmoen 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Karen Rygh 
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Arkivsaksnr.: 18/3935-31   Arkiv: PLN 452  

 

Nr 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 2 gangsbehandling 

Gnr/bnr 103/109 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/20 Formannskapet 18.02.2020 

23/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Detaljregulering Nr 452 for «Ringkollveien 95» vedtas. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for deling av eiendommen 103/109 i 

Haugsbygd, slik at det kan etableres ytterligere en enebolig på arealet. Detaljreguleringen 

legger opp til fortetting i Haugsbygd, i et etablert boligområde sentralt på Ringerike. Det 

foreligger ingen gammel reguleringsplan for dette området. I kommuneplanens arealdel er 

arealene avsatt til boligbebyggelse.  

Ved høring og offentlig ettersyn kom det ikke inn mange merknader ei heller innsigelser fra 

regionale myndigheter. Sammendrag av merknader med tilhørende kommentarer fra 

forslagsstiller og rådmann er vedlagt, vedlegg 5. 

 

Planforslaget legger opp til en naturlig fortetting av tettstedet Haugsbygd. Etter en samlet 

vurdering er rådmannen positiv til denne detaljreguleringen. 

 

Bakgrunn 

Forslagsstiller Innhus AS har tatt initiativ for å tilrettelegge for eneboliger i Haugsbygd. Ny 

enebolig er under oppføring på eiendommens nordøstre side, og vil være en av to nye 

boliger innenfor planområdet. Området det ligger i er etablert. Utkjørsler fra etablerte boliger i 

dette området ender ut i nærhet til krysset mellom Ringkollveien og Gjermundboveien. 

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fortetting ved opprettelse av ny boligeiendom og 

øke trafikksikkerheten ved ut-/innkjøring til boligene. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

13.11.2018 Varsel om oppstart i Ringerikes Blad og kommunens nettsider 

30.11.2018 Frist for innspill 

28.05.2019 Planforslag mottatt 
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31.07.2019 Revidert planforslag mottatt (med vegarealer for gbnr. 2164/1 og 103/10) 

19.08.2019 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i HMA i saksnr 59/19 

27.08.2019 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i Strategi og plan, saksnr 20/19 med vedtak        

om høring og offentlig ettersyn. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 7. 

 

 Endringer etter 1.gangsbehandling 

Det er ikke gjort mange endringer i planforslaget etter 1. gangsbehandling. De viktigste 

endringen er at planbestemmelsene er justert for å imøtekomme uttalelsen fra 

Byggesakskontoret vedrørende evt. forurenset grunn og Fylkesmannens merknader vedrørende 

ivaretakelse av støyforhold.  

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 29.08.2019 – 14.10.2019. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunens visjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Vekst og utvikling av by og lokalsamfunn skal være balansert og livskraftig. Kommunen skal 

være attraktiv å bo i, spesielt for unge og barnefamilier, og det skal fokuseres på helse og 

aktivitet for alle. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. 

Planforslaget er i tråd med føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til boligformål. Planforslaget 

er i hovedtrekk i tråd med overordnet plan. 
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Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Strategi og 

plan/Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

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

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

I denne saken har forslagstiller fremskaffet et kunnskapsgrunnlag som tilsier at naturmangfold 

ikke vil bli vesentlig berørt av tiltakene planforslaget legger opp til. Det henvises for øvrig til 

planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse vedrørende påvirkning av naturmangfold. På 

bakgrunn av innspill i høringen ble det tatt inn bestemmelser med krav til tiltaksplan ved funn 

av forurenset grunn, herunder syredannende bergarter. Endringen anses å sikre forsvarlig 

ivaretakelse av naturmangfoldlovens §12. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte høringsuttalelser fremgår av vedlegg 5. Omfanget av uttalelser er 

beskjedent.  Det er ikke foretatt større endringer av planforslaget etter høring og offentlig 

ettersyn. De viktigste endringene er gjort i planbestemmelsene, som er justert for å 

imøtekomme uttalelsen fra Byggesakskontoret vedrørende evt. forurenset grunn i form av 

radon og syredannende bergarter, og Fylkesmannens merknader vedrørende støy. Begge 

forholdene anses tilstrekkelig sikret gjennom krav i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under en effektiv 

arealplanlegging. Planforslaget er en videreføring av arealformål som er avsatt i 

kommuneplanen. Detaljreguleringen legger opp til fortetting i Haugsbygd, i et etablert 

boligområde. Planen legger ikke opp til vesentlige endringer av områdets karakter og 

konsekvensene vurderes å være begrenset. 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, jf. nærmere redegjørelse for ulike 

utredningstemaer i saksframlegget til 1. gangsbehandling, vedlegg 7.   

 

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

1. Oversiktskart  

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Høringsuttalelser 

a.  Buskerud fylkeskommune 

b. Statens Vegvesen 

c. NVE 

d. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

e. Ringerike kommune, Byggesakskontoret 

f. Ringerike kommune, Teknisk forvaltning – vei, park og idrett.  

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget i Strategi og plan 

8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget i Strategi og plan 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2020 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Grethe Tollefsen/Lars Lindstøl 
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Arkivsaksnr.: 20/32-1   Arkiv: 611  

 

Bredalsveien 5  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Formannskapet 22.01.2020 

9/20 Kommunestyret 06.02.2020 

24/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utsatt til KS 03.03.20 på grunn av mangel på tid. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike kommune har over flere år arbeidet for en områderegulering for Kunnskapspark 

Ringerike. Hovedmålet med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av Universitetet i 

Sørøst-Norge (USN) campus Ringerike. I den forbindelse har det vært viktig å legge til rette 

for en sikker og effektiv trafikkavvikling. 

 

I forbindelse med prosessen for områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike foreslås 

det å bygge et nytt kryss i kryssområdet Osloveien/Dronning Åstas/Bredalsveien for å forbedre 

adkomst til campus Ringerike. I denne sammenheng er også adkomsten for Arnegårdsbakken 

flyttet til Bredalsveien. For å gjennomføre planen er det nødvendig å rive tre boliger i 

Bredalsveien. Gnr. 38, bnr. 83, i det videre benevnt som «Eiendommen», er en av disse. 

Rådmannen vil gå i forhandlinger med grunneierne av de to resterende eiendommene med 

tanke på kjøp også av disse, og vil fremme egne saker om dette.   

 

Administrasjonen har siden våren 2019 vært i dialog med eierne av Eiendommen om kjøp av 

denne. Sommeren 2019 fikk Eiendommen en vannskade. Eierne valgte ikke å utbedre skaden 

da kommunen ønsket å kjøpe Eiendommen, og Eiendommen ifølge reguleringsplanen for 

Kunnskapsparken Ringerike skulle rives.  

 

 

Etter avtale med eierne er det innhentet to verditakster av Eiendommen, en av takstmann Einar 

Hurum, som er utpekt av eierne av Eiendommen, og en av takstmann Thomas Bergodd, som 

er utpekt av kommunen. Markedsverdien til Eiendommen er av Hurum satt til 3 500 000 

kroner, når vannskaden ikke hensyntas, og av Bergodd til 3 450 000 kroner. Dersom 
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vannskaden hensyntas har begge takstmennene satt markedsverdien av Eiendommen til 

3 100 000 kroner.  

 

Juridiske forhold  

 

Kjøpet er vurdert av kommuneadvokatkontoret og vurderes ikke å være i strid med 

statsstøtteregelverket eller reglene om offentlige anskaffelser.  

 

Økonomiske forhold 

  

I tillegg til kjøpsummen vil det påløpe dokumentavgift på 2,5 % av Eiendommens salgverdi på 

tinglysningstidspunktet.  

 

Kommunestyret traff den 25. juni 2015, i sak 88/15, vedtak om finansiering av ny adkomstvei 

til USN. Ringerike kommune er en av tre parter som finanseierer adkomstveien. Buskerud 

fylkeskommune og Høyskolen Buskerud Vestfold er resterende to parter. Kommunestyret har 

bevilget 20 millioner kroner til prosjektet. Kjøp av Eiendommen vil bli dekket av disse midlene.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør Ringerike kommune inngå avtale om kjøp av gnr. 38, bnr 83. 

Kjøp av Eiendommen er nødvendig for å realisere ny adkomstvei til USN.  

 

Kjøpesummen bør etter rådmannens vurdering settes til gjennomsnittet av de to innhentede 

takstene. Vannskaden bør etter rådmannens vurdering i denne sammenheng ikke hensyntas, da 

det er forhold på kommunens side som er årsaken til at eierne ikke foretok avbøtende tiltak ifht 

denne. Ifølge takstrapport utarbeidet av takstmann Einar Hurum var årsaken til vannskaden tett 

kommunal kum rett på øversiden av boligen, uten at dette etter rådmannens vurdering er av 

avgjørende betydning. Det er etter rådmannens vurdering forståelig at eierne ikke utbedret 

vannskaden all den tid kommunen over flere år har gitt uttrykk for ønske om å kjøpe 

Eiendommen, for så å rive den. Dersom kjøpesummen settes til gjennomsnittet av de to 

innhentede takstene, uten at vannskaden hensyntas, settes kjøpesummen til 3 475 000 kroner.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 19/3718-6   Arkiv: 614 &29  

 

Offentlig bytoalett  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret ønsker ikke å etablere et midlertidig bytoalett. 

 

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede en permanent løsning for et bytoalett. 

 

Et permanent offentlig bytoalett vurderes i sammenheng med en utredning av varme- og 

ventestue og i forbindelse med utvikling av kuntepunkt for kollektivtilbudet i sentrum av 

Hønefoss. 

 

Kommunestyret bevilger 300 000 kroner til en slik utredning. Kostnaden innarbeides i 

forbindelse med behandlingen av 1. kvartal 2020. 

  

 

  

 

Sammendrag  

 

Det mangler et offentlig bytoalett i sentrum av Hønefoss i dag som er åpent døgnet rundt.  

 

Det finnes ulike fysiske løsninger og ulike driftsmodeller for et slik toalett, både midlertidige og 

mer permanente løsninger. 

 

Rådmannen anbefaler et permanent bytoalett og at det utredes i sammenheng med en varme- 

og ventestue i 2020 og i forbindelse med utviklingen av busstasjonen, kollektivknutepunktet i 

sentrum av Hønefoss..  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret har bedt rådmannen komme med konkrete forslag til løsning og økonomisk 

ramme for en enkel modell for et midlertidig bytoalett som er selvspylende. I tillegg 
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etterspørres en utredning inkludert kostnader for en varme- og ventestue. Et mer permanent 

bytoalett skal vurderes i denne sammenheng.  

 

Beskrivelse av saken 

 

I dag er det ikke offentlige toaletter i Hønefoss sentrum som er døgnåpent og dette medfører 

uønsket urinering i gater og bakgårder. Toaletter som kan benyttes av publikum finnes på 

serveringsstedene samt servicebygget for bussgata, men disse har begrenset åpningstid.  

 

Det er sett på flere løsninger for et bytoalett, og sist har Ringerike kommune etter initiativ fra 

eier av Bryggerigården vært i dialog for å se på muligheten for et bytoalett i sammenheng med 

en ny nedgang til Bryggerikjelleren fra Søndre torv.  

 

Rådmannen har vurdert at det vil være for arealkrevende å ha et toalettbygg på Søndre Torv, 

og at det vil begrense for aktiviteter i «byens storstue». Det har også vært vurdert å plassere 

bytoalettet under bakken, men det vil kreve omlegging av vann- og avløpsledninger. Dette vil 

medføre betydelige ekstrakostnader og det er antatt at kostnaden vil ligge på mellom 10 000 – 

15 000 kroner pr. løpemeter.  

 

En toalettløsning under bakken vil kunne oppleves som utrygt spesielt for de som ferdes 

utenfor utestedenes normale åpningstid på natterstid. Det er viktig at et bytoalett plasseres slik 

at allmennheten kan utøve en viss sosial kontroll.  

 

Et bytoalett bør derfor ligge på et område godt synlig, der mange ferdes til alle døgnets tider. 

Rådmannen vurderer at byens kollektivknutepunkt i sentrum er den mest optimale plassering. 

Busstasjonen er lett tilgjengelig, tett på Søndre torv og de mange reisende med buss eller taxi 

vil kunne utøve den nødvendige sosiale kontrollen som gjør at bytoalettet blir brukt.       

 

Rådmannen har gjort foreløpige anslag for bygging og drift av et midlertidig toalettanlegg. Det 

er forutsatt at det er mulig med etablering av offentlig toaletter i tilknytning til busstasjonen, 

men eksakt plassering må vurderes nærmere ut fra bla. vann-, avløpsledninger, 

reguleringsformål og andre faktorer som vil være avgjørende for etableringen.  

 

Før det kan etableres et mer permanent offentlig bytoalett på busstasjonen, må det 

gjennomføres en utredning av varme- og ventestue med tilgang til et bytoalett på 

busstasjonsområdet.  

 

Ringerike kommune er eier av bygningen med kiosk og vaskehall ved bussgata i dag, der 

kommunen har en flerårig leieavtale om driften av vaskehallen. Dessuten eier Ringerike 

kommune «Villaen» og området rundt, samt parkeringsarealene foran «Kefas-bygget».  Flere 

alternativer på kommunens eiendom kan være aktuelle som påbygg, ombygging eller nytt bygg. 

Før det kan tas stilling til en permanent løsning for et offentlig bytoalett, må ulike alternativer 

utredes. 

 

Det må innhentes eksterne bistand til å gjøre denne utredningen, da det ikke finnes intern 

spesialkompetanse på området. Utredingen vil kunne gjennomføres i løpet av 2020 under 

forutsetning av at det bevilges midler til kjøp av konsulentbistand for gjennomføring av 

utredningen..  
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Midlertidige bytoaletter 

 

Rådmannen har vært i kontakt med en leverandør av midlertidige bytoaletter som har levert til 

Oslo kommune og flere andre kommuner. Leverandøren anbefaler minst mulig tekniske 

installasjoner utover alarm og betalingssystem, da offentlige toaletter krever daglig oppfølgning 

og teknisk kontroll fordi de er svært utsatt for hærverk. Hvis kommunestyret skulle ønske en 

midlertidig løsning anbefaler rådmannen at dette er mest mulig vedlikholdsfritt.  

Et midlertidig toalettbygg kan kommunen enten bygge selv og drifte eller leie bytoalett for en 

fast periode. Dersom man skal etablere et midlertidig bytoalett, må det gjennomføres en 

anbudskonkurranse ihenhold til lov om offentlige anskaffelser.  

 

Uttalelse 

 

Rådmannen har fått tilbakemelding fra politiet, om plassering av et offentlig bytoalett og de har 

ingen merknader til kommunens forslag om etablering av offentlige toaletter i tilknytning til 

Hønefoss busstasjon.  

 

Innad i kommunen har saken vært til vudering av flere avdelinger. Strategi og 

utviklingsavdelingen har bidratt med innspill i saksdokumentet, mens enheten Rus og psykisk 

helse har kommet med innspill til saken. Rus og psykisk helse har ingen motforestillinger om 

etablering av offentlig bytoalett i Hønefoss, og heller ingen anbefalinger på hvor det eventuelt 

bør lokaliseres. Enheten spiller inn at det er sannsynlig at toalettet kan bli brukt til å injisere 

narkotika, og tiltak for å forebygge dette må vurderes (blått lys/ uv-lys). 

 

Forholdet til overordnede planer 

Områderegulering Hønefoss, den såkalte byplanen, er en overordnet rammeplan, og plassering 

av et eventuelt bytoalett er ikke en del av denne planen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er blitt behandlet sak om bytoaletter tidligere jfr. arkivsaknr 14/646-1 I denne saken ble det 

vedtatt å ikke etablere bytoalett i sentrum av Hønefoss. 

 

Juridiske forhold 

Det er ikke lovkrav om offentlig toalett i bysentrum. 

 

Økonomiske forhold 

Etablering av et bytoalett vil kunne gjøres enten ved at Ringerike kommune kjøper og står for 

drift og vedlikehold selv eller ved å leie hvor utleier er ansvarlig for drift og vedlikehold. I dag 

er det ikke avsatt investeringsbudsjett eller drifts- og vedlikeholdsbudsjett for å etablere et 

offentlig bytoalett. 

 

Kjøp av bytoalett vil medføre både investerings- og økte driftskostnader. Kostnaden for kjøp 

av toalettet inkl. tilkobling vann-, avløp, el osv. er anslått til kr 2,8 mill. kroner eksklusiv 

merverdiavgift. mva. Årlig driftskostnad på anlegget er anslått til 370 000kroner pr år. I tillegg 

vil det påløpe vedlikeholdskostnader som er anslått til 30 000kroner pr år. 

 

Leie av et bytoalett vil medføre økte driftskostnader. Kostnander for å leie et bytoalett er 

anslått til å øke driftskostnadsbudsjettet med 600 000 kroner eksl. mva. pr år. Av dette vil leien 
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utgjøre anslagsvis 420 000kroner eksl. mva mens de øvrige kostnaden vil være 

forbruksmateriell, vann, avløp og strøm. 

 

I begge alternativene vil det være behov for å gjennomføre anbud og disse anbudene kan ha 

avvik i forhold til anslagene som er utarbeidet. 

 

Utredning av varme- og ventestue vil anslagsvis koste 300 000kroner eksl. mva. og 

driftsbudsjettet må styrkes med tilsvarende for å kunne gjennomføre utredningen. 

 

Alternative løsninger 

 

Ringerike kommune etablerer et midlertidig bytoalett ved busstasjonen i sentrum av Hønefoss. 

Det avsettes investeringsmidler på kr 2,8 millioner kroner. eksl. mva til etablering og kjøp av 

toalett.  

Driftsbudsjettet økes med 400 000kroner eksl. mva pr år. 

 

Det avsettes 300 000kroner eksl. mva til utreding av varme- og ventestue inkludert en 

vurdering av en mer permanent toalettløsning i 2020. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens ser behovet for å etablere et offentlig bytoalett i Hønefoss sentrum. I en 

regionhovedstad og by i vekst er det viktig å satse på et sentrum som tilbyr innbyggere og 

gjester toalettfasiliteter utenfor forretningers og utstederes åpningstider.  

 

Områderegulering Hønefoss, byplanen, er vedtatt og rådmannen mener at et bytoalett er et 

tiltak som bør prioriteres. Det kan etableres en midlertidig løsning men rådmannen anbefaler 

ikke dette da det er kostbart og vil ikke gi en optimal løsning. Rådmannen anbefaler at 

etableringen av et permanent bytoalett vurderes i sammenheng med varme- og ventestue og i 

sammenheng med utviklingen av kollektiv knutepunktet i sentrum. 

  

Dette vil være mer økonomisk for Ringerike kommune da kommunen ikke trenger å bekoste 

både en midlertidig og senere en permanent løsning. 

 

 

 Ringerike kommune, 10.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Per Christian Frøislie 
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Arkivsaksnr.: 17/3542-11   Arkiv: 243 C20  

 

Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/20 Formannskapet 18.02.2020 

26/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 8,8 millioner 

kroner som Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 8,8 millioner kroner med tillegg av 10 

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

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (8,8 millioner 

kroner + 10%). 

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

med tillegg av inntil 2 år. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Heradsbygda idrettslag ønsker lånegaranti for å bygge en fotballhall i Heradsbygda. Prosjektet 

har en ramme på 14,3 millioner kroner. Klubben har søkt tilskudd fra Ringerike kommune på 

3,5 millioner kroner og en garanti for lån på inn til 8,8 millioner kroner. Tilskudd er innvilget 

som en del av kommunens budsjett for 2020.  Klubben er avhengig av en garanti for å få lån og 

realisere prosjektet. 

 

Beskrivelse av saken 

Det planlegges en «isolert thermohall» med garantert levetid på 30 år. Ballflaten er på 60 x 40 

meter. Dette tilsvarer en god 7-erbane tilstrekkelig for trening og innendørskamper om 

vinteren.  Hallen er plassert på kommunal grunn på eksisterende grusbane sørøst for dagens 

kunstgressbane. Garderobeanlegget i klubbhuset vil benyttes. 

 

Det er gitt nødvendige godkjenninger. Avtale med kommunen som grunneier om bruk av 

arealet er inngått. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning har gitt rammetillatelse til 

oppføring av fotballhallen i møte (HMA-403/18). 
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Kulturdepartementet har gitt en Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av prosjektet og 

bekreftet at prosjektet kan få inn til 2,5 millioner kroner i spillemidler. Det søkes om 

spillemidler i 2020. Hallen bygges i henhold til de krav som stilles i denne godkjenningen. 

 

Ringerike idrettsråd støtter prosjektet, og har prioritert hallen som nr. 2 på liste over hvilke 

anlegg som bør realiseres på kort sikt i Ringerike. Det er stort behov for og underskudd på 

treningsflater i vinterhalvåret for fotballen i Ringerike.  Klubben planlegger å drifte hallen selv 

og søker ikke om tilskudd til dette. 

 

Heradsbygda idrettslag er et aktivt idrettslag, med 450 medlemmer og aktiviteter innen ski og 

fotball. De har fotballag i de alle fleste aldersbestemte klasser og et seniorlag for herrer.  

Klubben har siden 2017 arbeidet for å bygge en fotballhall ved siden av kunstgressbanen i  

Heradsbygda. Dette framgår og av klubbens årsberetninger. 

Klubben har over tid vist stor gjennomføringsevne, ved utbygging og drift av kunstgressbane 

og senere garasje. Idrettslaget har en ryddig økonomi med et driftsbudsjett på om lag 1,2 

millioner kroner. Klubbens budsjett, regnskap og årsberetninger er mottatt. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Fotballhallen i Heradsbygda er prioritert høyt av idretten på Ringerike og blir innarbeidet i 

kommunedelplan for idrett og friluftsliv som nå er under revisjon. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Søknaden ble første gang behandlet i kommunestyret i 2018. Da ble idrettsrådet bedt om å 

«sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg. Investeringer i nye idrettsanlegg 

blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019» (K-sak 77/18) 

I budsjett 2019 ble det foreslått å gi støtte til fotballhall i Heradsbygda med 3,5 millioner 

kroner i 2020.   

I handlingsprogram 2020 heter det at «I budsjettet for 2020 brukes disposisjonsfondet til å 

finansiere …støtte til fotballhall i Heradsbygda, 3,5 millioner kroner (s.37) (K-sak 192/19) 

 

Økonomiske forhold 

Klubben planlegger å være byggherre selv, og har denne finansieringsplanen: 

(Klubben har kommet med oppdaterte og prisjustert tall i januar 2020): 

 

Spillemidler:         2,5 millioner kroner  

Tilskudd kommune:        3,5 millioner kroner 

Gave Sparebankstiftelsen:       2,0 millioner kroner  

Kompensasjon MVA:        2,9 millioner kroner 

Lån bank (langsiktig):        3,4 millioner kroner  

Sum:        14,3 millioner kroner 

 

Ved å stille selvskyldnergaranti kan Heradsbygda idrettslag få lån i Kommunalbanken med 

lavest mulig rente. Klubben låner totalt 8,8 millioner kroner, et kortsiktig lån på 5,4 millioner 

kroner som nedbetales av momsrefusjon og spillemidler, og et langsiktig lån på 3,4 millioner 

kroner. Dersom lånet misligholdes, betyr en selvskyldnergaranti at kommunen trer inn som 

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

 

Kommunal garanti må godkjennes av Fylkesmannen. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på initiativet til å bygge en innendørs fotballhall i Heradsbygda og på 

klubbens vilje til å gjennomføre dette prosjektet på egen hånd. Klubben har jobbet med 

prosjektet over flere år og har hatt dialog med Ringerike kommune i denne perioden. 

Prosjektet er godt gjennomarbeidet, dekker et behov og har støtte fra idrettsrådet og aktuelle 

klubber i regionen. Hallen vil være et nyttig og etterlengtet supplement for fotballen i Ringerike 

i vinterhalvåret.  

 

Garantisøknaden er og vurdert ut fra de forslag til kriterier som er fremmet for kommunestyret. 

Den har en ryddig økonomi og bygging av hall inngår i årsberetningene. 

Klubben opplyser at den ikke får lånetilsagn uten kommunal garanti. 

Det foreligger byggetillatelse og idrettsfunksjonell godkjenning. Det er gitt tilskudd fra 

Sparebankstiftelsen og kommunen.  

Av total garantisum på 8,8 millioner kroner er 5,4 millioner kroner et kortsiktig lån til 

spillemidler utbetales og moms refunderes. Kommunens risiko for det langsiktige lånet på 3,4 

millioner kroner vurderes som liten ut fra klubbens økonomi og driftsbudsjett for hallen. Ved 

evt. mislighold vil og hallen tilfalle kommunen helt eller delvis. 

 

 

Vedlegg 

Saksprotokoll (K-sak 77/18) 

Søknad om støtte til bygging av fotballhall i Heradsbygda (K-sak 77/18) 

Fotballhall i Heradsbygda - Prosjektskisse  

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

Rammetillatelse til bygging (HMA-61/18)  

Regnskap, budsjett og årsberetninger fra 2017-2019 fra Heradsbygda idrettslag er mottatt, men 

ikke vedlagt. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Fivesdal Brørby 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 20/26-1   Arkiv: 256  

 

Retningslinjer for kommunal garanti for Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/20 Formannskapet 18.02.2020 

27/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet vedtas. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

  

Saksprotokollen fra kommunestyresak 80/19 - Søknad om økonomisk garanti - Haugsbygd 

Arena – har følgende vedtak: 
Saken utsettes. 

Ringerike kommune har mottatt flere prosjekter fra organisasjoner med anmodning om 

lånegaranti fra kommunen. Dette utløser behov for nærmere prinsipiell avklaring om 

anvendelse av lånegarantier og om kommunens handlingsrom til å påta seg slik forpliktelse/ 

risiko. 

 

Prosjektene har blitt avslått med henvisning til kommunens samlede økonomiske/finansielle 

stilling, som er utfordrende, preget av omfattende låneopptak og driftsmessige utfordringer. 

Konkret omfatter dette kommunens handlingsrom til å ta på seg økonomiske forpliktelser ut 

over det som ligger i kommunens egne planer og egne prosjekter. 

 

Ringerike arbeiderparti ber ut fra det nevnte Rådmannen å utrede relevante forhold som 

knytter seg til praktisering av lånegarantier samt fremkomme med konkret forslag til regler 

som ivaretar likebehandlingsprinsippet. 

 

Videre anmodes rådmannen om å gå gjennom alle mottatte prosjekter med sikte på konkret 

helhetlig vurdering. Herunder å fremkomme med en prioritert oversikt over hva gjelder 

prosjekter i forhold til garantiordning med utgangspunkt i helhetlige betraktninger og 

kommunens handlingsrom. 

 

I denne saken legges det fram retningslinjer som skal ivareta likebehandlingsprinsippet, samt 

beskrive hva som skal legges til grunn for vurdering av kommunens økonomiske forpliktelser i 

forbindelse med behandling av garantisøknader. 
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Beskrivelse av saken 

 

Kommunestyret har vedtatt to garantier til lag og foreninger til kultur og idrett, Hønefoss 

Arena AS som er ett interkommunalt anlegg, og til Tyristubben. Totalt er diss to garantiene på 

31,45 millioner kroner per 31.12.2019, og begge er selvskyldnergarantier. 

Øvrige garantier er gitt til borettslag og private barnehager, samt til interkommunalt arkiv på 

Kongsberg – totalbeløpet for innvilgede garantier er på 70 354 583 kroner. 

 

Garanti gitt til: Garantibeløp Garantien utløper 

IKA Kongsberg - interkommunalt arkiv 5 850 411   

Elvegata Borettslag 6 000 040 03.01.2028 

Hov Gård Borettslag 12 377 400 01.07.2030 

Småbarnsforeldrenes BH Hønefoss (Dalsbråten bh) 700 050 01.02.2022 

Småbarnsforeldrenes BH Ringerike BA (Smeden bh) 1 296 000 01.04.2024 

Hønefoss Foreldrelagsbarnehage BA (Blåbærskogen bh) 4 558 645 01.02.2034 

Tolpinrud barnehage BA 8 122 037 01.03.2038 

Hønefoss Arena AS (spillemidler) 25 350 000 01.01.2035 

Idrettsforeningen Tyristubben 6 100 000 05.01.2037 

Sum 70 354 583   

 

I de vedlagte forslag til retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet bygger på kommunelovens 14-19 med tilhørende forskrift om garantier og finans- og 

gjeldsforvaltning. 

 

Rådmannen foreslår at retningslinjene trer i kraft fra kommunestyret vedtar dem, og at 

retningslinjene også skal gjelde for allerede mottatte, ikke behandlede søknader om garanti.  

 

Ved behandling av allerede motatte søknader, kan det være at alle punkter om dokumentasjon 

er oppfylt, men søknadene behandles likevel ut fra helheten i søknaden. 

 

Garantiene gis som selvskyldnergarantier.  

 
Garantisten under en selvskyldnergaranti er forpliktet til å betale straks debitor misligholder 

sin betalingsforpliktelse og uavhengig av om misligholdet skyldes manglende betalingsevne 

eller manglende betalingsvilje.  

 

Det betyr at kommunen trer inn i låneavtalen, og med det også eierskapet til anlegget. 

 

Garantiens lengde er satt til 20 år. Dette for å unngå for lang tilbakebetalingstid på garanti på 

lån. 

 

I punkt 6 av de generelle forutsetningene beskrives hvilke vurderinger som skal gjøres ved 

saksbehandling av garanti-søknadene. 

 

Rådmannens vurdering 

Ved å utforme retningslinjer for kommunale garantier, sikrer kommunen at søknadene har god 

dokumentasjon, og ut fra kriteriene vil de kunne behandles likeverdig. 
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Det framkommer tydelig av retningslinjene hva som skal vurderes for å fastslå hvilken risiko 

kommunen tar ved å gi garantien, og garantisummene sees i sammenheng med kommunens 

økonomi som helhet. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/2386-6   Arkiv: 243 D10  

 

Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/20 Formannskapet 18.02.2020 

28/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 12,05 millioner 

kroner som Hønefoss Tennisklubb tar opp til bygging av tennishall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 12,05 millioner kroner med tillegg av 

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

omkostninger. 

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

med tillegg av inntil 2 år. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hønefoss Tennisklubb bygger en ny og større tennishall til erstatning for den som raste 

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

inn til 12,05 millioner kroner pluss 10 prosent, for å sikre en god finansiering av prosjektet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hønefoss tennishall raste sammen 8. mars 2019. Tennisklubben bygger nå opp igjen hallen i 

samarbeid med forsikringsselskapet. Hallen er eid av Hønefoss Tennisklubb og er oppført på en 

tomt som er bygslet fra Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

I samarbeid med forsikringsselskapet bygger klubben nå et vesentlig oppgradert og utvidet 

anlegg. 

 

Det nye anlegget består av  

- et service-bygg i 3 etasjer 

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

- 3 utebaner på taket 

- utebod til redskap og et oppgradert uteområde 
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Ringerike idrettsråd støtter både prosjektet og søknaden om garanti. Det er og gitt 

idrettsfunksjonell godkjenning av den nye hallen og byggesaksavdelingen i Ringerike kommune 

ga rammetillatelse til oppføring. 

 

Prosjektet har en kalkyle på 36,05 millioner kroner (oppdaterte tall fra tennisklubben). 

 

Kostnadsestimatene er laget av Norges Tennisforbund og rådgivende ingeniører. 

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

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

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

og økt inntjening på kurs og utleie av baner. 

 

Når det gjelder økonomi, så viser klubben til erfaringene med driften av den gamle hallen fra 

1991. Den hadde, ifølge klubben, i alle år en sunn økonomi.  Regnskap for de siste årene og 

budsjett for de kommende inngår i søknaden. 

Med søknaden følger fastsatt mulig tilskuddsbeløp av spillemidler. Ringerike kommune har gitt 

byggetillatelse, og hallen er under oppføring. Søker opplyser at den ferdigstilles i løpet av 1. 

halvår i 2020 innenfor budsjett. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

pågående revisjon av kommunedelplan for idretts- og friluftsliv.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret utsatte saken i juni 2019: «Saken utsettes og ses i sammenheng med 

Rådmannens budsjettbehandling jfr. Sak 80/19.» (K-86/19) 

I  sak K-80/19  ba kommunestyret om en prinsipiell avklaring om anvendelse av lånegarantier. 

Saken fremmes derfor på nytt og kan behandles dersom kommunestyret vedtar retningslinjer 

for lånegarantier og finner søknaden i tråd med disse. 

 

Økonomiske forhold 

Hønefoss Tennisklubb har denne finansieringsplanen for ny hall (oppdaterte tall fra 

tennisklubben per 6.2.2020): 

 

Forsikringsoppgjør             24,00 millioner kroner 

Spillemidler    4,55 millioner kroner 

Momsrefusjon    3,50 millioner kroner  

Lån     4,00 millioner kroner 

SUM              36,05 millioner kroner 

 

 

Garantien gjelder for et kortsiktig lån fram til spillemidlene kommer og moms blir refundert. 

I tillegg til gjelder garantien et langsiktig lån på 4 millioner kroner. 

Ved å stille selvskyldnergaranti for lån som Hønefoss Tennisklubb tar opp, sikres det at 

klubben får lavest mulig rente.  Dersom lånet likevel skulle misligholdes, betyr en 

selvskyldnergaranti at kommunen trer inn som låntager, og da også som eier eller deleier av 

hallen. Kommunale garantier må godkjennes av Fylkesmannen. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på gjenoppbygging av tennishallen i Hovsmarka og på klubbens vilje 

og evne til å gjennomføre prosjektet. 

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

og Ringerikshallen på samme området. Det har vært en forutsetning at bygging av ny hall skjer 

i forståelse og i samarbeid med disse, og det har vært fokus på sikkerheten til elever og andre 

som har sin daglige skolegang blir ivaretatt.   

Tennisklubben har lang erfaring med drift av tennishall. Det er ikke søkt om kommunalt 

tilskudd til investeringene eller til drift av hallen videre. 

Søknaden er i vurdert og ut fra de foreslåtte kriterier for kommunale garantier, selv om den er 

utarbeidet før disse forelå. Søknaden oppfyller de fleste av momentene, slik saksframlegget 

viser.  

Det er rådmannens vurdering at kommunen ikke påtar seg noen vesentlig finansiell risiko ved 

prosjektet.  Ut fra en helhetsvurdering, der garantiansvaret ut over spillemidler og 

momsrefusjon er relativt liten, finner rådmannen å kunne tilrå garantisøknaden. 

 

Vedlegg 

Søknad om kommunal garanti, Hønefoss Tennisklubb (10.5.2019) 

Vedr. søknad om kommunal garanti (15.01.2020) 

Kopmmunestyrevedtak (K-86/19) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 18/1680-14   Arkiv: 243 D10  

 

Snøproduksjon på Ringkollen - Finansieringsstøtte og kommunal 

garanti - Ny behandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Formannskapet 18.02.2020 

29/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 2 800 000 kroner som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 2 800 000 kroner med tillegg på 10 % til 

enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 800 000 kroner + 10 prosent. 

Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Skiforeningen ønsker å bygge et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen for så sikre snø i 

lekeland, på stadion og i deler av lysløypa. Prosjektet er kostnadsregnet til 13,5 millioner 

kroner. Foreningen er tildelt 3 millioner kr i kommunal støtte i 2020, men har og søkt om 

kommunal garanti på 2,8 millioner kroner fram til spillemidlene det er gitt tilsagn om, utbetales. 

 

Innledning / bakgrunn 

Skiforeningen ser på Ringkollen som en viktig destinasjon for vinteridrett og friluftsliv. 

Området brukes årlig av flere tusen barn og unge til lek og aktivitet, og skisport står sentralt. 

I tillegg har mange lag, foreninger, skoler og andre, aktiviteter i området. 

Skiforeningen ser at snøproduksjon er viktig for å opprettholde både organisert og 

egenorganisert aktivitet, og ønsker å realisere et nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. Bak 

prosjektet står i tillegg til Skiforeningen en frivillig gruppe fra ulike idrettslag i regionen som 

sammen med Ringerike idrettsråd støtter prosjektet.  

Søkeren mener at et slikt anlegg vil underbygge kommunens mål om å være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Anlegget er i bruk 7 dager i uken i vintersesongen og 

tilrettelegging med et snøproduksjonsanlegg vil sikre en framtidig destinasjon i regionen for 

skiinteresserte i alle aldre.   

 

Beskrivelse av saken 
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Det er i dag et snøproduksjonsanlegg som leverer snø til slalåmbakken Ringkoll-parken. Dette 

anlegget har ikke kapasitet til å forsyne resten av skianlegget med kunstsnø.  Planen er nå å 

lage er nytt snøproduksjonsanlegg som kan sikre snø i Ringkollens ake- og lekeland, 

stadionområdet, samt 2,5 km av lysløypenettet, og samtidig ha en reservekapasitet for resten 

av lysløypa og for hoppanlegget. 

 

Det nye anlegget består av følgende elementer 

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern 

2. Overføringsledning fra Røstjern til Ringkollplassen 

3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua 

4. Spredenett med vannledninger og trykkluft rundt i løypenettet 

5. Nybygg ved maskinstall (cirka 100 kvm for utstyr og ledninger) 

 

Skiforeningen vil i regi av sin rolle som tilrettelegger, påta seg rollen som eier og drifter av 

anlegget i samarbeid med lokale idrettslag. 

 

Skiforeningen opplyser i epost 4.april 2019 følgende om status for planprosessen: 

 

1. «Grunneieravtaler:  

a. Grunneieravtaler med berørte private grunneier er signert og tinglyst 

b. Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg positivt vedr. dispensasjon fra 

byggeforbudet i markaloven samt tillatelse til bruk av statlig sikra 

friluftsområde, gnr/bnr 134/125. Formell avtale med Ringerike kommune skal 

inngås iht. vilkår fra fylkesmannen. 

2. Konsesjon fra NVE er innvilget. Tiltakshaver vil etablere målestasjon som ivaretar 

minstevannføring og –kote. 

3. Budsjett verifisert: Prosjektgruppen har startet innhenting av anbud fra både 

utstyrsleverandør og grunnentreprenør som verifiserer budsjettrammen. Det forventes 

at en evt. utsettelse grunnet manglende fullfinansiering, kan medføre en risiko for 

prisstigning/valutarisiko/økte prosjektkostnader (estimert til 0,5 – 1 millioner kr)» 

 

Skiforeningen opplyser i en e-post 28. januar 2020 at de nå er «i en prosess for å kvalitetssikre 

budsjettet og anbudspapirer med tanke på byggestart til sommeren/tidlig høst. Det er klart at 

en garanti for spillemidlene vil være viktig i det videre arbeidet med å sikre budsjettet og 

gjennomføringsevnen.» 

 

Skiforeningen opplyser i søknaden det er en av landets største og eldste friluftsorganisasjoner 

med rundt 73 000 medlemmer. I regionen er Skiforeningen representert med et lokalutvalg, to 

årsverk, deltidsansatte/avløsere og en engasjert dugnadsgjeng. Et årsverk og to deltidsansatte 

har base på Ringkollen. Skiforeningen er ansvarlig for vedlikehold, rydding, merking og 

preparering av regionens omfattende løypenett og anlegget på Ringkollen. Skiforeningen har til 

sammen 50 ansatte og årsberetninger og regnskap er tilgjengelige på foreningens nettsider. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Anlegget er i tråd med kommunale målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og 

kommunedelplan for idrettsanlegg. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet i formannskapet (F-89/18):  

«Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg. 

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23.» 

Idrettsrådets har utarbeidet en prioriteringsliste der snøproduksjonsanlegget er prioritert som 

nummer en. 

Saken ble neste gang behandlet i 2019. Forslag om støtte og garanti fikk ikke flertall i 

kommunestyret. (K-47/19) 

I kommunens vedtatte handlingsprogram for 2020-2024 er det gitt støtte til 

snøproduksjonsanlegg på Ringkollen i 2020 med 3 millioner kroner. Tilskuddet finansieres fra 

disposisjonsfond. (K-sak 192/19) 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Totale anleggskostnader for etablering av nytt anlegg er beregnet til 13,5 millioner kroner. 

Dette er finansiert slik: 

 Sparebankstiftelsen    4 500 000 kr 

 Egenkapital inkl. momskompensasjon 3 200 000 kr 

 Forhåndstilsagn spillemidler   2 800 000 kr 

 Kommunal støtte    3 000 000 kr 

 TOTALT              13 500 000 kr 

 

Driftskostnadene forventes i hovedsak dekket av Skiforeningen og lokale idrettslag og er 

beregnet til 625 000 kroner per år. 

Garantisøknaden gjelder garanti fram til spillemidlene utbetales. Det tar noen år fra tilsagn gis 

til de utbetales. Skiforeningen lånefinansierer disse pengene, og en kommunal garanti gir 

låntaker muligheter for både å få lån, og en gunstig rente. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på videre utvikling av skianlegget på Ringkollen. Det har vært mange 

snøfattige vintre på Østlandet og tilsvarende korte skisesonger for de skiinteresserte.  En 

investering i snøproduksjonsanlegg vil sikre området og innbyggerne sine muligheter for å gå 

på ski også i kommende dårligere vintre. Det er og positivt at anlegget kan utvikles til også å 

dekke hoppbakkeområdet. Rådmannen mener dette anlegget vil være et godt supplement til de 

arenaer som finnes i kommunen for ulike idretter. Søknaden beskriver en stor interesse for 

tiltaket både hos organiserte og ikke organiserte skiinteresserte. Rådmannen støtter søkers 

vurdering om at dette er et tiltak i tråd med kommunens planverk og vil være et godt 

omdømmeskapende tiltak. 

Søknaden er utformet før forslag til kriterier for kommunale garantier ble utarbeidet. Den er 

likevel i all hovedsak i tråd med disse. Det er innenfor den økonomiske rammen, det er gitt 

idrettsfunksjonell godkjenning, grunneieravtaler er inngått og konsesjon er gitt. Garantibeløpet 

er på 2,8 millioner kroner, og vurderingen er at kommunen ikke påtar seg en vesentlig 

finansiell risiko ved å gi denne garantien. 

 

Vedlegg 

Søknad om finansieringsstøtte og kommunal garanti 

Protokoll fra 1. gangs behandling i formannskapet F-89/18  
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Protokoll fra 2. gangs behandling i kommunestyret K-47/19 

Støtteerklæringer fra idretten 

Ringerike idrettsråd sin prioritering på anlegg 

Årsmeldinger og regnskap er ikke vedlagt, men tilgjengelig på Skiforeningen.no 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Fivelsdal Brørby 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 20/117-4   Arkiv: 073 &01  

 

Ringerike Idrettsråd Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og 

Ringerike kommune 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

12/20 Formannskapet 18.02.2020 

30/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike Idrettsråd er Ringerike kommunes samarbeidspart i idrettssaker. Samarbeidet er 

regulert gjennom en 4-årig samarbeidsavtale, og det er tid for å fornye denne. 

 

Ringerike Idrettsråd favner alle idrettsorganisasjoner med tilknytning til Norges idrettsforbund 

i Ringerike kommune. Idrettsrådet er et svært viktig bindeledd mellom idretten og kommunen.  

 

Gjennom samarbeidet med idrettsrådet kan vi fange opp idrettens behov på et tidlig tidspunkt, 

sørge for forventningsavklaringer knyttet til kommunens muligheter for å realisere planer, og 

sikre demokratiske og gode prosesser i saker som berører idretten. 

Gjennom idrettsrådet kan vi ha felles satsninger som kan være med på å sikre alles mulighet for 

deltagelse i organisert idrett. 

 

Samarbeidsavtalen regulerer formål med avtalen, gjensidige forpliktelser og rutiner for 

samarbeidet. Avtalen fornyes hvert fjerde år, og signeres av idrettsrådets leder og ordfører. 
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Økonomiske forhold 

 

Ringerike Idrettsråd mottar 12.000 kroner årlig for sitt arbeid. Denne summen har ikke vært 

regulert på svært mange år, og rådmannen foreslår å øke det årlige tilskuddet til 20.000 kroner. 

Beløpet overføres årlig, etter at Idrettsrådet har avholdt sitt årsmøte og sendt inn årsregnskap 

og årsberetning. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-30, Hovedmål: 

«Ringerike kommune skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen.» 

«Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike» 

«Best for Barn» 

 

Samarbeidsavtalen er med på å sikre et godt samarbeid med idrettsrådet. Våre 

satsningsområder og idrettsrådets satsningsområder kan realiseres gjennom samarbeid og felles 

mål. 

 

Folkehelseprofil 

Ringerike kommune har en lavere deltagelse i organiserte aktiviteter enn landssnittet, vi har 

generelt et lavt utdanningsnivå i befolkningen, og også et lavere inntektsnivå. 

 

Idrettsrådet er med på å muliggjøre deltagelse i organisert idrett. Gjennom idrettsrådet kan 

kommunen få kunnskap og tips til riktige tiltak vi kan gjøre for å bidra til økt deltagelse. 

 

FNs bærekraftmål 

Ringerike kommune har vedtatt 9 fokusområder av FNs 17 bærekraftmål. 

 

Av disse er det særlig tre mål som berører tiltaket: 

 

3. God helse 

Tiltaket bidrar til økt tilgjengelighet til helsefremmende aktiviteter. Deltagelse i 

frivillighet og organisasjonsliv bidrar til sosial utjevning og økt samfunnsdeltagelse. 

4. God utdanning 

Mestring og deltagelse i aktiviteter bidrar også til deltagelse i utdanning og arbeid. 

Meningsfullhet, felleskap og lokalt engasjement kan sikre deltagelse i utdanning og 

arbeidsliv og gi tilgang til nye nettverk, -som igjen kan gi nye muligheter.   

10. Mindre ulikhet 

Generelt vil det å sikre alle innbyggeres mulighet til deltagelse i frivillige organisasjoner 

være med på å bidra til utjevning av sosiale forskjeller. 

Økonomi er en av barrierene for deltagelse, dette tiltaket er med på å senke det 

økonomiske presset for idrettsorganisasjonene. 
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Rådmannens vurdering 

 

Idrettsrådet er vår viktigste samarbeidspart når det gjelder idrettssaker. Gjennom Idrettsrådets 

demokratiske oppbygning sikrer vi også gode prosesser internt, i saksbehandling, 

søknadshåndtering og anleggsforvaltning.  

I utvikling og igangsetting av nye tiltak som fremmer deltagelse vil idrettsrådet være en svært 

viktig kilde til kunnskap og behov. 

 

 

Vedlegg 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune 

Arbeidsprogram 2019, Idrettsrådet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 20/195-2   Arkiv: 033  

 

Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 

- 2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Råd for funksjonshemmede 28.01.2020 

8/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

4/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

31/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget (HOK) vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune 

for perioden 2019 til 2023.  

 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune ble valgt i kommunestyremøte 07.11.19, 

sak 2019/1987. Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd og råd for personer 

med nedsatt funksjonsevne. Dette kravet følger av ny kommunelov. Loven trådte i kraft høsten 

2019 fra og med det konstituerende møtet i Ringerike sitt kommunestyre 10.10.2019.  

 

Kommunestyret skal fastsette et reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse, jf. 

kommuneloven § 111-12.  

Reglementet skal inneholde:  

- Rådets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet  

- Tidsperioden rådet er opprettet for 

- Eventuelle andre sentrale bestemmelser om rådets virksomhet  

 

Reglement for råd for funksjonshemmede, Ringerike kommune, 2019 – 2023 

 

Formål 

Rådet skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse blir sikret en bred, åpen og 

tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder 

enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmede som gruppe, 

som tilgjengelighet, likestilling og arbeid mot diskriminering 
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Valg og sammensetning 

 Det er kommunestyret som formelt vedtar sammensetningen av rådet. 

 Virkeperiode er fra 2019 til 2023 (valgperioden) 

 Det er kommunestyret som fastsetter hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet 

skal ha. 

 Rådet skal så langt det er mulig ha en bred alderssammensetning blant medlemmene. 

Myndighet 

 Rådet kan uttale seg om alle saker som er relevante for situasjonen til personer i denne 

gruppen.  

 Rådets anbefalinger skal være en del av beslutningsgrunnlaget i hovedutvalg, 

formannskap og kommunestyre.   

 Leder og nestleder av rådet har møte- og talerett i folkevalgte organer. 

Administrasjon 

 Det er kommunen som har ansvaret for de administrative funksjonene, som rådets 

sekretariat.  

Saksbehandling og rutiner 

 Møteplan vedtas en gang i året av kommunestyret.  

 Det skal være sakslister til rådsmøtene (kommuneloven § 11-3). I tillegg gjennomgår 

ordfører saker som skal til politisk behandling, slik at de kommer til de politiske råd og 

utvalg som er aktuelle. 

 Det skal være protokoll for møtene (kommuneloven § 11-4) 

 Lederen av rådet har det formelle ansvar for å sette opp saksliste for hvert enkelt møte. 

Lederen har kontakt med sekretæren for å sette opp saksliste og utforme 

saksdokumentene.  

 Sekretæren sender saksdokumentene til rådets medlemmer minimum 8 dager før møtet 

finner sted.  

 Rådet går igjennom sakene på møtet, og prøver i størst mulig grad å bli enig om en 

felles uttalelse/anbefaling for videre behandling.  

 Saksbehandlere fra kommunen deltar ved behov for å orientere om sakene.  

 Rådet skal ha møte utenfor vedtatt møteplan hvis minst ett av vilkårene under er 

oppfylt: (kommuneloven § 11-2) 

o Rådet selv eller kommunestyret vedtar det 

o Rådets leder mener det er nødvendig 

o Minst 1/3 av medlemmene krever det.  

 Rådet utarbeider hvert år en årsmelding som legges frem for kommunestyret.  
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 Alle møtene skal være åpne for enhver som ønsker å være tilstede, og skal være 

forhåndsannonsert så langt det lar seg gjøre.  

 

 

 

Økonomiske forhold 

Det er ikke avsatt eget budsjett til råd for funksjonshemmede i Ringerike som rådet kan 

disponere, og det er derfor ikke tatt inn som en del av reglementet. Det er bevilget nødvendige 

midler til drift av rådet.  

 

Juridiske forhold  

Kommuneloven, § 11-12, Reglement for saksbehandling.  

Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for 

saksbehandlingen av folkevalgte organer.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak 2019/1987, Valg av råd for funksjonshemmede  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen får et oppdatert reglement for rådet for funksjonshemmede som er i henhold til 

gjeldende lovverk. Reglementet tydeliggjør rådets formål og funksjon slik at rådets viktige 

funksjon vil bli ivaretatt.  

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  32/20 

Side 92 av 140   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/174-2   Arkiv: 033  

 

Årsmelding for Eldrerådet 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/20 Eldrerådet 27.01.2020 

10/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

32/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommunen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hver kommune og fylkeskomme skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges 

for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker 

som gjelder eldre. 

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er 

viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale 

beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune. 

 

I den nye kommuneloven er det innført plikt for kommuner og fylkeskommuner til å opprette 

eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom. En rekke av bestemmelsene i ny kommunelov gjelder for 

medvirkningsrådene. Det er også gitt en ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 

for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

Samtidig med at ny kommunelov og forskriften om medvirkning trådtei kraft fra høsten 2019, 

vil lov om eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m, bli opphevet. 

At råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom tas inn og forankres i 

kommuneloven, betyr at alle de tre medvirkningsordningene har lik forankring, noe som kan 

bidra til å forenkle regelverket for medvirkning. 

 



  Sak 32/20 

 

 Side 93 av 140   

 

Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre 

som sitter i folkevalgte organer. Medlemmene av rådet har dermed samme rettigheter og 

plikter som andre folkevalgte. Eldrerådet er definert som andre kommunale organer i 

kommuneloven. Samme regler gjelder for andre kommunale organer som for folkevalgte 

organer. Det betyr at flere av bestemmelsene i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte 

organer også gjelder for eldrerådene. 

 

Hvilke saker jobber et eldreråd med? 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen i alle saker som gjelder 

eldre. Rådet har rett til å uttale seg i sakene. Rådets rolle er da å gi anbefalinger og innspill, det 

er opp til kommunen og fylkeskommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. Rådets anbefalinger 

i den konkrete saken skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale 

organet som avgjør saken endelig. Rådene vil kunne jobbe med en rekke ulike type saker og vil 

kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre blir synliggjort. Som 

rådgivende organ vil rådenes fokus være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett 

og kommuneplaner.  

 

Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel: 

 Årsbudsjett og økonomiplaner 

 Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling 

 Transport og tilgjengelighet 

 Boligutbygging og reguleringssaker 

 Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak 

 Kultur, idrett og friluftsliv 

 Frivillighetspolitikk 

 Tilsynssaker 

 Digitalisering 

 Medvirkning og eldre som ressurs 

 Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre 

 Andre aktuelle saker 

 

Kommunestyret kan gi eldrerådene i oppgave å fordele bevilgninger, det innebærer at rådene 

kan gis rett til å avgjøre hvordan midler skal bevilges. Kommunestyret kan gi medlemmer av 

rådene møte- og talerett i folkevalgte organer. Rådene skal ikke behandle saker som gjelder 

avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Eldrerådet skal en gang i året utarbeide en årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret. Årsmeldingen vil f.eks. kunne inneholde oversikt over medlemmer, mandat og 

hvilke saker rådet har behandlet i løpet av året som har gått, i tillegg til en oppsummering av 

rådets uttalelser. 

 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2018». 
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Forholdet til overordnede planer 

 

 

Juridiske forhold  

Kommunelovens § 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom 

 

§ 2 Oppgaver i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmelding 2019 anbefales tatt til til orientering.  

Rådet har tatt iniativ til å jobbe med egne saker, og årsmeldingen utaler at det er flere saker 

som angår et eldreråd som burde vært behandlet i rådet og her er det forbedringspotensiale for 

å sikre dette. Det er som forskriftene sier, viktig å ha rutiner som sikrer at eldrerådet mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at utalelsene fra rådet har mulighet til å 

påvirke utfallet av saken. Rådets utalelser skal følge saksdokumentene til organet som avgjør 

saken endelig.  

 

 

 

Vedlegg 

Årsmelding 2019 for Ringerike eldreråd 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 
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Arkivsaksnr.: 20/516-1   Arkiv:   

 

Etablering av Viken kontrollutvalgssekretariat  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Kommunestyret 06.02.2020 

33/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utsatt til KS 03.03.20 på grunn av mangel på tid. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

I denne saken fremmes forslag om å slå sammen Kontrollutvalgssekretariatet i 

Buskerud med Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo 

interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). KUBIS ivaretar 

sekretariatsfunksjonen i dag for de fleste kontrollutvalgene i Buskerud.  

 

Krav til kontrollutvalgets sekretariatsbistand 

Det følger av kommuneloven at kommunestyret skal sørge for sekretærbistand til 
kontrollutvalget. 

 

Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har 

sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 

utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal være uavhengig av 

kommunens administrasjon og av den eller de som utfører revisjon for kommunen. 

Sekretariatet for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal 

følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Rådmannen har innenfor 

kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet 

overfor sekretariatet. 

 

Fordeler ved sammenslåing 

Styret er av den oppfatning at det er mange fordeler ved fusjon for kontrollutvalgene 
og eierne: 
 

 Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle 

tjenesten og gi bedre bistand til kontrollutvalgene. 
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 Bedre grunnlag for å takle komplekse saksfelt og økt saksmengde 

 Lettere å takle sykdom og vakanser. 

 Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter 

kontrollutvalgets bestilling. 

 Lettere å rekruttere og holde på ønsket arbeidskraft. 

 Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring. 

 Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver og 

øke graden av spesialisering i sekretariatet. 

 

Etableringen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Nedenfor følger en del sentrale forhold som vil bli berørt ved en 

sammenslåing/fusjon av dagens sekretariat. 

 

Deltakere 

Selskapet vil kunne få 29 eiere/deltakere. I et selskap med mange eiere kan 

det være utfordrende å koordinere eierstyringen, noe som kan være en 

ulempe ved en slik fusjon. Mer om eierstyring nedenfor. 

 
Bemanning 

Dagens tre selskap har 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Det nye selskapet vil ha 

en bemanning på 7 årsverk. 

 
Organisasjonsform 

En har sett det som mest hensiktsmessig å foreslå at det nye selskapet 

organiseres som et eget rettssubjekt etter lov av 29. januar 1999 nr. 6 

om interkommunale selskaper. 

 

IKS fremstår samlet sett som den mest egnede organisasjonsformen for en 

tjeneste som skal leveres i egenregi med kun kommunale eiere/deltakere, slik 

tilfellet er for et kontrollutvalgssekretariat. Selskapsformen er utformet nettopp 

med sikte på interkommunalt samarbeid om slike oppgaver. 

 
Virksomhetsoverdragelse 

FIKS og KUBIS er interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 med 

henholdsvis Ås kommune og Buskerud fylkeskommune som vertskommuner. En 

finner det mest hensiktsmessig at en sammenslåing/fusjon av selskapene skjer 

som en virksomhetsoverdragelse ved å utvide det eksisterende ROKUS IKS. 

Avvikling av et IKS er lovregulert og må blant annet godkjennes av Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet. Da FIKS og KUBIS ikke er egne rettssubjekt 

vil en avvikling av disse ikke medføre vesentlige økonomiske og administrative 

konsekvenser for verken sekretariatene eller deltakerkommunene. 

 

Kontorsted 

En ser for seg hovedkontor i Lørenskog og avdelingskontor i Follo og Buskerud. 

Grunnen til en slik desentralisert kontorstruktur har sammenheng med 

reiseavstander i sekretariatets geografiske virkeområde. 
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Finansiering 

Da dagens tre sekretariat har ulike finansieringsmodeller (fastbeløp, etter folketall 

og/eller etter medgått tid), vil det bli viktig for nytt selskap å foreta en 

harmonisering av finansieringsmodell og hvordan utgiftene skal fordeles på 

deltakerkommunene når organisasjonen er på plass. 

 

Eierstyring 

Kontrollutvalgssekretariat er en lovpålagt tjeneste, med et klart mandat. 

Kommunestyret har ansvar for å sørge for at kontrollutvalget har et sekretariat 

som tilfredsstiller utvalgets behov. Samtidig er det et krav at sekretariatet skal 

være uavhengig av rådmannen og revisjonen. Det er med andre ord 

kontrollutvalget som er bestiller. Selskapet kan ikke ta opp lån, og vil ikke ha 

behov for investeringer, slik at strategiske diskusjoner vil være knyttet til spørsmål 

som salg av tjenester og hvor hovedkontoret skal ligge. I dialogen med eierne ble 

det derfor konkludert med at eierstyringsutfordringene i dette selskapet vil være 

små. 

 

Eierstyring i et selskap som dette utføres kanskje i første rekke gjennom valg av 

styre. Det blir derfor viktig for eierne å få på plass en valgkomite. Valgkomiteen 

må sikre at styrevalget skjer i henhold til KS «21 Anbefalinger om eierstyring, 

selskapsledelse og kontroll». Det legges vekt på at minst ett styremedlem skal 

ha erfaring som folkevalgt, eller inneha annen kommunal erfaring, for å sikre 

forståelse for det politiske system hos eierkommunene 

 

God kommunikasjon mellom selskapet og eierkommunene samt gode systemer og 

rutiner som sikrer kommunene tilstrekkelig tid til å viderebehandle selskapets 

saker i eierkommunenes organer kan bidra til å lette eierstyringen. I vedlagte 

selskapsavtale er det satt en frist på 6 uker for å sende ut innkalling til 

representantskapsmøter. 

 
Det kan også vurderes om det er ønskelig å gjennomføre kun ett 
ordinært representantskapsmøte pr. år. 

 

Endring av selskapsavtale 

Eierne har vært opptatt av er at ingen bør kunne utøve blokkerende mindretall 

i forbindelse med endring av selskapsavtale. I vedlagte selskapsavtale er det 

derfor tatt inn følgende ordlyd: 
 
 

«Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende 
ordning: 
 

Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner 

som har et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene 

blir da å enten gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av 

samarbeidet» 

 

Uttreden 
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Flere av eiere har også pekt på at det må være lett å tre ut av selskapet. I vedlagte 

forslag til selskapsavtale er det foreslått 12 måneders varsel for uttreden i samsvar 

med IKS-lovens minstekrav. I et selskap som dette, vil det ikke være store 

kostnader knyttet til fremtidige pensjonsutgifter, da selskapet er nokså nystartet, og 

ikke har låneforpliktelser. 

 

For øvrig vises det til utredning og selskapsavtale som er vedlagt saken. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Da det legges opp til en virksomhetsoverdragelse, vil ansettelsesforholdet til to av 

dagens ansatte i KUBIS bli videreført til det nye selskapet. De ansatte vil ha 

fortrinnsrett til stillinger i det nye selskapet. 

 
Pensjonsforpliktelser for de ansatte i KUBIS vil bli overført til nytt selskap for de 
deltakerkommunene som blir med over i nytt selskap. 

 

Budsjett for 2020 baserer seg på et estimert tidsforbruk. Deltakere i nytt selskap vil 

måtte ta stilling til fremtidig finansieringsmodell for Viken Kontrollutvalgssekretariat 

IKS 

 

 

 

Vedlegg 

Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat 

Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtatt av repskapet 260919.pdf 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Arkivsaksnr.: 19/5562-2   Arkiv: N10  

 

Innspill til prioriteringer til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Strategi og plan 12.02.2020 

34/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret slutter seg til fremlagte innspill til prioriteringer til Nasjonal Transportplan 

(NTP) 2022 - 2033 

 

 

  

 

Sammendrag 

Samferdselsdepartementet (SD) har i sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 

lagt opp til at fylkeskommunene, de fire største byene og Sametinget kommer med innspill til 

prioriteringer med utgangspunkt i bl.a. de identifiserte utfordringene, jf. Brev fra SD datert 

21.11.2019. SD har bedt om skriftlige innspill fra Viken på prioriterte tiltak innen 14. mai 

2020. 

 

På bakgrunn av SDs brev, er kommunene og regionale aktører invitert av fylkeskommunen, i 

brev datert 16.12.2019, til å komme med synspunkter på hva som er viktigst å legge vekt på i 

NTP 2022-2033. Fylkeskommunen oppfordrer kommunene til å involvere næringslivet i sine 

prosesser.  

 

Hovedutfordringer på transportområdet er behandlet av Fellesnemda i Viken 02.05.19 med 

bakgrunn i Buskerud fylkeskommunes innspill, behandlet i fylkestinget 25.04.2019, og støttes 

av Ringeriksregionen. Basert på hovedutfordringene i Viken prioriterer Ringeriksregionen 

følgende prosjekter inn i NTP 2022-2033 de første 6 årene i perioden(rangert):  

 

1. Ringeriksbanen – et nasjonalt, regionalt og lokalt prosjekt. Innebærer Bergensbanens 

forkortelse, sammenbindingen av byene på Østlandet (Intercity), utvidelse av bo- og 

arbeidsmarkedsregionen (Ringeriksløsningen) som knytter Ringeriksregionen, Valdres 

og Hallingdal tettere til hovedstaden. Prosjektet vil gi en effektiv og miljøvennlig 

transport lokalt, regionalt og nasjonalt der den betydelige reiseforkortelsen gjør at 

jernbanen også blir konkurransedyktig mot fly. Prosjektet vil bidra til det grønne skiftet, 

og infrastruktur for lavutslipp.  Det legges til grunn, med utgangspunkt i gjeldende 
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NTP, og prosessen gjennom NTP-perioden, at hovedprosjekt «FRE16» startes opp i 

2022, og får økonomiske bevilgninger med tanke på ferdigstillelse i 2028/29.     

2.  E16 Nymoen – Eggemoen – manglende lenke på europaveien mellom Bergen og Gävle 

i Sverige, og en ytre ring rundt regionhovedstaden Hønefoss. Lenken inngår i en ytre 

ring rundt Oslo; ring 4 i Viken, og har stor betydning for den omfattende 

næringstransporten vestfra, nord for Hønefoss og næringstransport til/fra Gardermoen i 

området fra Hallingdal, Valdres og aksen mellom Drammen og Ringerike. Prosjektet 

legger til rette for vekst med nyetableringer og arbeidsplasser rundt Eggemoen flyplass, 

og bidrar til målet om en flerkjernet utvikling i Viken.  

3. Krysset E16/Kilemoen (fv. 2872) er et kryss på ring 4 rundt Oslo, og utviklingen av 

krysset er avgjørende for å kunne utløse potensialet på næringsområdet 

Kilemoen/Follummoen. Næringsområdet er svært attraktivt og vil bidra til lokalt og 

regionalt, og bidra til flere arbeidsplasser i en flerkjernet byutvikling   

Andre viktige tiltak for Ringeriksregionen som må sikres gjennom NTP i de første 6 årene av 

perioden er:  

1. E16 – nasjonal sykkelrute gjennom Hønefoss på fv.290. Hønefoss er en sykkelby. For å 

få flere til å sykle, må det etableres et attraktivt og helhetlig sykkelnett gjennom byen  

2. Riksveg 350 – manglende gang- og sykkelveglenke, som er skoleveg, mellom 

Nakkerud og Ask 

3. Ordningen med bypakke- avtaler må utvides til de mindre byområdene for å sikre en 

klima- og miljøvennlig byutvikling som bygger opp under Hønefoss som stasjon på 

Ringeriksbanen. 

 

Langsiktige satsingsområder i Ringeriksregionen: 

Utvikling av av etappe 2 på riksveg 350 mellom Åmot – Hønefoss  

Etappe 2 inneholder parseller fra Åmot til Hønefoss. Ringeriksregionen er opptatt av at hele 

KVU rv. 350 (tidligere rv.35) Hokksund – Hønefoss utbygges etter den utviklingsstrategien 

som er bestemt av Regjeringen.  

 

Videre utvikling av sykkelinfrastruktur på riksvegrute for sykkel langs fylkesveger og 

kommunal veg. Hønefoss er en sykkelby, og for å vri reisemønsteret fra personbil over på mer 

sykling, må det utvikles et attraktivt, helhetlig sykkelvegnett.  

 

Innledning  

 

Samferdselsdepartementet legger til grunn at man i NTP 2022-2033 vil utarbeide en mer 

strategisk og overordnet transportplan, men at man for de første 6 år også ber om 

prioriteringer på konkrete prosjekter, tiltak eller satsingsområder. Viken fylkeskommune ber 

om, i sitt brev datert 16.12.2019 til kommunene og regionale aktører, begrunnede innspill på 

statlige transportløsninger som kan bidra til fylkeskommunens og kommunenes felles innsats 

for å: 

 Fremme en miljø- og klimavennlig utvikling med lavt forbruk av ressurser 

 Ivareta bosetting, næringsutvikling og bærekraftige distrikter 

 Realisere målsettinger om by- og tettstedutvikling med reduserte behov for transport 
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De tre kommunene i Ringeriksregionen og næringslivet har i flere år samarbeidet tett om de 

viktigste samferdselsprioriteringene for vår region. Ringeriksregionen støtter 

hovedutfordringene slik de er beskrevet i vedtak i fylkestinget i Buskerud fylkeskommune 

25.04.2019 og i oppsummert vedtak i Fellesnemda i Viken 02.05.2019.  

 

Hovedutfordringene som er løftet frem er hovedsakelig dagens samferdselsutfordringer som i 

stor grad er knyttet til befolkningsvekst, urbanisering og økt mobilitet og hvordan denne 

utviklingen skal håndteres på en trafikksikker, klima- og miljøvennlig måte, og som samtidig 

håndterer ny teknologi. Et mål om nullvekst i personbiltrafikken i hovedstaden, legger press på 

infrastrukturen i og rundt Oslo. 

 

Ringeriksregionen står samlet om å løse dagens og fremtidens logistikk- og 

samferdselsutfordringer. 

 

De høyest prioriterte tiltakene i Ringeriksregionen som prioriteres inn i NTP 2022-2033 de 

første 6 årene i perioden er: 

 

1. Ferdigstilt Ringeriksbanen innen 2028/29:  

Utbygging av dobbeltspor mellom Sandvika og Hønefoss må finansieres slik at 

jernbanestrekningen kan påbegynnes i 2021 med ferdigstilling innen 2028.  

Utbygging av Ringeriksbanen, som forkortelse av Bergensbanen, er det viktigste nye 

samferdselsprosjektet i Norge på jernbanesiden, og vil representere et nytt transporttilbud i 

korridor 5 for å binde Oslo- og Bergensområdet sammen.  Ringeriksbanen har vært på 

dagsorden i over 100 år, og ble sist vedtatt bygd i 1992, men da utsatt. Bergensbanen er en del 

av korridor 5, og Ringeriksbanen vil med dobbeltspor på strekningen Sandvika - Hønefoss - 

Bergen redusere reisetiden med over én time. Reisetidsforkortelser på begge sider av fjellet, vil 

utnytte jernbanens egenskaper og fortrinn på lengre reiser til en klima- og miljøriktig 

konkurrent på persontransportmarkedet, og samtidig være en viktig transportbærer på 

mellommarkedet gjennom Hallingdal og til turistdestinasjonene på strekningen.  Bergensbanen 

som turistrute nasjonalt og regionalt må ikke undervurderes. 

 

Samtidig vil Ringeriksbanen være en sentral del av kollektivtilbudet i Viken. Intercity- 

satsingen må ses i lys av økt befolkningsvekst i og rundt Oslo, og en ønsket klima- og 

miljøvennlig samfunnsutvikling med en jernbanetransport som støtter utviklingen av større, 

robuste regioner som vil øke regionenes konkurransekraft og gjennom det skape vekst. 

Intercity-satsingen er nøkkelen til å knytte byene i Viken sammen på en effektiv måte, og den 

blir stadig viktigere i hovedstadregionens pendleromland for å dempe presset på veiene i 

vestkorridoren og bidra til nullvekst i persontransporten i avtaleområdet for byvekstavtale. 

 

Jernbanen kan kun løse samferdselsutfordringene gjennom et større og helhetlig løft, den 

helhetlige utviklingsstrategien som ligger i Intercity-konseptet. Pendelen Moss – Hønefoss, vil 

knytte to ulike bo- og arbeidsmarkeder sammen gjennom regionaltog, i tillegg til at Hønefoss-

Sandvika-Oslo oppfattes som et lokaltogtilbud i likhet med Bergen – Arna i den andre enden 

av pendelen på vestlandsiden. Strekningen Hønefoss – Sandvika – Oslo vil få reisetider på 

henholdsvis 20 minutter og 37 minutter.   

 

I historisk perspektiv har bilen hatt avgjørende betydning for utviklingen av bo- og 

arbeidsmarkedsregionen Ringerike. I dag bremses regionforstørringen opp på grunn av 

kapasitetsutfordringene på veinettet inn mot Oslo. Den Oslorettede persontrafikken fra 
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Ringeriksregionen foregår i dag med motoriserte kjøretøy og det er et stort potensiale for å 

overføre persontransport fra veg til bane i Ringeriksregionen. Vegtrafikken står for 51% av 

CO2 – utslippene i Ringerike kommune (2017). Selv om andelen kjøretøy med klimavennlig 

drivstoff er økende, vil det bli utfordrende å nå Norges klimaforpliktelser. 

 

Det er vedtatt en flerkjernet by- og tettstedsstruktur i regionen Viken, som vil bidra til at 

veksten ikke bare skjer i sentrum, men også i byer og tettsteder utenfor Oslo. Å lykkes med en 

flerkjernet by- og tettstedsstruktur gir samferdselsutfordringer, fordi det krever mobilitet av 

arbeidskraft, tilgjengelighet til utdannelse og ulike arbeidsmarkeder.  

 

En målrettet flerkjernet by- og tettstedsutvikling innebærer at regionhovedstaden Hønefoss og 

de mindre tettstedene i Ringeriksregionen derfor står overfor store og nødvendige 

samferdselsinvesteringer. Med Ringeriksbanen utvikles Hønefoss stasjon som et knutepunkt i 

regionen. Ringeriksregionen er arealmessig stor, og med Hønefoss by som inngangsporten til 

både Hallingdal og Valdres er mye spredt bosetting en utfordring. Det genererer mye 

persontrafikk, som igjen legger press på infrastruktur i og rundt Hønefoss, og videre inn mot 

Hovedstadsområdet. Dette øker behovet for kapasitet, og et god koordinert kollektivtransport 

til/fra Oslo. Brakar hadde 1 154 000 reisende på linjer som går gjennom Hønefoss i 2017, og 

av dette utgjorde linje 200 som er busspendelen mellom Oslo og Ringerike nesten 40% av 

passasjerene.    

 

Lokalt er det allerede i dag økende fremkommelighetsproblemer i sentrale deler av veinettet inn 

mot, og gjennom regionhovedstaden Hønefoss. Situasjonen vil forverres dersom man ikke 

klarer å endre dagens reisemønster med større innslag av gåing, sykling og kollektivtrafikk, og 

dette vil eskalere den dagen Ringeriksbanen står ferdig.   

 

Ringeriksregionen har fulgt opp oppdragsbrevet til fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 

(FRE16) fra Samferdselsdepartementet, datert 30.08.2015, om forventningene staten har til at 

lokale myndigheter bidrar på sine ansvarsområder til å bygge opp under den store statlige 

investeringen i veg og bane. Ringerike kommune har vedtatt en ny byplan som bygger opp 

under Hønefoss stasjon som et regionalt kollektivknutepunkt i Ringeriksregionen og for 

Hallingdal og Valdres. Byplanen legger rammene for en kompakt byutvikling med flere boliger 

og arbeidsplasser stasjonsnært, og en mobilitetspyramide som prioriterer gåing, sykling og 

kollektivtransport med egne kollektivtraseer der det er mulig gjennom Hønefoss by for å styrke 

et kundegrunnlag for jernbanen på en klima- og miljømessig god måte. Byplanen legger opp til 

at 4000 nye innbyggere kan bo og leve sine liv i Hønefoss sentrum i tillegg til arealer for 

kontorarbeidsplasser med gåavstand til stasjonen. 

 

Ringerike kommune har også investeringer i nytt vannbehandlingsanlegg og nytt høydebasseng 

for å sikre en voksende befolkning godt drikkevann i Hønefoss, og i tillegg er det investert i 

nytt renseanlegg som er klargjort for 25.000 nye innbyggere. I sosial infrastruktur er det 

investert i en ny sentrumsnær barneskole, og kommunen er i gang med å rehabilitere en 

barneskole i Hønefoss nord. Til sammen med andre prosjekter som nytt omsorgssenter- og 

boliger og ny legevakt og ambulansesentral vil det til sammen investeres for mellom 2-2,5 mrd. 

kroner innenfor kommunens ansvarsområder før Ringeriksbanen er ferdigstilt. Dette er store 

investeringer for Ringerike kommune som skal håndteres gjennom kommunens egne budsjetter 

og gjennom selvkost.  
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I tillegg har næringslivet investert betydelig i form av boligbygging for å møte forventet 

befoolkningsvekst, og næringsinvesteringer i næringsklyngene på Eggemoen, Hvervenmoen, 

Helgelandsmoen og Treklyngen, herunder å klargjøre store næringsarealer gjennom regulering 

for å tiltrekke seg nye bedrifter som vil gi arbeidsplasser og vekst som bygger opp under de 

statlige veg- og baneinvesteringene. 

 

Det vil være svært utfordrende for hele Ringeriksregionen dersom staten ikke følger opp sitt 

ansvar gjennom statlig plan for «FRE16», når investeringer kommunen og næringslivet gjør er 

direkte knyttet til de forventningene som er gitt kommunen som lokal myndighet for å legge til 

rette for at nytten av prosjektet blir best mulig. Næringslivet har på sin side fulgt opp 

forventingene gjennom aktivt å gjennomføre til dels store investeringer, samt legge til rette for 

større investeringer i takt med gjennomføring av statlig plan.  

 

Viken fellesnemd forutsetter at prioriteringene i gjeldende NTP 2018- 2029, som ble vedtatt av 

Stortinget i juni 2017, blir fulgt opp i ny NTP. NTP 2018-2029 legger til grunn 

Fellesprosjektet FRE16 som bundet prosjekt i første 6- årsperiode. 

 

2. E16 Nymoen - Eggemoen  

E16 fra Sandvika til Hønefoss er en del av fellesprosjektet med Ringeriksbanen til Hønefoss, 

men også en arm av E16, som utgjør en ringveg rundt Hønefoss. Europavegen er en del av 

korridor 5, stamvegen mellom Vestlandet og Østlandet over Lærdal til riksgrensen.  

 

På sentrale Østlandet, og i Viken er E16 et effektivt alternativ, en ring 4 som går rundt Oslo 

for person- og godstrafikken som ikke skal inn til Oslo eller som alternativ rute inn til Oslo. 

Samtidig er ring 4 også ringvegen rundt regionhovedstaden Hønefoss. Parsellen E16 

Eggemoen - Olim er påbegynt og vil ha åpning 2022. For å fullføre ringvegen rundt Hønefoss 

gjenstår strekningen E16 Nymoen – Eggemoen, som er en direkte fortsettelse av igangsatt 

prosjekt. Det er vanlig at ca. 20-30% av byggekostnadene er riggkostnader. Det gir derfor mer 

for pengene å se disse to prosjektene i sammenheng.  

 

Regjeringen har behandlet KVU/KS1 for Hokksund – Åmot – Jevnaker (2011), og strategien 

for den videre utviklingen av riksvegen, ble behandlet i regjeringen 10.07.12. Det slås fast at 

Etappe 1 består av parsellen Hokksund – Åmot og parsellen Nymoen – Eggemoen.  Videre 

avklaring av traseen er skjedd gjennom vedtatt kommunedelplan (2018), og et politisk 

prinsippvedtak om bompengefinansiering.  

 

Som en del av grunnlaget for NTP 2022-33 har prosjektet vært vurdert for kostnadsreduksjon 

og økt nytte. Det er utført ny beregning av nytte etter optimaliseringstiltak med to- plankryss 

som kryssløsning, som viser en netto nytte fra 420 mill.kr til 488 mill.kr i 2019- kroner.  

 

Eggemoen aviation and technology park en viktig regional næringspark med et influensområde 

definert til å strekke seg fra Kongsberg og Gjøvik/Raufoss til Gardermoen. Som flyplass 

tilrettelagt for næringsvirksomhet med en rullebane på 2200 meter, et areal på 2300 daa og 

med få restriksjoner i luftrommet, er næringsklyngen på Eggemoen av stor betydning for 

lokalisering av kompetansearbeidsplasser på et høyt teknologisk nasjonalt og internasjonalt 

nivå. Det er nå ca 400 arbeidsplasser i området og det er forventet at antallet er tredoblet om 

10 år. Utvikling av ring 4, vil være avgjørende for næringsutviklingen i denne nasjonalt viktige 

næringsparken. 
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Utbyggingen vil gi vesentlig bedre forhold for næringstransporten nord for Hønefoss som har 

betydelig andel tungtrafikk som følge av lokale forekomster av grus/sand og transport inn til 

tømmerterminalen på Treklyngen og Soknabruket fra nordøst. Forekomst av grus/sand og 

produksjon av spennbetong/sviller er i hovedsak basert i området rundt Hensmoen og 

kolbingen ut til E16 mot nord/øst er derfor av stor betydning for næringstransporten 

 

Det meste av godstransporten fra Hallingdal og Valdres bruker vegnettet inn mot Hønefoss, og 

fordeler seg på E16 enten nord eller sør for Hønefoss. Tungtransporten som velger ruten nord 

for Hønefoss for gods som skal til Oslo eller videre mot Gardermoen og riksgrensen har store 

utfordringer. Med en manglende lenken Nymoen – Eggemoen kanaliseres denne tungtrafikken 

i dag inn til Hønefoss by for deretter å ledes opp bakkene til Eggemo-platået med en stigning 

på 9% og en høydeforskjell på ca. 100 meter. Besparelsen for næringstransport og miljø er 

derved betydelig ved å unngå transport ned til Hønefoss. 

 

Strekningen Nymoen – Eggemoen er også svært viktig for å få ned gjennomgangstrafikken 

gjennom Hønefoss by. I 2015 ble det utarbeidet en KVU/KS1 for Hønefoss med tanke på en 

fremtidig bypakke. Transportanalysene som ble utført ifm KVUen viste at rundt 7% av 

gjennomgangstrafikken i Hønefoss ville kanaliseres til ringvegen rundt Hønefoss dersom 

parsellen Nymoen – Eggemoen ble bygd.   

 

3. Krysset E16/Kilemoen (fv.2872) 

Kilemoen og Follummoen er viktige industriområder i Ringeriksregionen. Med sin nærhet til 

Hønefoss by, jernbanen og E16, og tilgangen på vann og elektrisitet gjør områdene til   

særdeles attraktive næringsutviklingsområder. Områdenes utvikling er pr. i dag sterkt 

begrenset av at den trafikken som er nødvendig for å utnytte næringsområdenes store 

potensiale ikke kan utløses med krysset E16/Kilemoen (fv.2872) slik det er i dag. 

 

Det er flere viktige næringer som vurderer å drive sin næringsvirksomhet fra området. Dagens 

kryssløsning er ikke egnet for økt trafikk, og dette stopper nasjonalt og regionalt viktige 

næringsaktører til å etablere seg i næringsområdet. For eksempel er næringsaktører innenfor 

datalagring ute etter store flate arealer i land med kjølig klima med tilgang til fornybar energi 

med kort avstand til det europeiske markedet. En videre utvikling av Kilemoen og Follummoen 

industriområde er avhengig av at utformingen av krysset tilfredsstiller kravene som stilles til en 

stamveg. 

 

Andre viktige tiltak i Ringeriksregionen som må sikres gjennom NTP 2022-2033 er: 

 

1. E16 – nasjonal sykkelvegrute langs fv. 290 gjennom Hønefoss 

Hønefoss er handelsentrum og regionhovedstad for kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker. 

Byen er et viktig trafikknutepunkt på Østlandet idet E16, rv. 7 og rv. 35 har koblinger til 

internvegsystemet, og gir forbindelser mot Oslo, Drammen, Gardermoen, Gjøvik og Hamar.  

Gjennom Ringeriksbanen blir Hønefoss en stasjonsby på Ringeriksbanen, og ikke bare en 

stasjon på Bergensbanen. Bilbrukere er en prioritert trafikantgruppe i Hønefoss i dag, og 

sentrum er tilgjengelig med gode parkeringsmuligheter. Hønefoss er også en sykkelby, i 

navnet, men har et lite utviklet sykkelvegnett. 

 

Ringerike kommune har tatt ansvar for å bidra til lavutslippssamfunnet og øke nytten av 

fellesprosjektet «FRE16» gjennom Områderegulering Hønefoss (2019) «Byplanen».  Gjennom 

byplanen skal reisemønsteret endres ved at alle veier skal bli til gater og gående, syklende og 
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kollektivtrafikken skal prioriteres. Dette innebærer at det må etableres et sammenhengende 

gang- og sykkelvegnett gjennom byen for å vri reisemønsteret fra privatbilen over på 

miljøvennlige transportformer. Ringeriksregionen har følgende prioritet for 

sykkelinfrastrukturtiltak på riksvegrute for sykkel langs fylkesveger: 

 

Prioritering Tiltak Veinummer Detaljer Kostnad 

1 Hønefoss bru 

(midlertidig 

løsning) 

Fv. 290 Sykkelvei i dagens tredje 

kjørefelt med tilkobling til 

undergangen til Fossveien 

6 MNOK 

2 Kvernbergsund 

bru 

Fv. 290 Ny gang- og sykkelbru 

parallelt med 

Kvernbergsund bru med 

forbindelse til sykkelvei 

med fortau langs 

Osloveien og rute inn til 

sentrum 

50 

MNOK 

3 Osloveien nord 

(nord for 

Dronnings Åstas 

gate) 

Fv. 290 Sørgående kollektivfelt 

fra Rådhuset til forbi 

Hønefoss videregående 

skole, og sykkelvei med 

fortau. Samordnes med 

Kvernbergsund bru 

90 

MNOK 

 

2. Manglende gang- og sykkelveg på riksveg 350 mellom Nakkerud og Ask   

 

Ringeriksregionen har en utfordring i at flere riksvegstrekninger fungerer som lokalveger og 

derved er viktige skoleveger. Selv om trafikkmengdene ikke er av de største har staten et 

betydelig ansvar for at de riksvegstrekninger som er skoleveger trafikksikres 

I forbindelse med Fellesprosjektet FRE16, skal det reguleres og bygges en ny nord-sør gang- 

og sykkelvei på Rv. 350, sørvest for Hønefoss.  Strekningen vil koble seg på eksisterende 

gang- og sykkelveier og skape en sammenhengende forbindelse fra Hønefoss sentrum til Ask. 

Etablering av tiltakene i tabellen under fyller inn de manglende lenkene langs Rv. 350 og skape 

en sammenhengende sykkel- og gangveinett fra Nakkerud til Hønefoss sentrum.  Tiltakene er 

en del av riksvegrute for sykkel og en regional rute til Vikersund, Åmot og Hokksund. 

 

Ringeriksregionen prioriterer heving av trafikksikkerhetsstandarden på riksveg 350, der 

følgende tiltak er prioritert (rangert): 

 

1 Mauerud-Ask Rv. 350 Ny gang- og sykkelvei 

ca. 3700 m lang med 

tilkobling til eksisterende 

gang- og sykkelvei på 

Tyristrand og Ask 

40 

MNOK 

2 Nakkerud-

Trollborgen 

Rv. 350 Ny gang- og sykkelvei 

ca. 4300 m lang med 

tilkobling til eksisterende 

gang- og sykkelvei på 

Tyristrand 

63 

MNOK 
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3. Ordningen med bypakke-avtaler må utvides til å gjelde flere mindre byområder  

Ordningen med bymiljøavtaler må utvides til å gjelde flere mindre byområder. En utvidelse til 

flere mindre byområder forutsetter at avtalens rammeverk tilpasses de nye regionene og utfra 

bystørrelse og ulike grader av utfordringer. Stortinget har et ansvar for å drive helhetlig 

bypolitikk, også utenfor de ni største byene. Hønefoss er en regionhovedstad for 

Ringeriksregionen, og er også nærmeste by for innbyggerne i Hallingdal og Valdres. 

Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker) har i 2019 rett i underkant av 45.000  

Hønefoss innfrir mange av kravene til helhetlige avtaler, blant annet er det gjennomført en 

KVU for Hønefoss med KS1. Det er vedtatt en ny byplan (områderegulering Hønefoss). 

Byplanen bygger opp under nytten av Ringeriksbanen med en fortetting med et potensiale for 

4000 nye innbyggere og store arealer form kontorarbeidsplasser innenfor 10 minutter fra 

stasjonen. Fylkeskommunen og Ringerike har vedtatte mål om nullvekst for personbiltrafikken, 

og gjennom byplanen er det et mål om at veksten i persontransporten skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Dette er ambisiøst, men også økonomisk svært utfordrende. Med en gjensidig, forpliktende 

bypakkeavtale med Ringeriksregionen, får staten en ny sammenhengende region som kan nå 

nullvekstmålet samlet sett. Avtaleordningen for bypakker må utvides til å gjelde i NTP 2022-

2033 for de mindre byområdene.  

 

Nullvekstmålet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og 

gange er ambisiøst, men også økonomisk svært utfordrende. Gjennom områderegulering 

Hønefoss og reguleringsplanen for nye Hønefoss stasjon som må påbegynnes, vil ulike tiltak 

bidra til å redusere personbilbruken som gjør at nullvekstmålet kan nås. 

 

2.  

 

Langsiktig utvikling av riksveg 350 mellom Åmot - Hønefoss  

 

I KVU/KS1 for strekningen Hokksund – Åmot – Jevnaker (2011) har Regjeringen bestemt at 

strategien for den videre utviklingen av riksvegen skal skje i to etapper. Etappe 1 inneholder 

parsellen Nymoen – Eggemoen, mens etappe 2 inneholder parseller fra Åmot til Hønefoss. 

Ringeriksregionen er opptatt av at hele KVU rv. 350 (tidligere rv.35) Hokksund – Hønefoss 

utbygges etter den utviklingsstrategien som er bestemt av Regjeringen. Ferdigstillelse av 

Etappe 2 på rv. 350 vil gi veinormalstandard for ring 4, gjennom Ringeriksregionen. En ferdig 

utviklet rv 350, vil bidra til at Viken bindes sammen på tvers utenom Oslo, og utvikles til én 

felles bo- og arbeidsmarkedsregion med en flerkjernet by- og tettstedsutvikling utenfor Oslo.  

 

Videre utvikling av sykkelinfrastruktur på riksvegrute for sykkel langs fylkesveger   

1 Hønengata  Fv. 290 Sykkelvei med fortau, 
inkludert optimaliserte 
signalanlegg i krysset 
med Vesterngata. 
Samordnes med 
utbygging av Nordre torv 

108 
MNOK 

2 Nordre torv Fv. 290 Sykkelvei legges over 
Nordre torv, parallelt 

33 MNOK 
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med enveiskjørt felt for 
trafikk (retning sørover). 
Samordnes med 
utbygging av Hønengata 

3 Askveien Fv. 290 Forlengelse av 
trafikkdeler mot 
kjørebanen fordi krysset 
med Telegrafalleen, 
føring av gang- og 
sykkelvei til nordsiden av 
kjørebanen og inn St. 
Olavs gate.  

3 MNOK 

4 Sykkelveivisning Fv. 290, 
Rv. 35 

Veivisningskilt langs 
riksvegruter for sykkel 

0,5 MNOK 

5 Kongens gate/ 
Owrens gate 

Fv. 290 Sykkelvei med fortau. 
Avhengig av utbedret 
Hønefoss bru 

60 MNOK 

6 Hønefoss bru 
(endelig løsning) 

Fv. 290 Vri Hønefoss bru (søndre 
lang-element), etablere 
kollektivfelt i Kongens 
gate inn mot krysset med 
Arnemannsveien i begge 
retninger og sykkelvei i 
alle armer i kryss, samt 
gangforbindelse til/fra 
Fossveien. Avhengig av 
stasjonsutbygging 

168 
MNOK 

7 Arnemannsveien/ 
Soknedalsveien 

Fv. 290 Sykkelvei med fortau fra 
Meieritomta til sentrum 
og Hønefoss bru. 
Avhengig av 
stasjonsutbyggingen og 
Meieritomta 

72 MNOK 

8 Soknedalsveien Fv. 290 Utbedring/oppgradering 
av eksisterende gang- og 
sykkelvei og kjørebane i 
Soknedalsveien, fra 
Meieritomta til 
Heradsbygda. 
Samordnes med 
stasjonsutbyggingen 

45 MNOK 
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Infratsrukturtiltak på riksvegrute for sykkel langs kommunale veg 

Tiltak Veinummer Detaljer Kostnad Kommenter 

Tryms vei Kv. 32100 Gang- og sykkelvei med 
forbindelse til gang- og 
sykkelvei langs 
Heradsbygdveien og 
Ramrudsveien 

    

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Inger Kammerud 
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Arkivsaksnr.: 20/532-2   Arkiv: 026  

 

Høring - Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk 

råd Samarbeidsalliansen Osloregionen 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/20 Formannskapet 18.02.2020 

35/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

til orientering, og har ingen kommentarer til utkastet eller den foreslåtte prosess.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen.  

 

Osloregionens organisasjonsform som interkommunalt samarbeid, er pr i dag ikke hjemlet i ny 

kommunelov. Den nye loven innebærer at Osloregionens samarbeid må formaliseres i henhold 

til en av kategoriene, (§17-1) interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, 

vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap, samvirkeforetak, en forening 

eller en annen måte som det er rettslig adgang til. 

 

Det er derfor iverksatt en prosess med sikte på å omdanne samarbeidsalliansen Osloregionen til 

interkommunalt politisk råd, jf. kommuneloven kapittel 18.  

 

Kommunestyrene i de kommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen, er 

følgelig bedt om å komme med sine innspill til utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen 

interkommunalt politisk råd.  

 

Innledning / bakgrunn 

Styret i Osloregionen behandlet sitt møte den 17. september sak 39/19 Konsekvenser av ny 

kommunelov for Osloregionen, og fattet følgende vedtak: 

 

1. Det igangsettes en prosess med sikte på omdanning av samarbeidsalliansen Osloregionen til 

interkommunalt politisk råd jfr. Kommunelovens kapittel 18. 
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2. Sekretariatet utarbeider utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk 

råd. 

 

3. Etter behandling i styret, sendes forslag til samarbeidsavtale ut på høring til Osloregionens 

medlemskommuner og –fylkeskommuner. 

 

4. Representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd trer sammen når 

medlemmene i løpet av våren 2020 har behandlet forslag til samarbeidsavtale. 

 

Osloregionen har bedt om innspill til utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen 

interkommunalt politisk råd.  

 

Etter at eventuelle innspill er mottatt, vil endelig forslag til samarbeidsavtale sendes til 

kommunene og fylkeskommunene etter behandling i styret i Osloregionen 26. mars 2020. 

 

Endelig forslag til samarbeidsavtale skal behandles av de enkelte kommunestyrene og 

fylkestingene. Dette må gjøres i perioden 27.mars – 18. mai 2020.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Osloregionen er en frivillig samarbeidsallianse, etablert i 2005, bestående av 69 kommuner 

(inkl Oslo kommune) og 2 fylkeskommuner (Viken og Innlandet fylkeskommuner). Oslo 

kommune ved Byrådslederens kontor forestår alliansens sekretariatsfunksjoner. 

 

Sammenslutningens formål er å initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker 

Osloregionens posisjon som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.  

 

Samarbeidet i regionen skal særlig rettes inn mot utforming av strategier og igangsetting av 

samarbeidsprosesser på områder hvor samordning av deltakernes innsats vil være viktig. 

Alliansen forestår ulike utredningsarbeid, arbeid med å styrke samarbeidet innenfor 

regionen på ulike områder og er en møteplass/arena for regionens fylkeskommuner og 

kommuner.  

 

Osloregionens øverste organ er Samarbeidsrådet, som møtes en gang pr år. Samarbeidsrådet 

vedtar alliansens vedtekter, fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen og fastsetter 

årlig kontingent. 

 

Osloregionen har et politisk styre. Styret ledes for tiden av byrådslederen i Oslo og består for 

øvrig av lederne i regionrådene på kommunenivå innenfor Osloregionens geografi, samt 

fylkesordførere/fylkesvaraordførere som møter på vegne av fylkeskommunene. Styret møtes 4 

til 5 ganger i året. Styret er bl.a. ansvarlig for å vedta handlingsplan, budsjett og godkjenne 

regnskap for Osloregionen. Styret behandler saker om ulike prosjekter som gjennomføres i 

Osloregionens regi, samt politiske uttalelser og spørsmål som er av felles interesse for 

Osloregionen. Styret fungerer også som en arena for gjensidig informasjon om aktuelle 

politiske spørsmål internt i regionen. 

 

Styret har opprettet en egen beslutningsarena for internasjonal profilering, kalt Oslo Brand 

Partner Arena og har delegert til dette organet å vedta handlingsplan, budsjett og godkjenne 



  Sak 35/20 

 

 Side 111 av 140   

 

regnskap for dette arbeidet. Styret har også opprettet et interessepolitisk utvalg. 

Interessepolitisk utvalg utarbeider politiske uttalelser på vegne av Osloregionen, deltar på 

høringer i Stortinget og har møter med representanter for regjering og Storting på områder 

som er av interesse for samarbeidsalliansen. Utvalget rapporter løpende til styret. Dette er 

organene med politisk representasjon.  

 

Osloregionen har videre en administrativ koordineringsgruppe, en faggruppe for areal og 

transport, samt faggruppen Næringssamarbeidet i Osloregionen.  

 

For mer informasjon vises det til: www.osloregionen.no 

 

 

Juridiske forhold  

 

Bakgrunnen for at det er iverksatt en prosess med erstatning av de nåværende vedtekter for 

Osloregionen med en samarbeidsavtale, er at dagens organisasjonsform ikke er hjemlet i den 

nye kommuneloven. Den nye kommuneloven innebærer at Osloregionens samarbeid må 

formaliseres i henhold til en av kategoriene, (§17-1) interkommunalt politisk råd, kommunalt 

oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap, 

samvirkeforetak, en forening eller en annen måte som det er rettslig adgang til. 

 

Det er vurdert som hensiktsmessig å organiseres Osloregionens samarbeid i en 

samarbeidsavtale. I § 18-4 i kommuneloven fremgår minimumskrav til innholdet i 

samarbeidsavtalen.  

 

Når det gjelder organiseringen av beslutningsprosessene for arbeidet med internasjonal 

profilering, så legges det frem en egen sak for styret i Osloregionen med evaluering av 

profileringsarbeidet så langt og forslag til organisering av oppfølging av profileringsarbeidet i 

Osloregionen, inkludert vurdering av politisk og administrativ forankring av 

profileringsarbeidet.  
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Alternative løsninger 

  

Kommunestyret tar utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

til orientering, men har følgende kommentarer til utkastet eller den foreslåtte prosess:  

….  

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommuneadvokatkontoret har gjennomgått vedlagte forslag til samarbeidsavtale og er av den 

oppfatning at forslaget til samarbeidsavtale er i overensstemmelse med ny kommunelov kapittel 

18.  

 

Ny kommunelov har en tekst og inndeling som tyder på at Stortinget ønsker å skille det 

interkommunale politiske samarbeidet fra samarbeidet om tjenesteproduksjon. Disse to måtene å 

samarbeide på skal skilles tydelig fra hverandre med forskjellig rammeverk. Politikken skal styres 

av de folkevalgte, tjenesteproduksjon er en administrativ oppgave. Dette passer også godt sett i lys 

av den nye fylkesstrukturen, som vil kreve en helt annen tilnærming til det regionalpolitiske 

samarbeidet.  

 

De nye fylkene er mye større, både i utstrekning, men ikke minst i antall kommuner innen hvert 

fylke. Dette vil kreve en aktiv holdning til det regionale samarbeidet og forholdet til 

fylkeskommunen fra den enkelte kommune. Det vil derfor, slik rådmannen vurderer det, være 

hensiktsmessig å opprettholde medlemskapet i samarbeidsalliansen Osloregionen.  

 

Prosessen med å erstatte dagens gjeldende vedtekter med en ny samarbeidsavtale er en tilpasning til 

kapittel 18 i den nye kommuneloven, og rådmannen støtter de vurderinger som er gjort av 

sekretariatet i Osloregionen med bistand fra juridisk kompetanse ved Byrådslederens 

avdeling/Byrådets kontor samt kommuneadvokaten i Oslo kommune.  

 

Rådmannen anbefaler følgelig at kommunestyret tar utkastet til samarbeidsavtale for 

Osloregionen interkommunalt politisk råd til orientering. Rådmannen har før øvrig ingen 

kommentarer til utkastet eller den foreslåtte prosess.  

 

Når endelig forslag til samarbeidsavtale foreligger, vil denne komme opp som en ny sak for 

kommunestyret i Ringerike.  
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Vedlegg 

Høringsbrev Samarbeidsavtale Osloregionen 

Utkast til samarbeidsavtale 

Utdrag fra kommuneloven 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 
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Arkivsaksnr.: 19/3084-3   Arkiv: N04 &13  

 

Høring - endringer i motorferdselloven  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

15/20 Formannskapet 18.02.2020 

36/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 
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Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 

smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 

 

 

 

  

Sammendrag 

Rådmannen har mottatt høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet, der det foreslås en 

rekke endringer i motorferdselloven og i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagte vassdrag (heretter kalt sentral forskrift). Ikke alle endringene vil ha noen direkte 

påvirkning av motorferdsel i Ringerike kommune, siden enkelte endringer trolig vil være lite 

relevant i kommunen. Enkelte av endringene vil kunne gi raskere og enklere saksbehandling, 

siden det foreslås større mulighet for delegerte vedtak. 
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Innledning / bakgrunn 

Klima- og miljødepartementet ser at en del av bestemmelsene i motorferdselloven og sentral 

forskrift ikke er helt hensiktsmessige i forhold til dagens utstyr og kjøretøyer som finnes. Det 

er også enkelte definisjoner på kjøretøyer de ønsker skal avklares i foreslåtte endringer. 

Departementet ønsker også å muliggjøre smidigere saksbehandling ved at kommunen i større 

grad kan fatte delegerte vedtak hjemlet i sentral forskrift § 6.  

 

Beskrivelse av saken 

I høringsnotatet er det foreslått en hel del endringer i både motorferdselloven og forskrift for 

bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Høringsfrist er 4. mars 2020. 

Rådmannen ser for seg å sende foreløpig svar til departementet, etter at saken har vært til 

behandling i formannskapet, siden saken ikke rekker å bli behandlet i kommunestyret innen 

høringsfristen. Vedtak fra kommunestyrebehandling vil da bli ettersendt til departementet. 

Høringsnotatet har grundige vurderinger for de enkelte endringsforslagene. Rådmannen viser 

derfor til vurderinger og bakgrunn for de ulike endringene i høringsnotatet. 

 

Høringsnotatet har følgende endringsforslag: 

 

I motorferdselloven foreslås følgende endringer: 

 

§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) 

som et forsøk på inntil seks år». 

 

§ 6 annet ledd skal lyde: 

«Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt 

opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis 

tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, 

herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til 

motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv». 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

«Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen». 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

§ 12 a skal lyde: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

 

§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde: 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 
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I kapitel 5 i høringsnotatet er det omtalt endringer i myndighetsfordeling og delegering i sentral 

forskrift. Mer om dette under rådmannens vurdering av endringsforslag for § 6 i sentral 

forskrift. 

 

I sentral forskrift foreslås følgende endringer: 

 

§ 2a annet ledd skal lyde: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

 

§ 4b første ledd første punktum skal lyde: 

«Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som 

et forsøk på inntil seks år». 

 

§ 4a nytt niende ledd skal lyde: 

«Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen 

til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen». 

 

§ 5 første ledd bokstav c skal lyde: 

«c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for 

ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området 

ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

«I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, 

dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan 

dekkes på annen måte». 

 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark og vassdrag reguleres av motorferdselloven med både sentral og lokal 

forskrift. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen kjenner ikke til at HMA har behandlet endringsforslag i motorferdselloven de 

senere årene. 

 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at endringsforslagene har vesentlige økonomiske konsekvenser for 

kommunen, men enkelte av de foreslåtte endringene kan gi økt saksmengde. 

 
 

Behov for informasjon og høringer 

Klima- og miljødepartementet har sendt høringsnotat til alle relevante parter i saken.  
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Alternative løsninger 

Rådmannen anser det som lite hensiktsmessig å foreslå alternative løsninger i denne saken, 

siden det er såpass mange punkter som foreslås endret. Dersom politisk ledelse er uenig i 

rådmannens forslag til høringsuttalelse, foreslår rådmannen at politikerne selv utformer 

alternativ løsning ut fra utvalgets syn på de enkelte endringene.   

 

 

Rådmannens vurdering 

Endring i motorferdselloven § 4a, tredje ledd: 

 «Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år». Endringen innebærer at ikke bare større 

beltekjøretøy (beltevogn og større prepareringsmaskiner), kan brukes til persontransport ved 

alpin skikjøring. Man vil også kunne ta i bruk snøscooter og ATV med belter. Dette vil kunne 

føre til mer ferdsel og større risiko for ulykker. Rådmannen anser denne endringen som lite 

aktuell for Ringerikes del, siden det allerede er valgt ut seks forsøkskommuner (Jølster, Eid, 

Stryn, Surnadal, Vang og Oppdal) som er med i prøveprosjekt for persontransport med 

beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring, såkalt catskiing. Rådmannen 

er av den oppfatning at denne type aktivitet ikke vil være aktuell i Ringerike, siden store deler 

av kommunens areal som kunne være aktuelle (høyfjellsområder), er vernede områder med 

ekstra motorferdselrestriksjoner eller de er ikke veldig egnet for denne type skikjøring. 

Rådmannen har derfor ingen synspunkter til dette endringsforslaget. 

 

Endring i motorferdselloven § 6: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med 

elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 

kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på 

hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til 

hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på 

fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Rådmannen anser dette forslaget å være lite kontrollerbart med tanke på motoreffekt. Videre 

vil endringen kunne føre til vesentlig pågang om søknader om ferdsel med elektriske motorer 

på vann under 2 kvadratkilometer. Selv om elektriske motorer er så og si lydløse, vil selve 

ferdselen kunne forstyrre dyre- og fuglelivet. I endringsforslaget åpnes det for at det ikke må 

være særlige grunner til ferdsel, slik det er i lovteksten i dag. Det vil si at f.eks fritidsfiske vil 

være en tilstrekkelig grunn til å søke om ferdsel med elekrisk båtmotor. Ringerike har mange 

vann under 2 km2, med gode fiskemuligheter, og mange av disse vannene har et variert dyre- 

og fugleliv som vil kunne bli forstyrret av økt ferdsel. Elektrisk motor er noe de fleste kan 

skaffe seg med en forholdsvis lav investering. En evt. tillatelse som gis ut fra foreslått lovtekst, 

kan raskt gi presedens, dermed vil den totale ferdselen med elektrisk motor kunne øke 

betraktelig. Rådmannen har ikke mottatt signaler om at det vil bli større grad av kontroll-

/oppsynsfunksjoner enn det er i dag. Rådmannen støtter ikke dette endringsforslaget. 

 



  Sak 36/20 

 

 Side 119 av 140   

 

Endring i motorferdselloven § 12 a og 12 b:  

§ 12 a: "Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av 

denne lov blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter 

denne lov. I tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av 

motorkjøretøy eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under 

kjøringen". 

§ 12 b: «Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy 

overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 

lov». 

Rådmannen anser disse endringene som positive, siden det da vil bli mulig for oppsynsmann å 

kontrollere førere av alle typer fartøy, og ikke bare førere av snøscooter, slik det er i lovteksten 

i dag. Sanksjonsmuligheter vil også bli utvidet tilsvarende, siden førere av alle typer kjøretøy 

kan kontrolleres. Rådmannen støtter endringsforslagene i § 12 a og b. 

 

Endring i sentral forskrift § 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Rådmannen har ikke kjennskap til om bruk av elsykler i utmark oppfattes som et problem for 

folk flest. Elsykler gjør det mer lettvinnt for folk å komme seg på (lengre) turer i skog og 

mark, noe som er bra for folkehelsen. På en annen side, vil det kunne gi mer ferdsel i områder 

som kanskje ellers ikke ville blitt besøkt uten elsykkel som hjelpemiddel. Dette vil kunne gi økt 

slitasje på stier i terrenget, samt større sjanse for forstyrrelse av dyrelivet. Om økt trafikk med 

elsykler medfører konflikt med andre brukere i enkelte områder av kommunen, ser rådmannen 

at en lokal forskrift vil, til en viss grad, kunne regulere dette. Rådmannen støtter 

endringsforslaget i § 2a. 

 

Endring i sentral forskrift § 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks 

kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, 

myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy 

på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks 

år».  

Endringsforslaget henger sammen med endringsforslag for motorferdselloven § 4a, tredje ledd, 

men «departementet» er byttet ut med «direktoratet». Rådmannen kan ikke se at 

endringsforslaget omhandler en relevant problemstilling for Ringerike kommune, jfr avsnitt om 

endring i motorferdselloven § 4a, tredje ledd. 

 

Endring i sentralforskrift § 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om 

vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database 

for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

I Ringerike kommune er det ingen snøscooterløyper som er etablert for kun kjøring med 

snøscooter. En god del skiløyper i Ringerike blir kjørt opp med snøscooter via idrettslag og 

skiforeninger, men da er hensikten med løypene kun skigåing. Rådmannen ser at det på 

landbasis vil kunne være en fordel å ha en nasjonal base der snøscooterløyper er lagt inn. Da vil 

man ha en oversikt over hvor stort omfang slike løyper har, hvor de er lokalisert osv. En 

innrapportering av slike løyper vil dessuten være en relativt enkel og overkommelig oppgave. 

Rådmannen støtter dette endringsforslaget. 

 

Endring i sentral forskrift § 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje 

og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte 
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og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 

bokstav a». 

Endringen går ut på valg av målemetode for å finne korteste vei til hytte fra brøytet bilvei. 

Departementet ønsker å synliggjøre at kommunen ikke er bundet til å måle avstanden mellom 

bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige 

trase er lengre enn 2,5 km. Rådmannen ser at dette er en praktisk tilnærming til søknader som 

kan komme. Rådmannen støtter dette endringsforslaget. 

 

Endring i sentral forskrift § 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig 

behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget legger opp til at kommunens administrasjon, i større grad enn dagens 

lovverk tillater, kan fatte delegerte vedtak om dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark. 

Rådmannen anser det som fornuftig å kunne fatte delegert vedtak der det er helt åpenbart at 

det ville blitt gitt tillatelse via politisk vedtak og en motorisert ferdsel vurderes å være 

uproblematisk. Det vil kunne gi en smidigere og raskere saksbehandling i saker der en ellers 

måtte produsere saksframlegg, få behandlet saker politisk og til slutt sende ut dokument om 

politisk fattet vedtak. Det er viktig å presisere at selv om endringsforslaget åpner for større 

mulighet for delegert vedtak, er det opp til kommunen selv å bestemme om det er folkevalgt 

organ som skal fatte dispensasjonsvedtak, innenfor de rammene for delegering som 

kommuneloven setter. Kommuneloven § 13-1, sjette ledd sier at «kommunedirektøren kun kan 

gis myndighet til å fatte vedtak «i saker som ikke har prinsippiell betydning». Det vil si at i 

motorferdselsaker som har prinsippiell betydning, må det uansett legges fram for politisk 

behandling. 

I motorferdselsaker der det er usikkert om tillatelse skal gis, ser rådmannen for seg å legge 

fram disse til politisk behandling.  

Rådmannen anser endringsforslaget som en måte å få mer rasjonell og rask behandling av en 

del kurante saker, og støtter dette endringsforslaget. 

 

I høringsnotatet ønsker departementet innspill om forskriftens §§ 3 og 5 bør endres.  

§ 3 beskriver i hvilke tilfeller motorkjøretøy har direkte hjemmel til å kjøre på vinterføre. I § 3, 

andre ledd heter det at kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring. Slike bestemmelser 

kan være: traseer, sesonglengde, utstyr mm. For Ringerikes del er det svært sjelden § 3, andre 

ledd kommer til anvendelse. Rådmannen anser en endring som en forenkling av lovverket, 

siden det vil legge opp til at bestemmelser om kjøring kan bestemmes delegert. Rådmannen ser 

det naturlig å sende saker av spesiell karakter til politisk behandling, uansett. 

 

§ 5 sier at kommunestyret kan gi tillatelse til bruk av snøscooter til bla. ervervskjøring, 

transport av funksjonshemmede, eier av hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei mm. I 

andre ledd i denne paragrafen åpnes det for at kommunestyrets myndighet kan delegeres til 

forlkevalgt organ eller kommunal tjenestemann. En endring av ordlyden i bestemmelsen fra 

«kommunestyret» til «kommunen», vil ikke ha noen praktisk betydning, siden det allerede er 

åpnet for delegring i dagens lovtekst. Det man vil oppnå med endring fra «kommunestyret» til 

«kommunen», er at andre ledd i dagens bestemmelse kan sløyfes. Det er altså snakk om en 

forenkling av lovverket, noe som rådmannen anser som positivt. 

 

Departementet ber om innspill på anvendelsen av sentral forskrift § 2, tredje ledd. Dette er en 

bestemmelse der fylkesmannen har adgang til å begrense eller forby kjøring i spesielt sårbare 

områder. Dette gjelder kjøring som har hjemmel direkte i motorferdsellov § 4 og sentral 
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forskrift § 2 første ledd (politi, redning, miltæret, offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste mm). 

Etter bestemmelsens 2. ledd, annet punktum, har fylkesmannen adgang til å delegere denne 

myndigheten til kommunestyret. Rådmannen har ikke erfart at bestemmelsen har kommet til 

anvendelse for Ringerikes del og har derfor ingen innspill til endring av denne paragrafen. 

 

Vedlegg 

Oversendelsesbrev fra Klima og miljødepartementet 

Høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Forslag til vedtak: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd vedtas. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 
Videreføring av Politirådet sin samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, Hole kommune og 

Jevnaker kommune og Sør-Øst politidistrikt for politiråd.  

Formålet med avtalen er å formalisere og tydeliggjøre formål, organisering og mål for politirådets 

arbeid. Avtalen vedtas for en periode 2019-2021, hvoretter samarbeidsformen og avtalen skal 

evalueres for eventuell videreføring.  

Avtalen omfatter og klargjør følgende: - Politirådets formål - Deltakere i politirådet fra Ringerike, 

Jevnaker, Hole kommunes og Sør-Øst politidistrikts side - Andre kontaktpersoner - Ledelse, 

sekretariatsfunksjon og arbeidsform - Lokale mål, satsningsområder og oppfølging.  

Avtalen foreslår at det tas sikte på å avholde politirådsmøte 3 ganger i året, eller når det er 

hensiktsmessig. Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale 

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 

samfunnssikkerhet. Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal 

politirådet bidra til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, 

frivillighetssektoren samt politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og 

samfunnssikkerhet.  

Videre foreslås følgende prioriterte satsningsområder for oppfølging i avtaleperioden:  
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Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Fellesprosjektet, vei og bane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Regjeringen har besluttet at Ringeriksbanen og ny E16 fra Høgkastet til Hønefoss, skal 

planlegges og gjennomføres som et felles prosjekt. Prosjektet, som er et samarbeid mellom 

Bane NOR og Statens vegvesen omtales som FRE16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Det er startet utbygging av E16 Nymoen- Eggemoen- Olum. Strekning er delt inn i to 

delstrekninger: Nymoen- Eggemoen og Eggemoen- Olum. 

 Arbeidslivskriminalitet (a-krim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A-krim er definert i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som «handlinger som 

bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne 

utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurranse-vridende og 

undergraver samfunnsstrukturen». Arbeidslivskriminalitet er et raskt økende og alvorlig 

samfunnsproblem som må forhindres dersom ikke samfunnsstrukturer over tid skal bryte 

sammen. Kommunens anskaffelser anses som det mest effektive virkemidlet i bekjempelse 

av denne formen for kriminalitet, og fra politikerens side er det et område med høy prioritet. 

 Beredskapsråd                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunene skal utvikle 

trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen 

og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Denne rollen er tydeliggjort gjennom 

bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. I tråd med bestemmelsene om kommunal 

beredskapsplikt skal kommunene integrere samfunnssikkerhet i daglig virksomhet og gi 

samfunnssikkerhetsoppgavene et helhetlig perspektiv. Bestemmelsene tydeliggjør også 

kommunenes rolle som lokal samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet.  

 Politiråd skal sette av tid til beredskapsrådene i Politirådsmøtene. Ansvarlig; kommunene sin 

beredskapsleder. 

 

Vold i nære relasjoner 

Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra tjenesteapparatet. 

Ofte er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må involveres. I dag opplever 

mange voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og tjenester. Dette er en unødvendig 

belastning for voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse. All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar 

for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt 

for dette. Det er viktig at kommunene jobber med å øke bevissthet og kunnskap om vold i nære 

relasjoner.  Volds- og rusproblemene der de opptrer samtidig må ikke bagatelliseres eller 

undervurderes, men tydeliggjøres på flere arenaer. 

 Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) og rus relatert vold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AAH handler om å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold. Det handler 

også om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Mye 

kriminalitet blir begått i ruspåvirket tilstand, og særlig er det en sterk sammenheng 

mellom voldskriminalitet og alkohol- og narkotikabruk. Hønefoss sentrum er vold og 

ordensforstyrrelser i forbindelse med utelivet i helgene tidvis et problem, og politiet 

bruker til dels store ressurser for å håndtere situasjonen. Helsedirektoratet og 

Politidirektoratet har bedt kommune, politi og utelivsbransje om å samarbeide om 

Ansvarlig alkoholhåndtering. Dette for å redusere og forebygge overskjenking, skjenking 
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til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen. 

Ansvarlig alkoholhåndtering er etablert som et strukturert samarbeid mellom kommune, 

politi og bransje, opplæring og ansvarliggjøring av utelivsbransjen. Håndheving av et 

effektivt kontroll- og sanksjonssystem ved brudd på alkohollovgivningen er på plass.  

Trygge oppvekstsvilkår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trygghet i hverdagen er kanskje den viktigste verdien for oss alle. For de fleste henger 

trygghet tett sammen med frihet. Mangel på tilhørighet kan gjøre oss utrygge og usikre. Da 

kan dessverre noen velge å søke trygghet i kriminelle eller ekstreme miljøer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Forebygge rus, vold og kriminalitet. I det Forebyggendearbeidet/SLT-samarbeidet 

handler det om å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge, og sørge 

for tidlig hjelp og støtte, som vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og 

kriminalitet. Kommunene skal i 2020 gjennomføre Ungdata-undersøkelse og vil da få ny 

sikker informasjon om utfordringene til ungdommene. 

 Forebygge radikalisering og ekstremisme med fokus på utenforskap.                                                                                                                                                                                                                                                                

Veien mot voldelig ekstremisme kan ofte starte som en søken etter et miljø å høre 

hjemme i. Da må vi sende et tydelig signal om at alle innbyggere, uansett bakgrunn, 

hører hjemme i Ringeriksregionen. Forebygging begynner i det daglige, ute i kommune. 

Ansatte i kommunene og politiet er ofte i første linje i møte med sårbare mennesker. 

Frivillig sektor og tros- og livssynssamfunn treffer også mange som står i utfordrende 

situasjoner. Ingen skal være alene om dette samfunnsoppdraget. Derfor er det viktig å 

styrke det tidlige forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme med mer kunnskap, 

tettere samarbeid og bedre koordinering av arbeidet på området. Vi ønsker å styrke 

innsatsen på tvers av samfunnssektorer her i Ringeriksregionen. 70 000 unge under 30 år 

står utenfor arbeid og skole ifølge NAV. Noen faller ut av videregående opplæring og 

antall unge uføre øker. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. 

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i samfunnet. Omkostningene er store 

både for samfunnet og for de unge det gjelder.  

Formålet med satsningsområdene/tiltakene er å bidra til å sikre en helhetlig forebyggende 
tilnærming til håndtering av kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.   
 

 

Bakgrunn 
Nærpolitireformen trådte i kraft 01.01.16, der målet med reformen var et politi som er operativt, 

synlig og tilgjengelig, og som har både kompetanse og kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale 

kriminelle handlinger. Forebyggende arbeid er således et viktig satsingsområde og en forpliktende 

samarbeidsavtale mellom lokalt politi og kommune skal sikre ovennevnte mål. Samarbeidsavtalen 

mellom Ringerike kommune og Sør- Øst politidistrikt er en gjensidig forpliktende avtale om 

tjenestetilbud, politikontakt, etablering av politiråd og SLTkoordinator. Formålet med avtalen er en 

videreutvikling av forebyggende arbeid og regulerer arbeidet på både operativt og strategisk nivå. 

Gjennom samarbeidsavtalen søkes en felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, 

samt igangsettelse av målrettede og forebyggende tiltak. Samarbeidsavtalen utpeker felles 

satsingsområder. Det ble på nasjonalt nivå besluttet i 2007 at det skulle etableres et mer formalisert 
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samarbeid mellom politidistriktene og kommunene gjennom politiråd (St.prp. nr. 1 (2006-2007):92). 

Formålet med opprettelse av lokale politiråd gjennom en slik modell er at kommune- og politiledelse 

arbeider felles i et strategisk organ med kriminalitetsforebygging på en arena der kunnskap om 

lokale problemer omsettes til en samordnet innsats ved koordinering av innsats og tiltak lokalt. 

Samarbeidet i politirådet skal medføre at partene utveksler informasjon, etablerer felles 

problemforståelse og styrker utvekslingen av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. 

Organiseringen av politirådet gjennomføres slik at det er et beslutningsdyktig overordnet organ som 

direkte håndterer strategiske problemstillinger.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer at denne samarbeidsavtale vil sikre mer tilgjengelig informasjon om lokale 

forhold som er viktig for innbyggere og som krever kommunal innsats. Politirådet er ment å bidra til 

å styrke utvekslingen av kunnskap og erfaringer mellom politi og kommune slik at arbeidet utføres 

mer koordinert og effektivt i forhold til felles utfordringer. Således anses arbeidet gjennom 

politirådet som en gjensidig mulighet til å påvirke begge parters prioriteringer. Samarbeidsavtalen 

fastsetter blant annet politirådets organisering, møtestruktur samt representasjon. Rådmannen 

anser at vedtakelse av en samarbeidsavtale vil medvirke til en helhetlig samhandling ved de enkelte 

mål og påfølgende tiltak mellom kommune og politi innen og på tvers av forvaltningsnivåer og 

anbefaler at forslaget til samarbeidsavtalen vedtas. 

Vedlegg 

- «Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, Jevnaker kommune, Hole kommune og Sør-Øst 

politidistrikt».  

-Avtale om «Tjenestetilbud i Hønefoss politistasjonsdistrikt» 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 19/3425-4   Arkiv: 026 &10  

 

Representasjon og deltakelse i organisasjonen Utmarkskommunenes 

sammenslutning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/20 Formannskapet 18.02.2020 

38/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune foreslår Ordfører, Kirsten Orebråten. som kandidat til representant i 

Landsstyret i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). 

 

 

 

  

Bakgrunn 

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte den 05.09.2019; 

 

«Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemskapet, på kr. 45.000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020.01.09. 

Representanter velges etter at nytt kommunestyre er konstituert.» 

 

Dette saksframlegget er ment å belyse kommunens representasjon og deltakelse i 

organisasjonen utmarkkommunenes sammenslutning (heretter omtalt som USS), samt å velge 

en kandidat til valg som representant i Landsstyret i USS. Det er fylkesmøtet som til 

medlemskommunene som velger hvem som skal være fylkets representanter i landsstyret. 

Ringerike kommune kan vedta at ordfører skal fremme et kandidatur til valg.  

Valgbare til landsstyret er de personer som bekler sentrale politiske verv eller sentrale 

kommunale stillinger i en medlemskommune, jfr. vedtektene § 3. nr. 2. (5)  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunens medlemskap i USS gjør det hensiktsmessig at kommunen og kommunestyret er 

godt kjent med organiseringen av USS. Organisasjonen består av følgende organ:  

 

- landsmøte 

- landsstyret 
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- fylkesmøte 

- arbeidsutvalget 

- valgkomite 

 

 

Landsmøte 

 

- Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og avholdes årlig. På dette møtet så har 

alle medlemskommuner rett til å delta og har en stemme, mens samtlige delegater har 

tale- og forslagsrett  

  

- På landsmøtet så velges: 

o leder av landsstyret (leder velges for to år) og  

o medlemmer til valgkomiteen (tre stk.).  

 

Landsstyret  

 

- Det er landsstyret som leder organisasjonen mellom landsmøtene, som bl.a. innebærer å 

utarbeide regnskap og forslag til budsjett til landsmøte, avgi uttalelser på 

organisasjonens vegne, utarbeide årsmelding, nedsette underutvalg som får mandat til å 

arbeide med særskilte saker.  

- Landsstyret består av leder og to representanter (en mann og en kvinne) fra hvert fylke.  

 

Fylkesmøte  

 

- Årlig avholdes det fylkesmøte. Fylkesmøtet avholdes samtidig med landsmøtet.  

- På dette fylkesmøtet så velger medlemskommunene hvem som skal være fylkets 

representanter i landsstyret. Fra hvert fylke skal det nå velges to representanter (en 

mann og en kvinne), og det skal også være tre varamedlemmer fra hvert fylke. 

- De som er valgbare til landsstyret, og som kan foreslås som kandidater til 

valgkomiteen, er de som bekler sentrale politiske verv eller sentrale kommunale 

stillinger i en medlemskommune. 

 

Arbeidsutvalget  

 

- Landsstyret velger blant sine medlemmer at arbeidsutvalg, som består av leder og fire 

representanter fra landsstyret.  

- Arbeidsutvalget skal kalle inn til landsstyremøte, foreslå dagsorden og utføre oppgaver 

som de blir pålagt av landsstyret.  

- Arbeidsutvalget skal ha medlemmer av begge kjønn, fra ulike landsdeler, og bør ha bred 

partipolitisk representasjon. 

 

Valgkomite  

 

- Det er valgkomiteen som skal samordne valg på landsstyremedlem i de enkelte fylker, 

slik at det nye landsstyret sikres en bred partipolitisk representasjon 

- Valgkomiteen skal på landsmøtet fremme forslag på valg av leder, godtgjørelser til 

landsstyremedlemmer, forslag til valg til valgkomite, forslag til medlemmer i 

arbeidsutvalg. 
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I tillegg til disse organene, finnes det også et sekretariat som forestår det praktiske arbeidet for 

organisasjonen. For utfyllende informasjon om organisering av arbeidet vises det til vedtekter 

for Utmarkkommunenes sammenslutning (vedlagt). 

 

Kommunens representasjon og deltakelse 

 

Det følger av gjeldende delegeringsreglement pkt. 1.2 at Ordfører har myndighet til å utøve 

eierrettigheter i selskaper der kommunen er eneeier eller medeier og myndighet til å 

representere kommunen i slike selskapers generalforsamling. 

 

Det er kommuneadvokatens oppfatning at bestemmelsen legger til ordfører, eller den ordfører 

utpeker, å representere Ringerike kommune i besluttende organer der kommunen har 

interesser. Herunder at det er ordfører, eller den hun utpeker, som representerer kommunen og 

avgir stemme på kommunens vegne i fylkesmøtet og landsmøtet til USS. For ordens skyld 

meddeles at kommunen an sende så mange delegater til Landsmøte som man ønsker.  

 

Dersom Ringerike kommune ønsker å være en aktiv pådriver i utmarkskommunenes 

sammenslutning, kan kommunen arbeide for å få en representant fra kommunen inn i 

landsstyret, ved å fremme kandidater på valg i fylkesmøtet. Fra Viken fylke vil det være 

representanter som kan velges inn i landsstyret. Ordfører vil i så fall fremme det kandidatur 

som kommunestyret bestemmer. 

 

Landsmøtet i USS for 2020 avholdes 23. – 24. april i Stjørdal. Fylkesmøtene med valg eller 

suppleringsvalg er berammet til 23. april 2020 kl. 1645 – 1700. 

https://utmark.no/nyheter/invitasjon_til_landsmote_i_utmarkskommunenes_sammenslutning_2

3_og_24_april_2020_i_stjordal 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser positivt på at kommunen tar en rolle som aktiv pådriver i organisasjonen, og 

anbefaler kommunestyret å fremme en kandidat til valg i fylkesmøtet. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler:  Rune Erstad 

   Heidi Skagnæs 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  39/20 

Side 129 av 140   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/693-34   Arkiv: K23  

 

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Eldrerådet 27.01.2020 

2/20 Råd for funksjonshemmede 28.01.2020 

4/20 Ungdomsrådet 28.01.2020 

19/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

7/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

1/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

21/20 Formannskapet 18.02.2020 

39/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

  

Sammendrag og hovedkonklusjoner   

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet.  

Ringerike kommune engasjerte Norsk institutt for luftforskning (NILU) får å gjennomføre ett 

års måling og prøvetaking av luftkvaliteten i Hønefoss i 2018-2019 og utarbeide en tilhørende 

fagrapport med anbefalinger i samsvar med forurensningsforskriften og helsefaglige normer.  

Kartleggingen ble gjennomført med målestasjon for kontinuerlige luftmålinger ved Hønfoss 

skole og prøvetakingene ble plassert langs de mest trafikkerte hovedveiene nært opp til 

barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier. Innbyggerne kunne følge med online på 

presentasjon av timesresultatene fra målestasjonen fra NILU’s internettside om luftkvalitet.  
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Måleresultatene viste nivåer under grenseverdieneiv eller alarmtersklenev i forurensnings-

forskriften, men det var i korte perioder overskridelser av vurderingstersklenevi på strekningen 

Hønengata – Kongensgate – Osloveien.  

Det ble ikke nødvendig å gi spesiell lokaltilpasset informasjon til innbyggerne om måle-

resultater, mottiltak og helserisiko.  

 

Beskrivelse av oppdraget og utførelse 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet. Ringerike kommunestyret vedtok 

05.10.2017 i sak 107/17, å gjennomføre målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Kommunen 

tildelte Norsk institutt for luftforskning (NILU) oppdraget.  

 

Oppdragsbeskrivelse: 

Bestiller Ringerike kommune, Helse og omsorg  

Utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Fagrapport NILU rapport 24/2019. Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss 

Måleperiode   1. juni 2018 – 30. mai 2019  

Formål Fremskaffe kunnskap om luftkvalitet til byplanarbeidet i Hønefoss  

Målemetoder  1 Målestasjon for kontinuerlige målinger  
12 x 12 Passive prøvetakere, ukentlige prøver hver måned i ett år 

Måleparametere Målestasjon: 
Nitrogendioksid, NO2vii 
Svevestøv PM2,5viii og PM10ix 
Meteorologiske data (temperatur, trykk, relativ luftfuktighet, 
vind) 

Prøvetaking:  
Nitrogendioksid, NO2 

 

Måleparametere og hovedkilder til luftforurensning 

 Nitrogendioksid, NO2: Hovedkilder er eksos og røykgasser fra fossilt brensel. 

 Svevestøv, PM2,5: Hovedkilder er vedfyring, bileksos og langtransportert luftforurensning. 

 Svevestøv PM10: Hovedkilder er slitasje og oppvirvling av vegstøv. 

 Meteorologiske data: Målingene omfattet temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vind. 

                                                
iv Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt 

tidsfrist, jf. forurensningsforskriftens § 7-6. 
v Alarmterskel er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved 

korttidseksponering, jf. forurensningsforskriftens § 7-10. 
vi Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til 

målenettverk og tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved 

overskridelse av øvre vurderingsterskel. Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres 

kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det ikke være behov for målinger. 

Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forurensningsforskriften § 7-8. 
vii Nitrogendioksid, NO2. Hovedkilde: eksos og røykgasser fra fossilt brensel 
viii Svevestøv, PM2,5 (partikler 2,5 mikrometer). Hovedkilde: Vedfyring, bileksos og 

langtransportert, luftforurensning 
ix Svevestøv PM10 (partikler 10 mikrometer). Hovedkilde: Slitasje og oppvirvling av vegstøv. 
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Kommunen etablerte en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å følge med på 

måleresultatene, utrede og iversette tiltak dersom det ble påvist overskridelser av 

grenseverdiene. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen deltok i arbeidsgruppa. 

Arbeidsgruppa publiserte en nettside om luftkvalitet i Hønefoss med lenker til onlineresultatene 

fra pågående målinger og informasjon om tilhørende helsefaglige råd.  

 

 

Lokalisering av målestasjon og prøvetakere. 

 

 



  Sak 39/20 

 

 Side 132 av 140   

 

Prøvetakerne for NO2, ble plassert langs sterkt traffikerte hovedgater nært opp til barnehager 

og skoler og langs skoleveier. Prøvetakingen ble utført med 12 prøver av en ukes varighet hver 

måned i et år. 

Kart over målestasjoner og prøvetaking Rød stjerne = Målestasjon. Blå markering er 

stasjoner for prøvetaking 

 

Hovedkonklusjoner fra kartleggingen  

NILU’s rapport 24/2019 er en detaljert fagrapport. Vi presenterer her en enklere oversikt som 

viser påvirkningen forurensning fra lokal vedfyring og veitrafikk har på lufta i Hønefoss.   

 

Hovedkonklusjon fra måleperioden:  

Konsentrasjoner for måleparametere Vurderingsterskler (forurensningsforskriften) 

Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Årsmiddelverdien for NO2 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Årsmiddelverdien for PM10 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Døgnmiddelverdien for PM10 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Timesmiddelkonsentrasjonen for NO2 Lå over nedre vurderingsterskel** 

 

Vurderingsterskler angir når forurensningsnivået skal overvåkes. I større byområder og soner 

hvor konsentrasjonene ligger: 

*** Over øvre vurderingsterskel, er det krav om målinger. 

** Mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres hvis det 

benyttes en kombinasjon av målinger og modellberegninger. 

* Under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å benytte modellberegninger eller 

teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten. 

Presentasjon av måleresultater - utdrag fra NILU’s rapport 24/2019 

 

Svevestøv PM2,5 

Hovedkilde: Vedfyring 

 
Figur 1 Forekomst av timer med PM2,5 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM2,5  

460 timer «moderat»   
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179 timer «høyt»   

 

Svevestøv PM10 

Hovedkilde: Veitrafikkstøv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Forekomst av timer med PM10 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM10  

    3 timer «svært høyt»   

111 timer «høyt»   

352 timer «moderat» 

Nitrogendioksid NO2 

Hovedkilde: Eksos  

 

 
Figur 3 Forekomst av timer med NO2 over lavt forurensningsnivå 

 

Forurensningsnivå NO2  



  Sak 39/20 

 

 Side 134 av 140   

 

461 timer med «moderat» (flest i januar) 

179 timer med «høyt» (alle i september) 

 

 

 
Figur 4  Årsmiddelverdien for NO2 for passive prøvetakere 

 

Hønengata - Kongensgate – Osloveien fremstår som de mest forurensede gatene. 

 

 

NILU’s konklusjon fra luftmålinger (PM2,5, PM10 og NO2) 

1. Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov 

for fortsatt overvåkning av luftkvaliteten. 

2. Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende 

oppvirvling av vegstøv.  

3. Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke 

med økende trafikkmengde.   

4. Forventet reduksjon i utslipp av NO2 per kjøretøy er høyere enn prognosene for 

trafikkveksten. 

 

NILU’s konklusjon på passiv prøvetaking (NO2) 

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning 

kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at: 

 Forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av 

vegstrekningen Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. 

 

Kommunens ansvar for å overvåke luftkvaliteten 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen har ansvar for å overvåke lokal 

luftforurensing i byen. Miljødirektoratet anbefaler at kommuner som ikke har målestasjoner, å 

følge med på luftkvaliteten på nettsiden Luftkvalitet i Norge.   

 



  Sak 39/20 

 

 Side 135 av 140   

 

«Luftkvalitet i Norge» er en offentlig informasjonsside utviklet at Miljødirektoratet, 

Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Nettsiden 

varsler lokal luftkvalitet basert på meteorologiske beregninger. Nettsiden har aktuell 

informasjon om kommunens ansvar for lokal luftforurensing, helseråd, regelverk og tiltak.  

 

Nettsiden viser beregnet luftforurensning fra svevestøv, nitrogendioksid og ozon som er de 

vanligste former for lokal luftforurensning som påvirker folks helse. Utklipp fra nettsiden: 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Buskerud/Ringerike/Hønefoss

 

Kommunens ansvar for å forebygge negative helseeffekter av lokal luftforurensning 

Kommunen har ansvar for å overvåke luftkvaliteten lokalt og iverksette tiltak når luftkvaliteten 

overskrider nedre vurderingsterskel i forurensningsforskriften. For å oppnå gode resultater er 

det viktig med en helhetlig bruk av tiltak og virkemidler, og et godt samarbeid både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Kommunens plikter omfatter å forebygge negative helseeffekter som 

følge av lokal luftforurensning gjennom å: 

 gjennomføre målinger  

 utrede og gjennomføre aktuelle tiltak 

 koordinere arbeidet med å utarbeide luftsonekart  

 innarbeide luftkvalitet som faglig grunnlag i all planlegging etter plan- og bygningsloven  

 informere om luftkvalitet, helseråd og mottiltak  

 ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på helsen 

 

Eksempler på tiltak mot svevestøv (PM2,5 og PM10) er: 

 restriksjoner på bruk av piggdekk  

 hastighetsreduksjoner 

 vedlikehold av veier  

 utskiftning av gamle vedovner 

Eksempler på tiltak mot NO2 er: 

 lavutslippssoner 
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 tids- og miljødifferensierte bompenger  

 trafikkreduserende tiltak for å redusere klimagassutslipp og støy  

 øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Folkehelseoversiktene 

 

Juridiske forhold  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Rådmannens vurdering og anbefalinger 

Rådmannen finner at resultatene fra ett års målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss 2018-2019 

i hovedsak viste akseptable verdier. Rådmannens oppfatning er at det er nødvendig å overvåke 

luftkvaliteten i Hønefoss gjennom å følge med på nasjonale luftkvalitetsvarsler og innarbeide 

tiltak i planleggingen etter plan- og bygningsloven, vedlikehold av hovedgatene og 

informasjonsformidling til innbyggerne.  
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Vedlegg 

NILU –rapport 24/2019, Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, Målinger 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef, Helse og omsorg: Christine Myhre Bråthen 

Leder (kommuneoverlege): Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Arkivsaksnr.: 20/97-1   Arkiv: 465  

 

Fritak fra verv  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Integreringsrådet 27.01.2020 

12/20 Kommunestyret 06.02.2020 

40/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utsatt til KS 03.03.20 på grunn av mangel på tid. 

 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Heidi Torstensrud og Simret Berhan Tuccu er vararepresentanter til Integreringsrådet 

inneværende valgperiode, og ber om fritak fra sine verv ut perioden av personlige grunner. 

 

I integreringsrådet er 6 medlemmer og 6 varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret etter forslag 

fra innvandrerorganisasjonene, innvandrere org øvrige innbyggere i kommunen.   

Varamedlemslisten etter vedtak i sak 168/19 inneholdt 7 vararemedlemmer, og vil bestå av 5 

medlemmer resten av perioden, viss fritakene innvilges. 

 

Juridiske forhold  

Kommunbeloven § 15 2.ledd 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Steinmo 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 20/461-1   Arkiv: 431  

 

Vårkonferansen 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020 

20/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

12/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020 

22/20 Formannskapet 18.02.2020 

41/20 Kommunestyret 03.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Vårkonferansen gjennomføres hvert år i april måned. 

Målet med konferansen er å inspirerer, dele og bli kjent med oppgaver og kollegaer på tvers i 

organisasjonen. 

Målgruppen er: Ansatte i Ringerike kommune fra alle sektorer. Folkevalgte er velkomne til å 

delta på konferansen, -  påmelding til sekretariatet. 

 

Tema på årets konferanse: Folkehelse – Gi rom 

Tid/sted: Onsdag 22. april 2020 kl. 08.30 – 15.00 i Ringerike kultursenter – byscenen 

 

Hovedforedragsholder er Hannah Wozene Kvam, rådgiver for kultur og mangfold Viken 

fylkeskommune. Hun har i 25 år arbeidet som artist, skribent og formidler og er brennende 

opptatt av mangfoldsfeltet. 

Hun vil ta opp hvordan de synlige og usynlige strukturene fungerer på arbeidsplassen og 

generelt i samfunnet. Hvem treffer beslutninger, og hvilke perspektiv er det som fremmes. 

Hvem deltar og hva skjer når deltakelsen uteblir? 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta. 
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 Ringerike kommune, 27.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Fylkesmannens forventningsbrev for 2020

Fylkesmannen vil med dette forventningsbrevet belyse sentrale oppgaver som kommunene forvalter
og som Regjeringen har klare forventninger om. Brevet sendes til kommunene med utgangspunkt i
Fylkesmannens rolle som formidler av nasjonal politikk til lokalt nivå.

Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker god kontakt med kommunen på alle tjenesteni våer . Dette
f orventningsbrevet er et supplement ti l annen kommunikasjon vi vil ha med kommunens ledelse i
2020. Vi viser bl.a. til vårt brev av 1 7. desember 201 9 om Fylkesmannens kommunemøter og
kommunekonferanse n for ordførere og kommunedirektører /rådmenn 1 5. og 1 6. september 2020.

Ny kommunelov
Den 22. juni 2018 vedtok Stortinget en ny kommunelov. De fleste av bestemmelsene i den nye
kommuneloven trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyre og
fylkestinget ved oppstart av valgperioden 201 9 – 2023. Økonomibestemmelsene og enkelte andre
bestemmelser trer i kraft 1. januar 2020. Vi forventer at kommunene setter seg godt inn i
kommuneloven med tilhørende forskrifter.

Valg av medlemmer til f orliksrå d
Kommunestyret ska l velge medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet innen 1 5. oktober året
etter hvert kommunestyrevalg (domstolloven § 57). Valget gjelder for fire år fra 1 . januar det
påfølgende år. Dette innebærer at fristen for kommunestyrets valg av nytt forliksråd e r 1 5. oktober
2020, og perioden for det nye forliksrådet er 1 . januar 2021 til 1. januar 2025. Vi viser til Justis - og
beredskapsdepartementets orientering i brev datert 1 3.12.201 9 . med vedlagte retningslinjer for valg
av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden, som er sendt til samtlige kommuner.

Kommunestruktur
Stortinget har slått fast at det fortsatt er behov for en dringer i kommunestrukturen. Bakgrunnen er
at mange kommuner har små organisasjoner og store utfordringer med kapasitet og kompetanse til
å dekke alle fagområder. Større kommuner og en mer ensartet kommunestruktur er en forutsetning
for sterke velferdskomm uner som kan gi gode og likeverdige tjenester og drive aktiv og helhetlig
samfunnsutvikling. Kommunal - og moderniseringsdepartementet forventer at F ylkesmannen bidra r
til å utfordre kommunene om behovet for strukturendringer og stimulere til diskusjoner om
kommunesammenslåing, der det lokalt ligger til rette for dette. Kommunenes planprosess og
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arbeidet med planstrategier er en anledning for kommunestyrene til å diskutere om kommunen har
forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer alene, eller om komm unen bør bygge en større og
sterkere kommune sammen med nabokommuner, jf. nasjonale forventninger til regional og komm unal
planlegging 2019 - 2023 .

God økonomiforvaltning
Det har vært en sterk inntektsvekst i kommunene de siste årene, og antall kommuner i ROBEK har
blitt betydelig redusert. Vi kan ikke regne med like gode økonomiske resultater i årene framover. Det
er derf or viktig at kommunene har et sterkt fokus på god kommuneøkonomi, slik at kommunene
beholder sin handlefrihet.

Samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren - felles nasjonal tilsynskalender
Fylkesmennene og andre statlige tilsynsmyndigheter vil fra i år ta i bruk en felles nasjonal tilsyns -
kalender. Tilsynskalenderen skal legge til rette for samordning av statlige tilsyn, og samordning
mellom tilsyn og forvaltningsrevisjoner, jf. kommuneloven §§ 30 - 6 og 30 - 7. Tilsynskalenderen ligger
på https://tilsynskalender.fylkesmannen.no . Kommunene vil gjennom kalenderen kunne
kommunisere med fylkesmannen om aktuelle datoer for tilsyn og om samlet tilsynsbelastning. Det
vil også bli lagt til rette for at kontrollutvalgssekretariatene kan registrere planlagte og gjennomførte
forvaltningsrevisjoner. D enne løsningen vil komme på plass i løpet av våren 2020. Mer informasjon
om tilsynskalenderen ligger på vår hjemmeside.

Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
K ommunen har et generelt ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Konkrete
oppgaver etter sivilbeskyttelsesloven er utarbeidelse av en helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse av
uønskede hendelser som kan ramme kommunen ( helhetlig ROS) og å ha en oppdatert
beredskapsplan for kommunens kriseledelse . P lan - og bygningsloven pålegger kommunen å
forebygge risiko gjennom sin rolle som kommunal planmyndighet. Kommunene må generelt sikre
bedre kvalitet på risiko - og sårbarhetsanalysene av area lplanene som vedta s .

Risikobildet er i endring og kommunen bør ha spesiell oppmerksomhe t mot konsekvensene av
klimaendringer og sårbarheten i IKT og samfunnskritisk infrastruktur. Øvrige tema som kommunene
bør fokusere på i 2020 er:
• v urdere sårbarheten og nødvendige tiltak i egen infrastruktur og tjenesteproduksjon ,
• s ikre god e ROS - vurderinge r og vedta nødvendige planbestemmelser i areal plan ene , spesielt i

skredutsatte byggeområder og områder med storulykkesvirksomhet .

Kommunen bør aktivt stimulere innbyggere til å ha god egenberedskap – til å kunne ta vare på seg
selv under uforutsette hendelser som bortfall av strøm, mobilnett, vann , avløp og legemidler .
Kommunen bør benytte DSBs egenberedskapskampanje for å gi innbyggerne konkrete råd.

Kommunen har også opp gaver knyttet til anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har
tjenestegjort i internasjonale militære operasjoner. Dette kan for eksempel være gjennom
kommunale planer for anerkjennelse og ivaretakelse , markering av den nasjonale frigjørings - og
veterandagen 8. mai , og deltakelse i nasjonal veterankonferanse.

Tidlig innsats – kommunens arbeid med barn og unge
Fylkesmannen arbeider internt og eksternt for å øke den praktisk e bruken av barnekonvensjonen.
Konvensjonen er inkorporert som norsk lov, og i 2014 ble flere av barnekonvensjonens
grunnelegende prinsipper en del av Grunnloven. Reglene i barnekonvensjonen skal gå foran ved
motstrid med annet lovverk , barn skal høres og barns beste skal vurderes i alle typer saker. Som et
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av flere bidrag for å sikre at kunnskapen om barnets rettigheter når ut til aktuelle faggrupper, vil
Fylkesmannen hvert år invitere noen kommuner til dialogmøte om praktisk bruk av barne -
konvensjonen. Me r informasjon om dette finnes på vår hjemmeside .

Høsten 201 9 ble Stortingsmelding nr. 6 (2019 - 2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i
barnehage, skole og SFO lagt frem. Meldingen inneholder forslag for å bidra til tidlig innsats fra
barnehagen og ut videregående opplæring. Det fores lås flere endringer knyttet til det spesial -
pedagogiske feltet, bl.a. å flytte hjelpen nærmere barna. Dette inkluderer et mer tverrsektorielt
samarbeid som skal fungere som «et lag rundt barna». Fylkesmannen forventer at kommunene
følger opp de beslutninge r som fattes knyttet til meldingen. Meldingen, som inneholder flere tiltak
innen særlig spesialpedagogisk kompetanse, vil også kunne få konsekvenser for oppfølgingen av
desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen og regional ordning for kompeta nseutvikling
i barnehagen. Vi forventer at alle barnehage - og skoleeiere har systemer for å kartlegge, analysere
og vurdere kompetansebehov i sine virksomheter, og melder sine kompetanse - behov i de statlige
ordningene som et supplement til sine ordinære op pgaver på området.

Høsten 2020 skal nytt læreplanverk tas i bruk for alle grunnskoler og videregående skoleskoler.
Sammenhengene i læreplanverket er blitt tydeligere og læreplanene er endret både i form og
innhold. Flere fag blir mer praktiske og utforske nde, og det er lagt opp til mer læring gjennom lek for
de yngste barna. Faglig fordypning er et hovedtema for de nye læreplanene. Innføringen blir omtalt
som den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006. Det vil være en stor
oppgav e for kommunene i 2020 å implementere fagfornyelsen.

Gode barnehager og skoler som løfter alle barn uavhengig av bakgrunn, er de viktigste bidragene for
å skape et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. Det å mestre skolen er den
enkeltf aktoren som har mest å si for levekår og helse senere i livet. Manglende utdanning er en
betydelig risikofaktor for å havne utenfor arbeidslivet i voksen alder.

Selv om mange skoler jobber godt for å gi elevene en trygg og god skolehverdag, mottar
Fylkesm annen et økende antall meldinger om at skoler bryter aktivitetsplikten etter opplæringsloven
kap. 9 A. Skolene må jobbe kontinuerlig og systematisk for å forebygge mobbing og å fremme helse,
trivsel og læring for elevene. I 2020 vil Fylkesmannen ha oppmerk somhet på mer forebyggende og
systematisk arbeid rettet mot skoleeiere og skoleledere, slik at flere barn og unge får en trygg og god
skolehverdag og at antall saker på sikt kan reduseres.

Det kommunale b arnevern et
Barn som har vært i kontakt med barnever ntjenesten er en særlig sårbar gruppe. Stortinget har
vedtatt barnevernreformen som vil gi kommunene et større ansvar for tilbudet barn får fra
barnevernet. For å ruste kommunen til reformen er det igangsatt en kompetansestrategi som skal gi
et historisk k ompetanseløft i det lokale barnevernet. Kompetansestrategien fortsetter i 2020 med
tilbud om tjenestestøtteprogram, veiledningsteam, læringsnettverk og dialogmøter med
kommunens ledelse. Det forventes at kommunene tar en aktiv rolle i arbeidet med å forber ede seg
til barnevernsreformen. Dette betyr at kommunene må legge til rette for utvikling av tjenester og
tiltak for å møte utfordringene som oppstå r som følge av nye oppgaver på barnevernområdet.
Kommunenes ledelse må gjøre seg kjent med innholdet i refor men, samt tilstanden og kvaliteten i
egen barnevernstjeneste.

Regjeringen har satt et tydelig mål om at alle landets kommuner skal ha en forsvarlig akutt -
beredskap i barnevernstjenesten. K ommunene må ha en formalisert ordning som er døgnåpen og
sikrer fag lig forsvarlig tilgjengelighet og innhold.
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Kommunens arbeid med helse og sosial
Kvalitetsreformen Leve hele livet innføres i samarbeid me d flere av kommunens tjenesteområder,
frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. Det er en forventning om at kommunestyrene
behandler og vedtar løsningene som skal være basert på analyse av kommunens egne utfordringer
og behov.

Kommunen skal frem me folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller innen de oppgaver, og med
de virkemidler, kommunen er tillagt. Fylkesmannen forventer derfor at nasjonale normer og
standarder for godt folkehelsearbeid inkluderes i kommunenes planarbeid. Vi forventer også at
psykisk helse inkluderes som en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

Kommunen har en plikt til å varsle Helsetilsynet om alvorlige hendelser , jf. h else - og omsorgs -
tjeneste - loven §1 2 - 3. I tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring forvente r Fylkesmannen
at kommunen gjennomfører hendelsesgjennomganger for å evaluere og korrigere sin praksis.

Det er fra 2020 et lovkrav at alle kommuner har psykolog, ergoterapeut og tannlege. Det er også fra
januar 2020 er krav om at alle leger i vakt skal ha grunnkompetanse i tråd med akuttmedisin -
forskriften. I ny spesialistutdanning for leger har kommunene fått et utvidet ansvar for
gjennomføringen av opplæring og veiledning. Kommunene må også opprette plasser for både
spesialistutdanning for leger ( LI S1 ) og for fysioterapeuter slik at antallet plasser er i tråd med
opplæringsbehovet.

Kommunene er viktige for gjennomføringen av den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid, Bolig
for velferd og følgende tiltak prioriteres i 2020 :
• tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig ,
• etablere arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger og bo - og oppfølgingstjenester for

mennesker med rusmiddelav hengighet og psykiske lidelser som mangler eller risikerer å miste
boligen sin.

Dette krever tverrfaglig arbeid i den løpende oppgaveløsingen og i kommunens arbeid med
langsiktige, strategiske planer.

Kommunens arbeid med samfunns - og arealplanlegging
De fleste kommuner vil oppleve store demografiske endringer i kommende kommuneplanperioder.
Andelen eldre vil øke. Det er viktig at kommunene analyserer dette i kommuneplanprosessene og
legger strategier for gode fremtidige tjenester og samfunnsutvikling tilp asset befolkningens behov.

Innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre skal kommunene utarbeide og vedta en
kommunal planstrategi som viser hvilke planoppgaver som prioriteres. Fylkesmannen i Oslo og
Viken vil i 2020 benytte anledning til å ko mme med innspill til de kommunale planstrategiene.

Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i vår tid og arbeidet for å bidra til
reduserte klimagassutslipp skal prioriteres. Arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å
redusere klimagassutslippene fra transportsektoren og fra endret arealbruk (avskoging, nedbygging
av myr mv.) og for å håndtere konsekvensene av klimaendringene .

Klima og areal - og transportplanlegging, samfunnssikkerhet, massehåndtering og boligsosialt arbeid
bør være tema som kommunen e prioritert høyt i sitt planarbeid i 2020. Utfordringene knyttet til
hyttebygging i våre fjellområder bør også følges spesielt opp av relevante kommuner. I tillegg viser vi
til brev av 1 4. november 201 9 hvor vi utdyper hva kommunene bør prioritere i sin arealplanlegging .
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Disse prioriteringene tar utgangspunkt i de nye nasjonale forventningene og øvrige relevante
styringsdokumenter, og har et særskilt fokus på utfordringer knyttet til arealbruk i Oslo og Viken.
Vi viser også til Fylkesmannens fire samlinger med opplæring i arealplanlegging i mars/april 2020.
Målgruppen er kommunenes folkevalgte. Nærmere informasjon finnes på Fylkesmannens
hjemmeside .

Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder naturmangfold. I mange kommuner i
Oslo og Viken er kunnskapsgrunnlaget for dårlig til at man kan legge eksisterende kunnskap til
grun n for nye planer. Det pågår et arbeid med ny kunnskap om naturen, basert på Artsdatabankens
type - og beskrivelsessystem Natur i Norge (NiN). All naturtypekartlegging fremover skal skje etter
denne instruksen. Kommunene må bruke Miljødirektoratets instruks når de selv iverksetter og stiller
krav om naturtypekartlegging.

Kommunen har i sin planlegging også et særlig ansvar for å følge opp nasjonal jordvernstrategi.
Matjord er en ikke - fornybar ressurs. Kommunene i Oslo og Viken har i nasjonal målestokk svært
gunstig klima og jordsmonn, og må derfor ta et særlig ansvar for å øke matproduksjonen. Dyrka og
dyrkbar jord her har stor betydning for nasjonal matforsyning og matberedskap. Fylkesmannen vil
derfor ha en svært streng praksis, for omdisponering til andre formål. Kommunen bør særlig følge
opp at
• nasjonale jordvern - og matproduksjonsmål tillegges stor vekt og at omdisponering av dyrka og

dyrkbar jord unngås,
• retningslinjene i regionale planer følges opp i kommunal planlegging for å sikre jordvern og

mat produksjon,
• det innarbeides jordvernmål og strategier for landbruk, klima - og energi og landbruksbasert

næringsutvikling i kommunens planstrategier og overordnede planer.

Digitalisering en av kommunenes arealplanlegging må videreutvikles . Nasjonal geodatastrategi er
bl.a. rettet mot effektiv tilgang til arealplaner i alle planfaser. Gode plandata og oppdatert
planregister er avgjørende for raskere saksbehandling, forvaltning , og en mer pålitelig datatilgang
for offentlige virksomheter, innbyggere og næringsliv. Kommunene bør har fokus på dette og
innføre geosynkronisering av arealplandata i henhold til samarbeidet i Norge digitalt.

Forutsetninger for gode tjenester til innbyggerne
Kommunene står for en stor del av den offentlige tjenesteproduksjonen . E n effektiv kommunal
sektor er viktig for å produsere gode tjenester til brukerne. Kommunen må utnytte m ulighetene
digitalisering og bruk av IKT gir for økt verdiskaping, innovasjon og bærekraftig utvikling.

Regjeringen og KS la frem Én digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019 - 2025
i juni 2019. Strategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot
2025, og skal støtte den digitale transformasjonen i hele offentlig sektor. Digitaliseringsrundskrive t fra
20. desember 2019 er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig
sektor. Rundskrivet gjelder for statens virksomhe te r, men kommunal - og moderniserings -
departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å gjøre seg k jent med kravene som
stilles og anbefalingene som gis , og vurdere om noen av disse kan være relevante for digitaliserings -
arbeidet i kommun en .

Fylkesmannen fordeler skjønnsmidler til kommunale fornyings - og innovasjonsprosjekter også i
2020. I henhold til retningslinjene må prosjektets formål være å styrke kommunen i rollene som
tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler, slik at
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oppgavene løses bedre. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunen. Info rmasjon
er sendt kommunene i eget brev av 8. januar og mer informasjon finnes på vår hjemmeside .

Fylkesmannen oppford rer kommunene til å registrere seg som mottakere av nyheter fra våre
nettsider. Vi ser det som en viktig oppgave for oss å være til nytte for dere. Kommunene er en
avgjørende del av de offentlige tjenestene som innbyggerne får. Vi ønsker en god dialog og et godt
samarbeid med kommunene i Oslo og Viken .

Vennlig hilsen

Valgerd Svarstad Haugland
fylkesmann

Trond Rønningen
a ssisterende fylkesmann

D okumentet er elektronisk godkjent
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Vegetarisk alternativ i kommunens kantiner og institusjoner  
Interpellasjon fra Anne-Erita G. Berta Miljøpartiet De Grønne, Ringerike, 
kommunestyret 6. Februar 2020 
 
Hvis alle i Norge innfører en ekstra kjøttfri dag i uken, minsker norske klimagassutslipp 
like mye som utslippet fra 360.000 personbiler. Å spise mer grønt, er en av de enkleste 
måtene å gjøre en innsats for planeten. 
 
Kjøttforbruket i Norge har økt med 50 prosent siden 1990. Å produsere én kilo kjøtt fra 
kyr krever 52 200 liter vann, og forbruket av kjøtt og animalske produkter står for 18 
prosent av de globale klimagassutslippene. Det er mer enn all transport til sammen. I 
tillegg importerte Norge i 2019 10.337 tonn storfekjøtt! 
 
Redusert kjøttforbruk fremmer seks av FNs åtte millenniumsmål. Viktigst er målet om å 
utrydde sult og sikre en bærekraftig utvikling. En nylig utkommet rapport, som blant 
annet FN har vært med å lage, konkluderer med at innen 2050 må majoriteten av 
klodens befolkning være vegetarianere. Animalske matvarer må begrenses til 5 prosent 
av det totale kaloriinntaket.    
 
Vi er derfor nødt til å legge om kostholdet – og jo raskere, jo bedre. Å spise mindre kjøtt 
er et enkelt tiltak som monner både for å redusere klimagassutslipp, for folks helse, for å 
ta vare på vann og natur, og for å bedre dyrs velferd.  
 
Det er mange som ønsker å redusere sitt kjøttforbruk og som støtter den 
verdensomspennende kampanjen «Meatless Monday». Foruten kjente personer som 
Paul McCartney, Al Gore og nobelprisvinner Rajendra Pachauri, har en rekke skoler, 
universiteter og restauranter sluttet seg til. I Belgia har byen Gent innført torsdag som 
vegetardag, og i mars i år vedtok regjeringen i Kroatia å fjerne kjøtt fra menyen i landets 
miljøverndepartement. Flere byer støtter offisielt «kjøttfri mandag»-kampanjen. 
Kjøttfri mandag er blitt en verdensomspennende bevegelse. Siden vi tross alt bor på 
Nesodden, så kan vi legge til at vi også to av våre sambygdinger har engasjert seg i dette. 
Dagsavisen-journalist Hege Ulstein og ektemannen, Aftenpostens matskribent Yngve 
Ekern, har skrevet en bok om hvordan det kan gjøres. 
Grønn Hverdag og Framtiden i våre hender har startet den norske delen av kampanjen, 
og informasjonen i denne interpellasjonen bygger også på informasjon fra dem.  
 
Vi foreslår følgende vedtak:  

1. Ringerike  kommune vil ikke servere kjøtt i kommunens kantiner, institusjoner m.m. 
på mandager.  

2. Ringerike kommune vil til enhver tid tilby vegetariske alternativer i kommunens 
kantiner, institusjoner m.m.  
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Interpellasjon fremmet av Hilde Marie Steinhovden (MDG) stilt til 
Kommunestyret 06.02.2020 vedr. Plastfritt Ringerike 
 

 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommunestyre og ordfører ber Rådmannen komme tilbake med en sak så snart som mulig 

og innen utgangen av 2020 om hvordan Ringerike Kommune kan bidra til å redusere bruken av plast i 

kommunen, og da spesielt med tanke på engangsplast. 

 

Begrunnelse: 

Plastbruken vår har økt og skapt store utfordringer. Bæreposer, engangsbestikk, sugerør, vannflasker og 

emballasje er laget av ikke-fornybare ressurser for å bli brukt i noen få minutter, samtidig tar det flere 

hundre år før de brytes ned i naturen. For mye plast havner i naturen hvor det kan bli spist av fugl og dyr. 

Forskning viser at 60-80 prosent av marin forsøpling er plast; omtrent 8 millioner tonn hvert år. Dette 

brytes etterhvert ned til mikroplast, blir spist av fisk og havner på våre matfat. 

 

Høsten 2017 tok Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) stikkprøver av springvann fra 11 kommuner i 

Norge. 9 av dem inneholdt mikroplast. De testet også blåskjell langs hele norskekysten på oppdrag for 

Miljødirektoratet, og fant mikroplast i 4 av 5 skjell som ble undersøkt. Vi vet ikke konsekvensene av å 

spise fisk som inneholder mikroplast. Det er likevel all grunn til å være bekymret for elver, innsjøer og hav, 

både som matfat og som et levende økosystem. Det er på tide å gå fra ord til handling, om vi skal unngå at 

det i 2050 er mer enn plast enn fisk i havene, slik World Economic Forum beregner. 

 

Våre innbyggere, i likhet med resten av landet, har vist enormt ansvar i forhold til å bidra gjennom 

strandrydding, ryddedugnader og sin forbrukermakt – hvor de krever mindre plastemballasje i butikkene, 

alternativer til plastposer, og miljøvennlige alternativer til engangsplast som bestikk. Bare strandrydding 

alene engasjerte i fjor nesten 49.000 frivillige i over 2800 ryddeaksjoner over hele landet, ifølge 

Strandrydderapporten for 2017. I år blir det ny rekord. 

 

Ringerike Kommune tar utfordringene på alvor og vil bidra til å finne løsninger for å redusere bruken av 

plast. Vi skal være en foregangskommune og et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner og for 

befolkningen. Vi behøver ambisiøse og helhetlige tiltak. 

 

Eksempler på hva kommunen kan bidra med: 

- I alle kommunale innkjøp kan engangsprodukter i plast reduseres og erstattes med miljøvennlige 

alternativer. Samme krav kan stilles til eventer på kommunal grunn. 

- Utplassere flere innsamlingspunkter for plastavfall for å sikre at mest mulig plast leveres til 

gjenvinning, og sette ring til tomflasker på kommunens avfallsdunker. 

- Installere filter for gummigranulat på kunstgressbaner, og prøve ut alternativer til kunstgress. 



- Belønne lokalt næringsliv og andre aktører som bidrar til forebygging av forsøpling og økende 

plastbruk, eksempelvis gjennom en årlig kåring av byens miljøbutikk/næring.  

- Se på muligheter for å installere drikkefontener i sentrumskjernen og ved populære tursteder for 

å redusere kjøp av flaskevann. 

- Iverksette en «Plastfri Ringerike  kampanje for å rette søkelys rundt kommunens tiltak for å få 

med Ringerikes innbyggere på å redusere bruk av plast i privathusholdningen. 

- Oppfordre næringslivet eksempelvis gjennom dialog med næringsforeningen, til å unngå bruk av 

engangsplast, særlig den som har lett for å havne på avveie.  

- Jobbe for at Ringerike blir en miljøsertifisert kommune blant annet gjennom å få ned bruken av 

plast. 
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Interpellasjon til Kommunestyret 6.februar 2020 

Kommunens vedtatte seriøsitetskrav  

Ordfører. I Formannskapsmøte 22.januar -20 ble det gitt en kort orientering om pågående og 

planlagte byggeprosjekter i Ringerike kommune. Under denne presentasjonen fremkom det at 2 av 

våre byggeprosjekter har noe problematikk vedrørende lærlinger. På direkte spørsmål fra meg viser 

det seg at på både prosjektet Hov Øst og Heradsbygda ikke finnes noen lærlinger – et klart brudd på 

seriøsitetskrav vedtatt i kommunestyret 2017 (sak 118/17). Formannskapet ble lovet at det snarlig vil 

komme en sak tilbake til politisk behandling som omfatter lærlinger. 

Seriøsitetskravene ble som nevnt vedtatt 2017, og selv om det ble poengtert at de kunne virke 

strenge, så har - så vidt jeg vet – det ikke kommet noen tilbakemeldinger til kommunestyret på at det 

vedtatt seriøsitetskravet ikke er fulgt opp. På bakgrunn av det som ble orientert i Formannskapet 

stiller jeg derfor 3 innledende spørsmål til ordfører: 

1. Kan ordfører i dagens møte bekrefte at det har forekommet brudd på kommunens 

seriøsitetskrav – jamfør det som framkom under orienteringen i Formannskapet 

22.januar? 

2. Administrasjonen fortalte at de ville komme tilbake med sak om lærlinger. Kan ordfører 

opplyse i dagens møte når dette er berammet? 

3. I og med at det i Formannskapet ble opplyst at det er brudd på seriøsitetskravene på 2 av 

kommunens prosjekter: Kan ordfører fremlegge en tabelloversikt på alle kommunens 

byggeprosjekter etter vedtaket i 2017, hvor det fremkommer om kravene er oppfylt (helt 

eller delvis) eller ikke er oppfylt. 

I samme presentasjon ble det gitt en orientering om at det er prekvalifisert 3 aktører til den 

forestående utlysning for Hov ungdomsskole. En av disse aktørene er samme entreprenør som har 

Heradsbygda, og som ikke dekker dagens seriøsitetskrav. Jeg forventer at prekvalifiseringen skyldes 

at entreprenør / utbygger har forsikret kommunen om at seriøsitetskravene nå vil bli dekket? 

Spørsmål til ordfører: 

4. Kan ordfører bekrefte at den prekvalifiserte utbygger er kvalifisert fordi den nå dekker 

seriøsitetskravene? 

Dagens seriøsitetskrav dekker ikke bare krav til ansettelse og bruk av lærlinger (10%) men også krav 

om (i utgangspunktet) maksimalt et ledd underleverandører. Tatt i betraktning at det muntlig ble 

informert om brudd på seriøsitetskravene hva gjelder lærlinger for 2 av prosjektene, er det derfor 

nærliggende å underes om det er andre krav det også forekommer brudd på – herunder ledd av 

underleverandører. 

5. Kan ordfører forsikre kommunestyret på at alle andre av seriøsitetskravene er oppfylt 

som vedtatt i kommunestyret 2017? 

 

For Ringerike SV 

Axel Sjøberg /s 
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Ringerike Kommune
v/ordfører

27.1.20

Interpellasjon: R ingererike kommune trenger en oppdatert handelsanalyse

Det er viktig å ha gode, konkrete og langsiktige planer, men også oppdaterte planer og
analyser. For å sikre sentrumshandelen må man ha en oppdatert , by og handelsanalyse som tar
for seg sentrumshandelen og handel i randsonen.

B y og handelsanalyse n vi har i Ringerike kommune er fra 2012 og mye har skjedd siden
2012. I den eksisterende handelsanalysen ble det anbefalt detaljvarehandel i s entrum, flere
kontorarbeidsplasser og det ble anbefalt handel med mer plasskrevende varer i randsonen av
sentrum. Siden den gang har man har fått store kjedebutikker med plasskrevende og mindre
plasskrevende varer i randsonen . D et har også blitt tilrettela gt for mer detaljvarehandel i
randsonen, man har da avv eket fra gjelden de handelsanalyse - ved flere anledninger , noe som
strider med handelsanalysen som foreligger .

Sentrumshandelen er under press , folks bosettingsmønstre og handlevaner endrer seg og man
må ta høyde for disse endringene , ta høyde for fremtidige bosettingsmønstre og fremtidige
handlemønstre .

Det er viktig å ha en kontinuerlig oppdatert by og handelsanalyse slik at politikere og ansatte i
kommunen får et oppdatert kunnskapsgrunnlag før man f atter avgjørelser i saker som omfatter
handel i sentrum og randsonen.

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål

1) Mener ordføreren at Ringerike kommune har en tilstrekkelig oppdatert
handelsanalyse?

2) Hvis nei, vil ordføreren ta initiativ til at det uta rbeides en oppdatert handelsanalyse?
3) Er ordføreren bekymret for sentrumshandelen?

Nina Basberg

Kommunestyrerepresentant

Senterpartiet
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Interpellasjon 

 

Bosetting av flyktninger 2020 

 

Ringerike kommunestyre gjorde et vedtak 215/19: «Vi skal ta imot 25 flyktninger i 2020 etter 

anmodning fra IMDI» 

Videre har vi et tidligere vedtak på at flyktninger som kommer til oss skal bli etablert i 

kommunal bolig. Ved å ha de bosatt i våre boliger har vi mer kontroll på økonomien og 

oppfølgingen i boligen. Forespørsel fra UDI er behov for bosetting av barnerike familier. 

Ringerike Boligstiftelse har ytterst få leiligheter/boliger med mer enn et soverom.  

Utfordringene vi har i dag, er at vi ikke har boliger til disse familiene, jo større familiene er jo 

vanskeligere er det å finne et sted å bo for disse.  

Denne mangelen er det meldt fra om fra boligtjenesten over lengre tid.  Avviks systemet i 

kommunen er også brukt.  

Hva er poenget med å gjøre politiske vedtak og tro at vi gjør vår del av denne 

samfunnsoppgaven, når resultatet nå kan bli at vi må takke nei på grunn av boligmangel??  

Resultatet av dette blir at vi går glipp av integreringstilskuddet, f.eks: (2 voksne og 4 barn= 

1,250 000.- kr). Samtidig vil det gi ringvirkninger slik at Flyktningkontoret/ Læringssentret vil 

få mindre oppgaver og ytterligere nedbemanning vil måtte skje.  

 

 

Spørsmål til ordfører: 

 

1. Ønsker ordfører at vi takker nei til 25 flykninger i 2020? 

Hvis ikke: 

2. Hvordan vil ordfører skaffe til veie de nødvendige boligene til dette formålet? 

 

Hønefoss 27.01.2020 

 

Nanna Kristoffersen 

Rødt 
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Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen og Brit Bøhler (Rødt) - Søskenmoderasjon 

mellom SFO og barnehage  
 

Forslag til vedtak: 
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Interpellasjon fra Kristoffersen og Bøhler (Rødt) mottatt 20.02.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage. 

 

Mange småbarnsfamilier med flere barn, både i SFO og barnehage, nyter ikke godt av 

kommunens moderasjonsordning. Du får nemlig 30% moderasjon for barn nr. 2, hvis de 

begge går på SFO, eller begge går på barnehage.  

For meg, og mange andre politiske partier, Sp, SV, Ap og V ønsker å forandre 

moderasjonsordningen slik den fungerer i dag, til at også skal gjelde også når du har barn på 

SFO og på barnehage. På sikt er det en politisk målsetting at SFO skal bli gratis! 

Dagens ordningen er helt ulogisk og har negative konsekvenser for familienes ofte trange 

økonomi. Hvorfor har vi moderasjonsordninger for barnefamilier? Det er for å minske den 

økonomiske belastningen for familier med flere barn, hvorfor skal det da ikke gjelde alle 

familier? 

 

Prisene på SFO har steget med 60% de siste 10 år, uten at dette har hatt påvirkning på 

innhold og kvalitet i tilbudet. 

For en familie med 1 barn i SFO og 1 barn i barnehage ville søskenmoderasjonen hjulpet dem 

med å få ca. 1000.- kr ekstra i mnd. Dette er mange penger for de som ikke har så mye!  

 

Vi ønsker flere barnefamilier hit, dette grepet ville være med på å gjøre oss attraktive! Vi vil 

også jobbe mot økt barnefattigdom, som vi har en del på Ringerike og. 

 

Spørsmål til ordfører: 

1. Syntes ordfører at det er en rettferdig ordning vi praktiserer i dag?  

2.  Kan ordfører utrede konsekvensene av dette forslaget, og løfte det opp til politisk 

debatt i kommunestyret? 

 

Rødt Ringerike, 20.02.2020. 

Brit Bøhler 
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Fylkesmannens forventningsbrev for 2020

Fylkesmannen vil med dette forventningsbrevet belyse sentrale oppgaver som kommunene forvalter
og som Regjeringen har klare forventninger om. Brevet sendes til kommunene med utgangspunkt i
Fylkesmannens rolle som formidler av nasjonal politikk til lokalt nivå.

Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker god kontakt med kommunen på alle tjenesteni våer . Dette
f orventningsbrevet er et supplement ti l annen kommunikasjon vi vil ha med kommunens ledelse i
2020. Vi viser bl.a. til vårt brev av 1 7. desember 201 9 om Fylkesmannens kommunemøter og
kommunekonferanse n for ordførere og kommunedirektører /rådmenn 1 5. og 1 6. september 2020.

Ny kommunelov
Den 22. juni 2018 vedtok Stortinget en ny kommunelov. De fleste av bestemmelsene i den nye
kommuneloven trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyre og
fylkestinget ved oppstart av valgperioden 201 9 – 2023. Økonomibestemmelsene og enkelte andre
bestemmelser trer i kraft 1. januar 2020. Vi forventer at kommunene setter seg godt inn i
kommuneloven med tilhørende forskrifter.

Valg av medlemmer til f orliksrå d
Kommunestyret ska l velge medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet innen 1 5. oktober året
etter hvert kommunestyrevalg (domstolloven § 57). Valget gjelder for fire år fra 1 . januar det
påfølgende år. Dette innebærer at fristen for kommunestyrets valg av nytt forliksråd e r 1 5. oktober
2020, og perioden for det nye forliksrådet er 1 . januar 2021 til 1. januar 2025. Vi viser til Justis - og
beredskapsdepartementets orientering i brev datert 1 3.12.201 9 . med vedlagte retningslinjer for valg
av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden, som er sendt til samtlige kommuner.

Kommunestruktur
Stortinget har slått fast at det fortsatt er behov for en dringer i kommunestrukturen. Bakgrunnen er
at mange kommuner har små organisasjoner og store utfordringer med kapasitet og kompetanse til
å dekke alle fagområder. Større kommuner og en mer ensartet kommunestruktur er en forutsetning
for sterke velferdskomm uner som kan gi gode og likeverdige tjenester og drive aktiv og helhetlig
samfunnsutvikling. Kommunal - og moderniseringsdepartementet forventer at F ylkesmannen bidra r
til å utfordre kommunene om behovet for strukturendringer og stimulere til diskusjoner om
kommunesammenslåing, der det lokalt ligger til rette for dette. Kommunenes planprosess og
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arbeidet med planstrategier er en anledning for kommunestyrene til å diskutere om kommunen har
forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer alene, eller om komm unen bør bygge en større og
sterkere kommune sammen med nabokommuner, jf. nasjonale forventninger til regional og komm unal
planlegging 2019 - 2023 .

God økonomiforvaltning
Det har vært en sterk inntektsvekst i kommunene de siste årene, og antall kommuner i ROBEK har
blitt betydelig redusert. Vi kan ikke regne med like gode økonomiske resultater i årene framover. Det
er derf or viktig at kommunene har et sterkt fokus på god kommuneøkonomi, slik at kommunene
beholder sin handlefrihet.

Samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren - felles nasjonal tilsynskalender
Fylkesmennene og andre statlige tilsynsmyndigheter vil fra i år ta i bruk en felles nasjonal tilsyns -
kalender. Tilsynskalenderen skal legge til rette for samordning av statlige tilsyn, og samordning
mellom tilsyn og forvaltningsrevisjoner, jf. kommuneloven §§ 30 - 6 og 30 - 7. Tilsynskalenderen ligger
på https://tilsynskalender.fylkesmannen.no . Kommunene vil gjennom kalenderen kunne
kommunisere med fylkesmannen om aktuelle datoer for tilsyn og om samlet tilsynsbelastning. Det
vil også bli lagt til rette for at kontrollutvalgssekretariatene kan registrere planlagte og gjennomførte
forvaltningsrevisjoner. D enne løsningen vil komme på plass i løpet av våren 2020. Mer informasjon
om tilsynskalenderen ligger på vår hjemmeside.

Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
K ommunen har et generelt ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Konkrete
oppgaver etter sivilbeskyttelsesloven er utarbeidelse av en helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse av
uønskede hendelser som kan ramme kommunen ( helhetlig ROS) og å ha en oppdatert
beredskapsplan for kommunens kriseledelse . P lan - og bygningsloven pålegger kommunen å
forebygge risiko gjennom sin rolle som kommunal planmyndighet. Kommunene må generelt sikre
bedre kvalitet på risiko - og sårbarhetsanalysene av area lplanene som vedta s .

Risikobildet er i endring og kommunen bør ha spesiell oppmerksomhe t mot konsekvensene av
klimaendringer og sårbarheten i IKT og samfunnskritisk infrastruktur. Øvrige tema som kommunene
bør fokusere på i 2020 er:
• v urdere sårbarheten og nødvendige tiltak i egen infrastruktur og tjenesteproduksjon ,
• s ikre god e ROS - vurderinge r og vedta nødvendige planbestemmelser i areal plan ene , spesielt i

skredutsatte byggeområder og områder med storulykkesvirksomhet .

Kommunen bør aktivt stimulere innbyggere til å ha god egenberedskap – til å kunne ta vare på seg
selv under uforutsette hendelser som bortfall av strøm, mobilnett, vann , avløp og legemidler .
Kommunen bør benytte DSBs egenberedskapskampanje for å gi innbyggerne konkrete råd.

Kommunen har også opp gaver knyttet til anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har
tjenestegjort i internasjonale militære operasjoner. Dette kan for eksempel være gjennom
kommunale planer for anerkjennelse og ivaretakelse , markering av den nasjonale frigjørings - og
veterandagen 8. mai , og deltakelse i nasjonal veterankonferanse.

Tidlig innsats – kommunens arbeid med barn og unge
Fylkesmannen arbeider internt og eksternt for å øke den praktisk e bruken av barnekonvensjonen.
Konvensjonen er inkorporert som norsk lov, og i 2014 ble flere av barnekonvensjonens
grunnelegende prinsipper en del av Grunnloven. Reglene i barnekonvensjonen skal gå foran ved
motstrid med annet lovverk , barn skal høres og barns beste skal vurderes i alle typer saker. Som et
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av flere bidrag for å sikre at kunnskapen om barnets rettigheter når ut til aktuelle faggrupper, vil
Fylkesmannen hvert år invitere noen kommuner til dialogmøte om praktisk bruk av barne -
konvensjonen. Me r informasjon om dette finnes på vår hjemmeside .

Høsten 201 9 ble Stortingsmelding nr. 6 (2019 - 2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i
barnehage, skole og SFO lagt frem. Meldingen inneholder forslag for å bidra til tidlig innsats fra
barnehagen og ut videregående opplæring. Det fores lås flere endringer knyttet til det spesial -
pedagogiske feltet, bl.a. å flytte hjelpen nærmere barna. Dette inkluderer et mer tverrsektorielt
samarbeid som skal fungere som «et lag rundt barna». Fylkesmannen forventer at kommunene
følger opp de beslutninge r som fattes knyttet til meldingen. Meldingen, som inneholder flere tiltak
innen særlig spesialpedagogisk kompetanse, vil også kunne få konsekvenser for oppfølgingen av
desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen og regional ordning for kompeta nseutvikling
i barnehagen. Vi forventer at alle barnehage - og skoleeiere har systemer for å kartlegge, analysere
og vurdere kompetansebehov i sine virksomheter, og melder sine kompetanse - behov i de statlige
ordningene som et supplement til sine ordinære op pgaver på området.

Høsten 2020 skal nytt læreplanverk tas i bruk for alle grunnskoler og videregående skoleskoler.
Sammenhengene i læreplanverket er blitt tydeligere og læreplanene er endret både i form og
innhold. Flere fag blir mer praktiske og utforske nde, og det er lagt opp til mer læring gjennom lek for
de yngste barna. Faglig fordypning er et hovedtema for de nye læreplanene. Innføringen blir omtalt
som den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006. Det vil være en stor
oppgav e for kommunene i 2020 å implementere fagfornyelsen.

Gode barnehager og skoler som løfter alle barn uavhengig av bakgrunn, er de viktigste bidragene for
å skape et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. Det å mestre skolen er den
enkeltf aktoren som har mest å si for levekår og helse senere i livet. Manglende utdanning er en
betydelig risikofaktor for å havne utenfor arbeidslivet i voksen alder.

Selv om mange skoler jobber godt for å gi elevene en trygg og god skolehverdag, mottar
Fylkesm annen et økende antall meldinger om at skoler bryter aktivitetsplikten etter opplæringsloven
kap. 9 A. Skolene må jobbe kontinuerlig og systematisk for å forebygge mobbing og å fremme helse,
trivsel og læring for elevene. I 2020 vil Fylkesmannen ha oppmerk somhet på mer forebyggende og
systematisk arbeid rettet mot skoleeiere og skoleledere, slik at flere barn og unge får en trygg og god
skolehverdag og at antall saker på sikt kan reduseres.

Det kommunale b arnevern et
Barn som har vært i kontakt med barnever ntjenesten er en særlig sårbar gruppe. Stortinget har
vedtatt barnevernreformen som vil gi kommunene et større ansvar for tilbudet barn får fra
barnevernet. For å ruste kommunen til reformen er det igangsatt en kompetansestrategi som skal gi
et historisk k ompetanseløft i det lokale barnevernet. Kompetansestrategien fortsetter i 2020 med
tilbud om tjenestestøtteprogram, veiledningsteam, læringsnettverk og dialogmøter med
kommunens ledelse. Det forventes at kommunene tar en aktiv rolle i arbeidet med å forber ede seg
til barnevernsreformen. Dette betyr at kommunene må legge til rette for utvikling av tjenester og
tiltak for å møte utfordringene som oppstå r som følge av nye oppgaver på barnevernområdet.
Kommunenes ledelse må gjøre seg kjent med innholdet i refor men, samt tilstanden og kvaliteten i
egen barnevernstjeneste.

Regjeringen har satt et tydelig mål om at alle landets kommuner skal ha en forsvarlig akutt -
beredskap i barnevernstjenesten. K ommunene må ha en formalisert ordning som er døgnåpen og
sikrer fag lig forsvarlig tilgjengelighet og innhold.
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Kommunens arbeid med helse og sosial
Kvalitetsreformen Leve hele livet innføres i samarbeid me d flere av kommunens tjenesteområder,
frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. Det er en forventning om at kommunestyrene
behandler og vedtar løsningene som skal være basert på analyse av kommunens egne utfordringer
og behov.

Kommunen skal frem me folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller innen de oppgaver, og med
de virkemidler, kommunen er tillagt. Fylkesmannen forventer derfor at nasjonale normer og
standarder for godt folkehelsearbeid inkluderes i kommunenes planarbeid. Vi forventer også at
psykisk helse inkluderes som en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

Kommunen har en plikt til å varsle Helsetilsynet om alvorlige hendelser , jf. h else - og omsorgs -
tjeneste - loven §1 2 - 3. I tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring forvente r Fylkesmannen
at kommunen gjennomfører hendelsesgjennomganger for å evaluere og korrigere sin praksis.

Det er fra 2020 et lovkrav at alle kommuner har psykolog, ergoterapeut og tannlege. Det er også fra
januar 2020 er krav om at alle leger i vakt skal ha grunnkompetanse i tråd med akuttmedisin -
forskriften. I ny spesialistutdanning for leger har kommunene fått et utvidet ansvar for
gjennomføringen av opplæring og veiledning. Kommunene må også opprette plasser for både
spesialistutdanning for leger ( LI S1 ) og for fysioterapeuter slik at antallet plasser er i tråd med
opplæringsbehovet.

Kommunene er viktige for gjennomføringen av den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid, Bolig
for velferd og følgende tiltak prioriteres i 2020 :
• tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig ,
• etablere arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger og bo - og oppfølgingstjenester for

mennesker med rusmiddelav hengighet og psykiske lidelser som mangler eller risikerer å miste
boligen sin.

Dette krever tverrfaglig arbeid i den løpende oppgaveløsingen og i kommunens arbeid med
langsiktige, strategiske planer.

Kommunens arbeid med samfunns - og arealplanlegging
De fleste kommuner vil oppleve store demografiske endringer i kommende kommuneplanperioder.
Andelen eldre vil øke. Det er viktig at kommunene analyserer dette i kommuneplanprosessene og
legger strategier for gode fremtidige tjenester og samfunnsutvikling tilp asset befolkningens behov.

Innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre skal kommunene utarbeide og vedta en
kommunal planstrategi som viser hvilke planoppgaver som prioriteres. Fylkesmannen i Oslo og
Viken vil i 2020 benytte anledning til å ko mme med innspill til de kommunale planstrategiene.

Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i vår tid og arbeidet for å bidra til
reduserte klimagassutslipp skal prioriteres. Arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å
redusere klimagassutslippene fra transportsektoren og fra endret arealbruk (avskoging, nedbygging
av myr mv.) og for å håndtere konsekvensene av klimaendringene .

Klima og areal - og transportplanlegging, samfunnssikkerhet, massehåndtering og boligsosialt arbeid
bør være tema som kommunen e prioritert høyt i sitt planarbeid i 2020. Utfordringene knyttet til
hyttebygging i våre fjellområder bør også følges spesielt opp av relevante kommuner. I tillegg viser vi
til brev av 1 4. november 201 9 hvor vi utdyper hva kommunene bør prioritere i sin arealplanlegging .
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Disse prioriteringene tar utgangspunkt i de nye nasjonale forventningene og øvrige relevante
styringsdokumenter, og har et særskilt fokus på utfordringer knyttet til arealbruk i Oslo og Viken.
Vi viser også til Fylkesmannens fire samlinger med opplæring i arealplanlegging i mars/april 2020.
Målgruppen er kommunenes folkevalgte. Nærmere informasjon finnes på Fylkesmannens
hjemmeside .

Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder naturmangfold. I mange kommuner i
Oslo og Viken er kunnskapsgrunnlaget for dårlig til at man kan legge eksisterende kunnskap til
grun n for nye planer. Det pågår et arbeid med ny kunnskap om naturen, basert på Artsdatabankens
type - og beskrivelsessystem Natur i Norge (NiN). All naturtypekartlegging fremover skal skje etter
denne instruksen. Kommunene må bruke Miljødirektoratets instruks når de selv iverksetter og stiller
krav om naturtypekartlegging.

Kommunen har i sin planlegging også et særlig ansvar for å følge opp nasjonal jordvernstrategi.
Matjord er en ikke - fornybar ressurs. Kommunene i Oslo og Viken har i nasjonal målestokk svært
gunstig klima og jordsmonn, og må derfor ta et særlig ansvar for å øke matproduksjonen. Dyrka og
dyrkbar jord her har stor betydning for nasjonal matforsyning og matberedskap. Fylkesmannen vil
derfor ha en svært streng praksis, for omdisponering til andre formål. Kommunen bør særlig følge
opp at
• nasjonale jordvern - og matproduksjonsmål tillegges stor vekt og at omdisponering av dyrka og

dyrkbar jord unngås,
• retningslinjene i regionale planer følges opp i kommunal planlegging for å sikre jordvern og

mat produksjon,
• det innarbeides jordvernmål og strategier for landbruk, klima - og energi og landbruksbasert

næringsutvikling i kommunens planstrategier og overordnede planer.

Digitalisering en av kommunenes arealplanlegging må videreutvikles . Nasjonal geodatastrategi er
bl.a. rettet mot effektiv tilgang til arealplaner i alle planfaser. Gode plandata og oppdatert
planregister er avgjørende for raskere saksbehandling, forvaltning , og en mer pålitelig datatilgang
for offentlige virksomheter, innbyggere og næringsliv. Kommunene bør har fokus på dette og
innføre geosynkronisering av arealplandata i henhold til samarbeidet i Norge digitalt.

Forutsetninger for gode tjenester til innbyggerne
Kommunene står for en stor del av den offentlige tjenesteproduksjonen . E n effektiv kommunal
sektor er viktig for å produsere gode tjenester til brukerne. Kommunen må utnytte m ulighetene
digitalisering og bruk av IKT gir for økt verdiskaping, innovasjon og bærekraftig utvikling.

Regjeringen og KS la frem Én digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019 - 2025
i juni 2019. Strategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot
2025, og skal støtte den digitale transformasjonen i hele offentlig sektor. Digitaliseringsrundskrive t fra
20. desember 2019 er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig
sektor. Rundskrivet gjelder for statens virksomhe te r, men kommunal - og moderniserings -
departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å gjøre seg k jent med kravene som
stilles og anbefalingene som gis , og vurdere om noen av disse kan være relevante for digitaliserings -
arbeidet i kommun en .

Fylkesmannen fordeler skjønnsmidler til kommunale fornyings - og innovasjonsprosjekter også i
2020. I henhold til retningslinjene må prosjektets formål være å styrke kommunen i rollene som
tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler, slik at
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oppgavene løses bedre. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunen. Info rmasjon
er sendt kommunene i eget brev av 8. januar og mer informasjon finnes på vår hjemmeside .

Fylkesmannen oppford rer kommunene til å registrere seg som mottakere av nyheter fra våre
nettsider. Vi ser det som en viktig oppgave for oss å være til nytte for dere. Kommunene er en
avgjørende del av de offentlige tjenestene som innbyggerne får. Vi ønsker en god dialog og et godt
samarbeid med kommunene i Oslo og Viken .

Vennlig hilsen

Valgerd Svarstad Haugland
fylkesmann

Trond Rønningen
a ssisterende fylkesmann

D okumentet er elektronisk godkjent
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Saksprotokoll - Årsregnskap 2019 for Ringerike kommune - muntlig presentasjon  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet tar presentasjonen til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/674-1   Arkiv: 151  

 

Årsregnskap 2019 for Ringerike kommune - muntlig presentasjon  
 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet tar presentasjonen til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Rådmannen presenterer regnskap 2019 som ble overlevert revisjonen 14. februar 2020. 

 

Vedlegg 

 

Legges ved protokollen. 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Saksprotokoll - Plan for økonomirapportering 2020  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Utsatt til KS 03.03.20 på grunn av mangel på tid. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.02.2020: 
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Saksprotokoll - Plan for økonomirapportering 2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Formannskapet tar plan for økonomirapportring 2020 til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.01.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/24-1   Arkiv: 151  

 

Plan for økonomirapportering 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar plan for økonomirapportring 2020 til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen legger frem forslag til plan for økonomirapportering i 2020. 

 

I forhold til 2019, er det endringer i antallet rapporter som legges fram for formannskap og 

kommunestyret. 

 

Beskrivelse av saken 

Økonomirapportering og utarbeidelse av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har de siste to årene merket press i den økonomisk situasjonen.  

Budsjettet for 2020 er stramt, og må følges tett opp. 

 

Det er nødvendig å følge den økonomiske utviklingen tett, men også slik at det gir god 

oversikt og godt grunnlag for beslutninger. 

 

Rådmannen ønsker derfor at praksis med månedlige økonomiske rapporter til formannskap og 

kommunestyre endres, ved at formannskap og kommunestyre får kvartalsrapporter i stedet for 

månedsrapporter og tertialrapporter. 

 

Rådmannen mener at kvartalsrapportering vil gi bedre oversikt i kommunens økonomiske 

situasjon, ved at det leveres tre godt gjennomarbeidede rapporter i året i tillegg til 

årsrapporten, mot 2 slik som vi har hatt praksis med de siste årene. 

Kvartalsrapportering er også sammenfallende med rapportering på sykefravær, og gjør denne 

rapporteringen mer naturlig. 

 

Rådmannen vil fortsette praksis med å presentere månedsrapporten i formannskapsmøtet i 

påfølgende måned, med en muntlig framlegging og hvor presentasjonen vil bli lagt ved 

protokollen. 



- 

 

Formannskapet og kommunestyret få kvartalsrapportene til behandling i henhold til følgende 

plan:  

 

  

Presentasjon FS 
Behandles i FS-møte Behandles i KS-møte 

    

Februar 18.mar     

Mars 1. kvartal 22.apr 26.mai 04.jun 

April 26.mai     

Mai 25. juni i KS     

juni - 2. kvartal 
(halvårsrapport) 

26.aug 26.aug 10.sep 

August 22.sep     

September - 3. 
kvartal 

27.okt 24.nov 11.des 

Oktober 24.nov     

 

Kvartalsrapporten vil inneholde en økonomisk årsprognose for hvert rammeområde, analyse av 

sykefravær, utvikling i antall ansatte samt status i de fleste investerings-prosjektene.  

 

I kvartalsrapporten vil det bli rapportert på verbalforslag, status på mål fra vedtatt 

handlingsprogram og status for kommunestyrevedtak. 

 

Det vil i kvartalsrapporten foreslås budsjettendringer, både på driftsbudsjettet og 

investeringsbudsjettet. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Kommunestyret 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/645-4   Arkiv: A20  

 

 

Innbyggerinitiativ - Hønefoss skole  
 

Forslag til vedtak: 

1. Innbyggerintiativet – Hønefoss skole, tas til orientering. 

2. Området ved Hønefoss skole skal nyttes til skole og barnehage, slik det er vedtatt i 

byplanen. 

3. Det vurderes ved hver oppdatert elevtallsprognose hvilket tidspunkt mulighetsstudier 

for bruk av området /anlegget skal igangsettes. 

 

  

Sammendrag 

Et innbyggerinitiativ ble opprettet på nettstedet Minsak.no av Hilde Grefsrud den 3. februar 

2019, og avsluttet den 9. september 2019. 

Initiativet ber om at det settes i gang en mulighetsstudie for Hønefoss skole, og at 

det gjennomføres en forpliktende og seriøs opprustningsprosess som tar hensyn til byutvikling 

og barnas beste.  Innbyggerinitiativet er oversendt Ringerike kommune den 12. januar 2020. 

(Vedlegg) 

 

Innledning / bakgrunn 

Den 2. februar 2019 ble det opprettet et innbyggerinitiativ av Hilde Grefsrud via verktøyet 

«Min sak». Sluttdato for signering var 10. september 2019. Formelt ble dette overlevert 

Ringerike kommune ved ordfører den 12. januar 2020. 

 

Juridiske forhold 

Kommuneloven § 12-1 regulerer behandlingen av innbyggerforslag. Bestemmelsen er en 

videreføring av kommuneloven fra 1992, § 39 a. den nye bestemmelsen har mindre språklige 

endringer, men det materielle innholdet er identisk. 

Kommuneloven § 12-1 lyder som følger; 

Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder 

kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv 

å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 

underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller 

fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens eller 

fylkeskommunens virksomhet. 

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til forslaget senest seks måneder 

etter at det er fremmet. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling 

i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal 

informeres om vedtak som treffes, og om tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.  



- 

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere 

innbyggerforslag. Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en 

sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. 

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om et forslag kan fremmes.  

Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragrafen, og som blir nedstemt i 

kommunestyret eller fylkestinget, kan bare påklages dersom forvaltningsloven eller annen lov 

gir klagerett.  

Initiativtager har ved overleveringen av innbyggerforslaget, i eget brev, blant annet bedt om at 

innbyggerforslaget skal gå direkte til kommunestyret uten administrativ utredning eller 

rådmannens innstilling.  

Når det gjelder saksforberedelsen og utformingen av administrasjonens innstilling til 

kommunestyret så sier kommunelovens § 12-1 ikke noe om dette. Det betyr at her gjelder de 

alminnelige reglene i kommuneloven om dette. I kommuneloven § 13-1, tredje avsnitt fastslås 

at «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet», og at «Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe 

vedtak». Loven sier ikke noe mer om hva som er forsvarlig utredning, og som alminnelig 

regel må rådmannen ha betydelig skjønnsfrihet her, ut fra vurderinger av hva som er et 

forsvarlig grunnlag for å treffe vedtak i den enkelte sak.  

Selv om det er anmodet om at saken skal fremmes uten administrativ utredning eller 

rådmannens innstilling er det rådmannens plikt, etter kommuneloven, å utrede 

innbyggerforlaget for kommunestyret.  

 

Beskrivelse av saken 

Innbyggerinitiativet inneholder denne teksten: 

 

Ny byplan skal vedtas i Hønefoss. Vi sier: - Uten byskolen, ingen byplan. Gi din 

underskrift før lokalvalget 9.9.2019. Bakgrunn: I Ringerike bor det litt over 30.000 

mennesker pr. I dag. Nå rigger vi for vekst, med ny E16 og Ringeriksbane. Banen 

vil etter planen stå ferdig i 2028. I 2030 skal befolkningen i kommunen ha økt til 

40.000 personer. 70 prosent av veksten skal komme innenfor Hønefoss by. 

Likevel er det planen å legge ned Hønefoss skole. Hønefoss by trenger en 

omstart i denne saken nå som byplanen formes. Med veksten som ventes, må vi 

forutsette at skoleanlegget og tomten fortsatt skal brukes til 

undervisningsformål. Sett i gang en mulighetsstudie for skolen og gjennomfør en 

forpliktende og seriøs opprustingsprosess som tar hensyn til byutvikling og 

barnas beste.  
 

 

På nettsidene til Minsak.no opplyses det at underskriverne må være bosatt og 

folkeregisterregistrert i kommunen. Det er ingen nedre aldersgrense for å skrive under forslag.  

Underskrifter fra andre kommunen er ikke gyldige, og bør ifølge minsak.no, fjernes. 

 

Innbyggerinitiativet Hønefoss skole, inneholder 1145 underskrifter med navn, adresse og 

postnummer.  Av disse er det 925 med oppgitt postnummer/adresse i Ringerike kommune, 

inkludert adresser i Ringerike med postadresse Jevnaker.   

 



- 

Innbyggerinitiativet ber om at det settes i gang en mulighetsstudie for skolen og en 

forpliktende og seriøs opprustningsprosess. 

Innbyggerintiativet ble avsluttet 9. september. Kommunen har hatt dialog med initiativtaker 

om oversendelse av saken. Initiativtaker har valgt å oversende den i januar 2020, og ber om at 

den ikke behandles før etter at kommunestyret er gjort kjent med rapport fra revisjonen om 

Hønefoss skole. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Innbyggerinitiativet forutsetter at «skoleanlegget og tomten fortsatt skal brukes til 

undervisningsformål», med henvisning til byplanen. 

Da initiativet ble opprettet, den 3. februar 2019, var forslaget til ny byplan sendt ut på høring.  

Høringsforslaget omtalte Hønefoss skole flere steder.  

I endelig vedtak om byplanen fattet av kommunestyret 5. september 2019, står det i punkt 10: 

«BOP6: Området ved Hønefoss skole skal nyttes til skole og barnehage». (K-sak 124/19) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Nedleggelse av Hønefoss skole ble vedtatt i 2014 (K-sak 65/14). Saken har senere vært til 

lovlighetskontroll hos fylkesmannen i Buskerud og er vurdert av Viken kommunerevisjon (K-

sak 5/20). 

Kommunestyret har tidligere vedtatt at «Rapport med befolknings- og elevtallsprognoser 

2018 – 2033 legges til grunn i kommunens planleggingsarbeid for barnehager og skoler» (K-

sak 117/18). I rapporten går det fram at det forventes elevtallsvekst først mot slutten av 

perioden, og i saken står det at «Det må planlegges med en ny barneskole sentralt i Hønefoss 

som kan være klar til å bli tatt i bruk mot slutten av prognoseperioden.»   

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil berømme det det store engasjementet fra innbyggerne i denne saken. 

Innbyggerinitiativet forutsetter at skoleanlegget og tomten fortsatt skal brukes til 

undervisningsformål. Rådmannens vurdering er at dette ivaretas av vedtaket om byplan, 

gjengitt tidligere. 

Innbyggerinitiativet ber videre om en mulighetsstudie for skolen og en forpliktende 

opprustningsprosess. Dette samsvarer godt med kommunestyrets vedtak i 2018 om å legge 

elevtallsprognosen til grunn for kommunens planarbeid. I den saken ble behov for en tredje 

skole beskrevet.  

Prognosen fra 2018 viser et stabilt elevtall i Hønefoss- og Ullerålområdet de neste årene. 

Elevtallprognosene oppdateres annet hvert år. Neste elevtallsprognose legges fram i 2020. 

Rådmannen vil vurdere elevtallsutviklingen og behov for nye skoler ved hver rullering av 

prognosene, og foreslå å starte utredningsarbeidet for en tredje skole i Hønefoss i god tid før 

behovet melder seg.  

Når det gjelder skoleanlegget ved Hønefoss skole, er det rådmannens vurdering at det kan 

egne seg godt til det formål som byplanen og innbyggerinitiativet legger opp til.  

Det ligger sentralt byen. Ulempen er selvsagt trafikken i Hønegata. I en utredning må det 

vurderes om skolen skal benyttes til barnehage, skole fra 1.-4. trinn, skole fra 1.-7. trinn med 

en og to paralleller.  

I utredninger vil brukere bli involvert og høringer være åpne. I slike prosesser bidrar 

representanter fra elever, foreldre og ansatte underveis.  Alle interessegrupper vil og kunne 

komme med uttaler i høringer, slik at det dannes et best mulig beslutningsgrunnlag.  

 

 



- 

Vedlegg 

Innbyggerinitiativ: Følgebrev fra initiativtaker. 

Innbyggerinitiativet -  Hønefoss skole – Minsak.no 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Fra: Hilde Grefsrud [hilde.grefsrud@gmail.com] 

Til: Ordfører [Ordforer@ringerike.kommune.no] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 12.01.2020 08:41:15 

Emne: Innbyggerinitiativ Hønefoss skole - følgedokument 

Vedlegg: RK oversendelse innbyggerinitiativ Hønefoss skole.docx 

Hei! 

 

Her kommer dokument som jeg ber om skal følge saken om innbyggerinitiativ Hønefoss 

skole. 

 

Vennlig hilsen fra Hilde Grefsrud 



Ber om at dette dokumentet følger saken til kommunestyret. 

 

Innbyggerinitiativ for Hønefoss skole 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller verktøyet «Min sak» til rådighet for å 

fremme innbyggerforslag. Via Min sak samles det underskrifter på nett.  

Innbyggerforslag er fundert i Kommunelovens paragraf 39a. Kommunestyret eller fylkestinget 

plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i 

fylket, står bak forslaget. 

Innbyggerinitiativet for Hønefoss skole ble startet 3.2.2019 av Hilde Grefsrud. Forslaget tar 

utgangspunkt i at byskolen er nødvendig for å oppfylle byplanen og de ambisjoner om vekst 

som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Siden skolenedlegging i 2014 er 

forutsetningene endret, idet FRE16 Ringeriksbanen og E16 er vedtatt. 

Initiativet fikk de nødvendige 300 underskrifter i løpet av første døgn. Innen 

underskriftsmulighet på nett ble lukket 10.9.2019, har i alt 1145 personer registrert sin støtte 

til oppropet.  

 Saken om Hønefoss skole har nettadresse: https://minsak.no/sak/1650 

 Retningslinjer for innbyggerforslag: https://minsak.no/retningslinjer 

 Om innbyggerforslag hos regjeringen.no: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innbyggerforslag/id272454/ 

I innbyggerinitiativet for Hønefoss skole heter det: 

Bakgrunn: I Ringerike bor det litt over 30.000 mennesker pr. I dag. Nå rigger vi for vekst, 

med ny E16 og Ringeriksbane. Banen vil etter planen stå ferdig i 2028. I 2030 skal 

befolkningen i kommunen ha økt til 40.000 personer.  

70 prosent av veksten skal komme innenfor Hønefoss by. Likevel er det planen å legge ned 

Hønefoss skole.  

Hønefoss by trenger en omstart i denne saken nå som byplanen formes. Med veksten som 

ventes, må vi forutsette at skoleanlegget og tomten fortsatt skal brukes til 

undervisningsformål. Sett i gang en mulighetsstudie for skolen og gjennomfør en forpliktende 

og seriøs opprustingsprosess som tar hensyn til byutvikling og barnas beste. 

Innbyggerforslaget sendes Ringerike kommune med følgende hensyn: 

- Rapport bestilt av kontrollutvalget om forvaltningsrevisjon i Hønefoss skole-saken 

skal foreligge før innbyggerinitiativet behandles, og kommunestyret skal ha hatt 

anledning til å få presentert eller gjøre seg kjent med innholdet i denne rapporten. 

- For framtidig utvikling av byskolen og gjennomføring av mulighetsstudier, vil 

nåværende skolemiljø av elever, foresatte og lærere være viktige og sentrale 

bidragsytere som bør involveres tett i prosessen. 

- Kommunestyrerepresentanter fra alle partier blir fristilt i stemmegivning om Hønefoss 

skole, i tråd med løfter fra Orebråten/Henaug ved valgkampstart i 2019 

- Innbyggerinitiativet går direkte til kommunestyret uten administrativ utredning eller 

rådmannens innstilling. 

 

Det er forslagsstillers ønske at: Hønefoss skole er byskolen, nå og i framtida. 



Fra: support@minsak.no [support@minsak.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 11.01.2020 19:51:15 

Emne: En ny sak er klar fra minsak.no 

Vedlegg:  

En sak har blitt sendt inn via minsak.no 

Informasjon: 

Mottaker: Ringerike, Viken 

Opprettet: 03.02.2019 

Bruker ID: 3085 

E-post: hilde.grefsrud@gmail.com 

Navn: Hilde Grefsrud 

Avsender: Hilde Grefsrud 

Adresse: Jørgen Thons vei 3 

Postnummer: 3513 

Tittel: Hønefoss skole: - Uten byskolen, ingen byplan 

Lenke til saken: https://minsak.no/sak/1650  

Sakens innhold: 

Hønefoss skole: - Uten byskolen, ingen byplan 

Ny byplan skal vedtas i Hønefoss. Vi sier: - Uten byskolen, ingen byplan. Gi din underskrift 

før lokalvalget 9.9.2019. Bakgrunn: I Ringerike bor det litt over 30.000 mennesker pr. I dag. 

Nå rigger vi for vekst, med ny E16 og Ringeriksbane. Banen vil etter planen stå ferdig i 2028. 

I 2030 skal befolkningen i kommunen ha økt til 40.000 personer. 70 prosent av veksten skal 

komme innenfor Hønefoss by. Likevel er det planen å legge ned Hønefoss skole. Hønefoss by 

trenger en omstart i denne saken nå som byplanen formes. Med veksten som ventes, må vi 

forutsette at skoleanlegget og tomten fortsatt skal brukes til undervisningsformål. Sett i gang 

en mulighetsstudie for skolen og gjennomfør en forpliktende og seriøs opprustingsprosess 

som tar hensyn til byutvikling og barnas beste.  

Signaturer: 

Navn Adresse 1 Adresse 2 
Postnumme

r 

Inger 

Andersen 
Holtgata 1-B  3513 

Karl-Petter 

Endrerud 
Hammerbrogaten 5  3513 



Nils Erik 

Andersen 
Holtgt. 1-B  3513 

Marianne 

Kvamme  
skogliveien 6 Hallingby 3525 

Kari 

Helleseter 
Hodteveien 31  3530 

Ragnar Hølen  Mosseveien 4b  Hønefoss  3515 

Anna 

Skogstrøm  
Hammerbrogaten 5  3513 

Trude 

Elisabeth 

Johansen  

Ullerålsgt.57  3513 

Trude 

Lilleøen  
Brandalsgate 20  3513 

Gerd Torp 

Andersen  
Hønen alle 1 e  3515 

Stein R 

Tjernseth 
Vi kerseter veien 28  3516 

Kristin Grov Jørgen Thonsvei 5  Hønefoss  3513 

Trond Løland Nansenveien 56  3514 

Anette 

Hornfelt 
Vesterngata 15  3513 

Lars Torp 

Andersen  
Christiesgt. 12  3513 

Elin Solenby 

Sparr  
Paludansgate 2  3513 

Trine 

Børdalen  
Vesterngata 26  3513 

Elsa 

Bjørnsdottir 
Hengsleveien 29 Hengsleveien 29 3515 

Øystein Grov Kreftings gate 2 Hønefoss 3513 

Hans Petter 

Hagen  
Asbjørnsens Gate 15B  3513 

Grete Maren 

Faafeng 
Jørgen Thonsvei 21  3513 

Sindre 

Nørgaard 
Gamlevn. 90 Krokkleiva 3531 

Ingebjørg 

skogstrøm 
Laura Gundersensgt 4  0168 

Elin Rimås Livveien 25  3513 

Anne-Berit 

Haugen 

Rijken 

Storløkkaveien 2A Storløkkaveien 2A 3515 

Terje 

Sndersen 
Vesterngaten 15  3513 



Niclas 

Berggren 
Jørgen Thons vei 5  3513 

Marie Grov Fjellveien 3  Fjellveien 3  3518 

Nina 

Gabrielsen 
Oddliveien 18 Hønefoss 3513 

Simen Strøm Christies gate 2  3513 

Lars Lindstøl Ullerålsgata 16 Hønefoss 3513 

Camilla Dahl Livveien 8  3513 

Marianne 

Skogstrøm 

Endrerud 

Ullerålsgata 16 Hønefoss 3513 

Anne Marie 

Willand  
Tungaveien 21  3510 

Gry Jacobsen  Jørgen Thonsvei 8  3513 

Lise Hylderås 

Baksvær  
Gart nerveien 2  3513 

May B. 

Odden 
Begnaveien 39  3517 

Karianne 

Dalen 
Frydenhaugen 4  3516 

Anne 

Rønningsbakk 
Industrigata 6  3515 

Brit Helen 

Walbækken 

Bøhler  

Sørflatveien 17  3516 

Tone Dalen  Parkgata 30  3515 

Siv Wangen Holtbekkveien 1  3513 

Audun 

Hammer 

Hovda 

Lostajet 48  3514 

Marit Bergom Vestre Ådal 342  3516 

Torill 

Andersen 
Alkeveien 24 Alkeveien 24 4623 

Jan Kr. 

Myhre 

Pedersen 

Hønen Alle 1 D  3515 

Hilde 

Aaserud 

andersen 

Livveien 7b  3513 

Knut 

Kirkaune 
Hofgaardsgt 4b  3510 

Elin Aaserud  Ullerålsgata 31 < td>3513  

Inger-Lise 

Håkenrud  
Dronningensgate 7  3510 



Bjørg S 

Johansen 
Linneaveien 9  3515 

Helene N 

Ruud 
Christiesgate 2  3513 

Iver Gjin 

Rimås 
Livveien 25  3523 

Stian 

Baksvær  
Gartnerveien 2  3513 

Bente Herseth  Stikkveien 4  3516 

Olav Grov Christies gate 14 Hønefoss 3513 

Knut Fure Oscars gate 9  3510 

Turid Thengs Bloms gate 12 Hønefoss 3510 

Jonny 

Fjellstad  
St Olavs gate 3   3510 

Kristine 

Aaserud 

Hansen 

Nansenveien 18  3513 

Marie Cecilie 

Haakaas 
Sigrid Undsets v 5  3503 

Ingelill 

Berger Olsen  
Oddliveien 5 Hønefoss  3 513 

Lisbeth 

Ødegård 

Jansen  

Bergerbakkroken 8  3520 

Kari Hidem 

Sætre 
Holmboesgate 17a  3510 

Stein Bakken Kragstadveien 45  3513 

Camilla 

svanøe 
Slettåkervn 14  3513 

Grete 

Bondehagen 
Granveien  3520 

Heidi 

Elisabeth 

ødegård  

Wernerløkka 3  3612 

Elmira 

Kristiansen 

kontaktlærer  

Tanbergsvingen16  Hønefosd 3511 

Ove Reidar 

Venås 
Livbakken 7  3513 

Rikke Midtbø Sundgata 34  3510 

Anita Borge Søndre Torv 2B HØNEFOSS 3510 

Halvor 

Elgåen  
Haldenveien 8 Haldenveien 8 3515 

Trond Borge Søndre Torv 2B HØNEFOSS 3510 



Thomas 

Hermansen  
Havresl ettskogen 77 Hønefoss 3516 

Kari Strand 

Hjerpseth 
Jørgen Thons Vei 7  3513 

Kari Liberg 

Sætre 
Pilgrimsbakken 3 ,   2450 

Robert Holten  Askeladden 3   3530 

Hanne Randi 

Nylund  
Ole Thorkelsens vei 5  3513 

Solveig 

Grimmer 
Frydenhaugen 8  3516 

Cicilie 

Myrvang 
Parkgata 31  3513 

Marte Aa. 

Trondsen 
Parkgt. 29  3513 

Guro Bakke Fjordgløttveien   3530 

Vidar 

Thorsen 
Ingeborgsgate   0658 

Mette H. V. 

Skogstrøm 
Hønefoss bru 1 D  3510 

Erlend 

Kåsereff  
Myrveien 2  3517 

Hanne 

Hougthon 

Granli 

Dølerudjordet 10 Hallingby 3525 

Merete Otte 

rsen  
Evensvei  3517 

Ole Gunnar  Piperåsveien   3534 

Olav Tryterud Steinrøysveien 63 Tyristrand 3533 

Turid 

Hamremoen  
Solumveien 184 TYRISTRAND 3533 

Wanja 

Bjerkelund  
Hovsenga 18  3515 

Linn Granli Kirkemoveien 26  3525 

Knut Sødal 

Hansen  
Gartnerveien 4   3513 

Line Camilla 

Høgberg 
Nansenveien 60  3513 

Tor Atle 

odden  
Støalande 8   3513 

Anne Katrine Viulveien 81  3514 

JULIE 

NITSCHE 

KVALVIK  

Almemoen 67  3516 



Anette 

Søbakken 
Indre Løkkavei 17  3515 

torill andersen alkeveien 24 kristiansand 4623 

Beate Bye Søndre Torv 2k   3510 

Kristina 

Engejordet 
Færdenveien 76  3514 

Ruben Knive Grensegata 5  3513 

Hege Lund 

Johansen  
Ole Thorkelsensvei 15   3513 

Line Hubert Wahlstrømsgt. 1  3513 

Tom Hartz Ankersgate 5  3513 

Henriette 

Birkeland-

Håkenrud  

Parkgata 24  3513 

Sonja 

Odderbø 
Gullagata 14 Hønefoss 3513 

Stine 

Heggerudstad 
Haugkollen 16  3514 

May Jorun 

Hæhre Støa 
Storløkkaveien 18 a  3515 

Aase 

Vennerød 

Fries 

Welding Olsens vei 

52 
Oslo 0694 

Stine Solheim  Nedre Eggeveien 54  3519 

Sissel 

Skjørten 

Aasen 

Huginveien  3518 

Rune Sande Hø ybyveien 22  3527 

Tommy 

Løken 
Parkgata 31  3514 

Gørill Djønne Grensegata 5  3513 

Marit strande  Trøttilsrudveien 18 Hønefoss 3513 

Else Marie 

Eriksen 
Glederudveien 33 Hønefoss 3517 

Raymond 

Opøien  
Edvard Griegs Vei 7  3513 

Per Anund 

Loe 
Gullagata 30  3513 

Werner P. 

Storskogen 
Støalandet 36b  3513 

Tom H. 

Haraldsen 
Jørgen Thons vei 3  3513 

Mette 

Wergeland 
Hengsleveien 93  3515 



Maren 

Skogstrøm 

Endrerud 

Hammerbrogate 5  3513 

Liv haugerud Ullerålsgata 22  3513 

Aina Børdal Christies gate 12  3513 

Lisbet 

Palerud  
Kongle faret 33   3511 

Mette Alsaker  
Hattemaker Knudsens 

vei 3c 
 3513 

Anders 

Grefsrud 

Haraldsen 

Hans Nielsen Hauges 

gate 14 
 0481 

Henriette 

Breien 
Gigstads vei 79  3511 

Roar OLSEN Asbjørnsensgate 11 HØNEFOSS 3513 

Jørn Dahl Oscarsgate 36  3510 

Marianne 

Løken 
Skarpsnogata 61  3530 

Stine marie 

dahlgård 
Kragstadveien 17  3513 

Kai Arne 

hamborg 
Kragstadveien 17  3513 

Nina Støa 

Sparstad 

Ole Thorkildsensvei 

11 
 3513 

Guro 

Helleseter 
Oscars gate 36  3510 

Bjørn Morten 

Torp 

Ole Thorkildsensvei 

11 
 3513 

Harald 

Helleseter 
Hodteveien 31  3540 

Mar ianne Da 

hl 
Jørgen Thons v 9  3513 

Martin 

Palerud  
Jørgen thons vei 9  3513 

Camilla sværi  Holtbekkveien 3  3523 

Marit 

Kristiane 

Kleppan 

Sanner 

Hofsfossveien 2a  3517 

Lars H. Ruud Vesternbakken 10  3513 

Anette 

tronrud 
Christiesgate 8  3513 

Lene 

Christina 

Aasen  

Trymsvei 2  3518 



Hilde Magnus  Oslovn 96 Hønefoss  3511 

Iver Erhard 

Skøien 
Kragstad vn 40 Hønefoss 3513 

Karoline 

Brenna 

Henriksen 

Øvre Knausen 2  3514 

Cecilie 

Hoelsveen  
Bakkavegen 6  3520 

Sylvian 

Dahlberg Bye 
Tjyruhjellveien 17 Ringerike 3512 

Tone Berg  Asbjørnsensgt 15b  Hønef oss 3513 

Ole chr  Klekkenveien 146 3514 hønefoss 3514 

Even Westby Oscarsgt 33  3510 

Karoline 

Brenna 

Henriksen 

Øvre Knausen 2  3514 

Geir Morten 

Lilleøen  
Brandalsgate 20  3513 

Terje 

Bratlund 
Ringeriksgata 6 Hønefoss 3510 

Johanne 

Drivarbekk 
Hengsleveien 177  3515 

Benthe 

Andreassen 
Ve Terrasse 78  3518 

Siw andersen  Ullerålsgata 21  Hønefoss  3513 

Stine 

Henriksen 
Toppveien 20  3514 

Marte Inger 

Stubberud  
Kragstadveien 40  3513 

Grete Oppen Heradsbygdvn. 29b  3518 

Hege Aaserud Hov Alle  3515 

Anne 

Tanbergmoen 
Elvebakken 27  3516 

Bjørn F. 

Aasen 
Gjesvalhaugen   3530 

Torunn Holth 

Kristiansen 
Asbjørnsens gate 8C  3513 

Marianne 

Fure Tangen 
Øvre Haldenveien 10a  3515 

Sidsel Rua Bassengveien 13  3518 

Ingunn 

ødegård 
Ankersgate 25  3513 

Asya 

Suleymanova 
Blomsgata 10  3510 



Liv Anett 

Borge  
Havreslettskogen 35  3516 

Marina 

Wikdahl  
Livveien 4A   3513 

Marianne 

Holth  
Bekkegata 8  3513 

Jon Ovrum 
Tordenskjoldsgate 

gate 27 
 3513 

Jan Tore  Helgerudveien 17  3518 

Liv Marit 

Både 
Støavangen 8  3513 

Sissel Gulestø Hofsfossveien 74 Hønefoss  3517  

Anja 

Christine 

Bakken 

Kragstadveien 45  3513 

Mona Brekke Hofsfossveien 113  3517 

Tove 

Askimdal 
Christiesgate 11  3513 

Svein Are 

Både 
Støavangen 8  3513 

Anita Amalie 

Thunberg 

Steensen  

Frederiksberggade 13 

st. 1 
Silkeborg, Danmark 8600 

Hege Gulsvik  Ullerålgata 33   3513 

Arild Myrmel Oddliveien 18 Hønefoss 3513 

Ana Gladys 

Cospin 

Soberanis  

Mosseveien 20  3515 

Lars 

Treverket  
Livbakken 1  3513 

Marit Steen Blomsgt.13  3510 

Terje Steen Blomsgt.13  3510 

Hege Roa Hønen Terrasse 4F  3515 

Åsmund 

Rangnes  
Livveien 4a  3513 

Pernilla 

Johnsrud 
Haugs gate 10  3513 

Sven Roa Hønen Terrasse 4F Hønen Terrasse 4F 3515 

Emilie Roa  Hønen Terrasse  Hønen Terrasse 3515 

Ola Edvard 

Gamkinn 
Skarrudveien 32  3516 

Linn 

Kristoffersen 
Rabbaveien 78 Hønefoss 3515 



Hans Marius 

Rossavik 

Jakobsen 

Bekkegata 6  3513 

Remi 

Fagereng 
Ullerålsgata 20B  3513 

Stina A 

Johnsrud  
Haugs gt   3513 

Henrik 

Hamborg 
Krokliveien 38 OSLO 0584 

Trond oskar 

Bråten  
Christiesgate 16  3513 

Laila Nymoen 

Bråten  
Christiesgate 16  3513 

Fredrikke 

Hornfelt 

Andersen 

Vesterngaten 15  3513 

Stine 

Skranefjell 
V estre Å dal 693  3516 

Elisabeth 

Solenby 
Teglverksveien 10  3517 

torkild 

waagaard 
livvegen 5  3513 

Julie 

Steinsveen 
Hofsfossveien 6b  3517 

Siri simensen Drolshammervn 43  3534 

Ingunn Berg  Nansenveien 72 Hønefoss 3513 

Ingrid Trulsen  Grønvoldsmoen 17  3516 

Mari 

gundersby 
Sagatunveien 63  3517 

Rita Baksvær  Færdenbakken 1   3514 

Bjørn Johnsen 
Kandidat Færdensvei 

5 
 3510 

Asle Rinde Støalandet 26  3513 

Jens Egil 

Fjeld  
Ullerålsgata 10 Hønefoss  3513 

Bjørn Eskil 

Johansen 
Ole Thorkelsensvei 15  3513 

Beate Lien Blåbærv eien 15< /td>  3520 

Eva 

Jørgensen 

Harald Hardrådes gt 

10 
 3511 

Hilde 

Stenungaard 

Hvidsten 

Bånntjernveien 5A   3514 

Heidi Brenne Wahlstrømsgate 17  3513 



Christina 

Sæther 
Bekkegata 49  3513 

Marlene vold Permobakken 15  3534 

Christian 

Pedersen  
Ole thorkelsens vei  3513 

Tor Vetle 

Dyrbeck  
Oddliveien   3513 

Janne 

Ørgenviken 
Hengsleveien 112  3515 

Martine 

Nilsen 
Gøtzsches gate 10  3513 

Jørgen Støa Drolshammarveien  3534 

Morten 

Bagaasen  
Bekkegata 19  3513 

Tomas Bråten Nansenveien 38  3513 

Anne Vidar  Livveien 12  351 4 

Wenche 

Holter 
Eikliveien 38  3511 

Henriette C. 

Hovde 
Ullerålsgata 20b  3513 

Runar Ask  Hengsle veien   3515 

Hilde Merete 

Hartz 
Valhallveien 4b Hønefoss 3518 

Mie Høydal Skogkrullen 3  3370 

Synnøve 

Langholm 
Halvdan Svartesgt.15  3515 

Sarah 

hamborg 
Kragstadveien 17  3513 

Marte Uggen Christiesgt.15 Christiesgt.15 3513 

Evy Husevåg 

Bye 
Bygata 1  3530 

Nina K. 

Hunstad 
Hønen terrasse 4a  3515 

Lise Hunstad 

Pedersen 
Strandfaret 8  3514 

Lykke 

Fjeldavli  
Livbakken   3513 

Tom arne 

Lund  
Strandfaret 8  3514 

Kar en Lund  Nansenveien 24  3513 

Charlotte M. 

Svensen  
Haldenveien 2  3515 

Nina Christin 

Gomnes 
Åsbakken 76  3530 



Tom Henning 

Nygård 
Nansenveien 24  3513 

Veronica 

Opdahl  
Rabbaveien 28b   3515 

Ingela Grov Fløytingen 52  3514 

Lill Kristin 

Johannessen 
Hengsleveien 32  3515 

Thea Jensen  Gjermundrudveien 11  3031 

Erik Smith Askeveien 1B  0276 

Pål Huseby 

Berntsen 
Tverrveien 6b  3515 

Nina L Fogth Ullerållsgata 9b  3513 

Aleksander R 

Langstrand 
Høgåsveien 66  1259 

Ellen Marie 

Due 
Ådalsveien 14  3516 

Mathilde 

Skogstrøm 

Endreru d 

Hammerbrogate 5 

 
3513  

Lars Olsen Veienmoen 98 3517 Hønefoss 3517 

Randi Aase  Sætranggata 26  3514 

Katrine 

Aaserud 

Hansen 

Livveien 7b  3513 

Bente Dagli 

Sørensen 

Øvre Haldenveien 10 

B 
 3515 

Kjersti 

Jørgensen  
Linneaveien 12 d  3515 

Lars Gaute 

Navrud 

Nordby  

Øvre kindvei 7   3533 

Kine 

Moslåtten  
Viulveien 192  3514 

Elisabeth Bye 

Andersen 
Vollenlia 99A  1390 

Gyri Aaserud  
Halvdan Svartes Gate 

6  

Halvdan Svartes 

Gate 6  
3515 

Anders H 

Modalen 
Færdenhagen  3514 

Astrid Rye 

Jonassen 
Ankersgate 17  3513 

Jan G. 

Eriksson 
Kong Rings gate 22  3510  

Ivar Jonassen Ankersgate 17 Ankersgate 17 3513 



Anne 

Jørgensen 
Stabells gate 2 Hønefoss 3510 

Kari Berntsen Veienkroken 11  3517 

Jørgen 

Børdalen 

Honningdal 

Ibsens gate 15A Gjøvik 2821 

Erling 

Jordbrek 

Nedre Nordbergveien 

7 
 3514 

Iselin Ra Saupstadringen 49  7078 

Charlotte 

Josephson 
Haldenveien 125  3515 

Ingrid 

Aaserud 
Dronningensgt 20  3510 

Edel Anita 

Lund 
Wahlstrømsgate 6  3513 

Finn Tore 

Gulbrandsen 
Wahlstrømsgate 6  3513 

Freddy 

Skogstad  
Hensveien 78  3516 

Jenny 

Gulbrandsen 
Wahlstrømsgate 8  3513 

Knut Palerud Ullerålsgata 14 
< td> 

3513 
 

Anne Mari 

Palerud 
Ullerålsgata 11  3513 

Inger Tuft Nordmoveien 15  3534 

Steffen Støa 

Strømsnes 
Vestre Ådal 166  3516 

Trine Knutsen Gullagata31  3513 

Liv Kolstad Christiesgate 22  3513 

Martine 

Mosengen 
Kongens gate 24  3513 

Bjørn Gunnar 

Bakås  
Møllefaret 60b  

Åsm vinjes vei 2, 

3513 hønefoss 
0750 

mille vogter høybyveien, 52 HØNEFOSS 3517 

Linda E 

Alexandersen  
Vangsveien 33  3514 

Linda 

Sandland 
Bakkelivegen 10  3520 

Randi 

Andersen 
Steinrøys veien87  3533 

Heidi Larsen Haldenveien 4  3515 

Tine 

Jørgensen 
Lø kenåsen 7  3514 



Rune 

Andresen 
Ullerålsgata 20c  3513 

Kjersti 

Maurstad 

Tømmervågvegen 

2476 
 6590 

Gro Hansen Juterudveien, 63 HALLINGBY 3525 

Hilde 

Grefsrud  
J Thons v 3  3513 

Bente Renna  
Tungaveien 

2.Hønefoss  
 3510 

Kamilla 

Børdalen 
Vesterngata 26  3513 

John Erik 

Larsen  
Sundet 21  3510 

Evy Hansen Kirkeveien 10   3525 

Heidi T. B. 

Kristiansen 
Torggt. 1 B. Hønefoss 3513 

Bård Larsen  Bekkegata 5 Hønefoss 3513 

Gro 

Henriksen 
Knuterudveien  3525 

Linda 

Haugseth  
Torpveien 5  3514 

Lise Bye 

Jøntvedt 
Kongensgate 22 < /td> 3510 

Unni Bjarkøy  Glimmerveien7   3518 

Anne Holth 

Leinaas  
Sundgt 20  3510 

Vilde Olsen  Øyaveien 30  3514 

Bjørn Leinaas  Sundgt 20  3510 

Marit Vidar 

Opaker 
Veiginveien 45  3517 

Lisbeth 

korgerud 
Furulundveien 7  3517 

Ingvild 

Skarsaune 
Holtgata 2  3513 

Shqipe Daci Livveien 12  3513 

Trond 

Gulestø 
Hofsfossveien 74  3517 

Nina Ødegård  Vestre ådal 308  3516 

Sissel 

Lyngstad 
Bekkegt 25  3513 

Kari Tuft 

Stavnes 
Kvernberggata 39  3510 

Käthe 

Häninger  
Vesternbakken 2  3513 



Marit 

Frøyshov 
Gamlevn 1 2 3531  

Steffen 

Hovde 
Valhallveien 15 Hønefoss 3518 

Bodil 

Heggelund 
Meieriveien 7  3530 

Mats Westbø 

Hansen  
Engerveien 25  3520 

Rune Slette  Benterudgata 13  3511 

Knut Helge 

Midtbø 
Guristuveien 67  0690 

Gro Iren 

Stenberg  
Hønengata 55  3513 

Martin 

Øverby  
Østli 5D   2054 

Antonnette 

Olsvik 

Ole Thorkelsens Vei 

21 
Hønefoss 3513 

Helle 

Storskogen 
Støalandet 36b Hønefoss 3513 

Ole Jacob 

Rødningen 
Avstikkeren 214  3519 

Anne Lise 

Stenersen  
c/o Rita Elvsveen  

Huldertjernvegen 30 

A 
2070 

Atle Jensen Kong Rings Gate 21  3510 

Hilde He 

lgeland  
Fjellsveien 110  Røyse 3530 

Elling 

Blakstvedt  
Nymofaret 5  3516 

Thomas 

Berger  
Haldenveien 14  Haldenveien 14  3515 

Mai Britt 

Godtfredsen 
Granittveien 24 Hønefoss 3518 

Stein Stiksrud Kongens gate 32 Kongens gate 32 3510 

Terje 

Kristiansen 
Bedehusgata 4  3055 

Eirik Prestmo Dronningveien 42 Dronningveien 42 3531 

Steffen Lien 

Tveter 
Kongens Gate 24  3510 

Anne Vister Bleikeråsen 168 Asker 1387 

Martin 

Hybertsen 
Tolpinrudveien 31  3510 

Yasmin 

Hansen  
Oddliveien 21  3513 

Odd Lyngstad Bekkegt 25  3513 



Grete Johnsen 

Stenberg  
Samsjøveien 33  

< td>  

3525 
 

Tone Merete 

brekke 
Nansenveien 70  3513 

Bjørg Hæhre 

Larsen 
Kvernberggt 37 Hønefoss 3510 

Sondre 

Hanssen  
Raveien 4  3050 

Cecilie 

Stenbro 
Stigsrudveien 6 Jevnaker  3520 

Tine Borg 

Bølgenhaugen 

Solberg  

Osloveien 29   3511 

Anne 

Karlengen  
Kindsveien 1   3533 

Trude Berger Gullagata 12 3513Hønefoss  3513 

Jan Morten 

Hagen  
Bekkegata   3513 

Dawan Jamal 

Ramadan 
Loveien 14  3514 

Hanne 

Kroknes  
Oddliveien   3513 

Knut Olsvik Ole thorkelsens vei 21 Hønefoss 3513 

Annicken 

nesheim 
Parkveien 81  0254 

Vidar Torp 

Andersen 
Stabells gat e 9  3510 

Ingvar Aspen Dronningensgate 19A  3510 

Nicolaj vogter Høybyveien 52  3517 

Mona Byberg  Hengsleveien 55  3515 

Alina Veslelia  Hønengata 8  3513 

Pernilla 

Palmqvist  
Almebakken 50  3516 

Martin 

Molandsveen 
Gjesvalhaugen 42  3530 

Marit 

Andreassen 
Dronningens gate 12 Hønefoss 3510 

Jan Erik 

Andreassen 
Dronningens gate 14 Hønefoss 3510 

Tove Valset Kong Rings gate 25 Hønefoss 3510 

Jon Valset Kong Rings gate 25 Hønefoss 3510 

Geir Aspheim 
ALMVEIEN 3 i 

Ringerike 
JEVNAKER 3520 

Elisabeth 

Braathen 
Sletteveien 7 Høefoss 3513 



Line Minde Parkgata 34  3513 

Trude iren 

Bergheim  
Loveien 37  3514 

Maren 

Døssland 
Ringkollveien 36  3514 

Bente 

Arntzen 
Vesterngt 8  3513 

Silje Minde Almebakken 20  3516 

Bente 

Johnsen  
Asbjørnsensgate 9  3513 

Anita Sand 
Ragnhild 

Schibbeysvei 32 

Ragnhild 

Schibbeysvei 32 
0968 

Tom Runar 

gabrielsen 
Klekkenveien 40  3514 

Nina 

Kristiansen 
Blyberggt.2  3513 

Gerd 

Gabrielsen 
Klekkenveien 40  3514 

Hanne 

Emilsen 
Føyas vei 4  3518 

Jane 

Nordhagen  
Hadelandsveien 480 Hønefoss  3514 

Elin Eikenes  Fløytingen 89  3514 

Jack Westbø  H ensmovn. 66  Hønefoss  3516 

Ole Kristian 

Brekke 

Øvre Nordbergveien 

12 
 3514 

Hans Inge 

Jørstad 
Markveien 2 Ålesund  6004 

Trude Bjerke Gøtzsches Gt. 3  3513 

Lill Irene 

Skovli 
Ole Thorkelsens vei 1 Hønefoss 3513 

Runhild 

Hagen 
Hvambsida 332  3618 

Frode Bergli  Fossekallveien 12  3515 

Veronica 

Simensen  
Kastebakken 16  3512 

Bente 

Normann 
Østre Beiarveien 346  8110 

Mai-Liss 

Brekke  
Nansenveien 11 Hønefoss 3513 

Bodil 

Fredriksen 
Sagaveien 55  3515 

Tore 

Gustavsen 
Havikveien 66 Sokna 3534 

Runar løken Prinsensgt 22  3513 



Cecilie Bjør 

nebye Je nsen  
Ødegårdsveien   3530 

Eli johanne 

Ruud  

Dronning Ragnhilds 

vei 2 B  
 3515 

Pernille 

Burdal Vogter 
Høybyveien . 52  3517 

Torunn Beate 

Berger  
Strandveien 14  3530 

Christian 

magnussen 
Haugkollen 16  3514 

Solveig Støa Støalandet 40   3513 

Liv Gjuv 

Hagen 
Daniel Hansensvei 4 Krokkleiva 3531 

Anne Torill 

Larsen  
Vesterngt 28  3513 

Britt 

Hjerpseth 
Brutorget 8  3510 

Benedicte bye Hengsleveien   3510 

Benedicte A. 

K. Hartvigsen 
Bragerhagen 29  3012 

Mona 

Sjøblom  
Haldenjordet   3515 

Inger 

Sporsheim 

Løken 

Prinsensgt.22  3513 

Sylvi 

Engelien 
Sagaveien 5 Hønefoss 3515 

Janne Gudim 

Hermansen 
Hundremeterskogen 1  3510 

Marit Elin 

Larsen 
Lagesens gate 28 Hønefoss 3515 

Lise Venåsen  Vestre ådal 259  3516 

Thorild 

Smaaskjær 
Bjørnsrudskogen 11b  2072 

Marthe 

Bråten 
Kindsåsfaret 11 Kindsåsfaret 11 3533 

Jørgen Berger 

Olsen 

HattemakerKnufsensv 

3D 
Hønefoss 3513 

Stig larsen Indre løkkavei 25 Hønefoss  3515 

Bente 

Synnøve 

Larsen 

Snipphaugen 20  3514 

Siri Selvig Livbakken 5  3515 



Marianne 

Fuglesang 

Hoseth  

Ankersgt.23   3513 

Nina 

Eskestrand 
Hengsleveien  3515 

Erik Stokke Strandg ata 1  3513 

heidi opsahl heggelia26 soerumsand 1920 

Inger Lise 

Frogh  
Thoengata 24  3514 

Hege Homb 

Dedichen 
Molvaldgt 2  3513 

Trond 

Krokvik  

Tordenskioldsgate 

26b 
 3513 

Bjørn Egil 

Solvang 
Hofsfossveien   3517 

Anne-Britt 

Krokvik  

Tordenskiolds gate 

26b 
 3513 

Per Johan 

Stenbro 
Veienkroken 11  3517 

Elizabeth 

Maloku 
Wahlstrømsgate 3b   3513 

Mette Jordbru Christies gt. 18  3513 

Rebecca 

Fossum 

Maloku 

Eikliveien 38  3511 

Anne Mari 

Ramsrud 
Havreslettskogen 26  3516 

Kristine 

Selvig 
Trondheimsveien 157  0570 

Tove Nesset 

Brahushi  
S tøaveien 111  3533 

Guro Jøssang Granittveien 5  1158 

Ingeborg 

Olsen 
OleThorkelsens vei 12  3513 

Kristin 

Øverby 
Holtbekkveien 8  3513 

Tage Lien Ullerålsgata 7  3513 

Anne Bye  Færdenbakken 2  3514 

Tove Wisløff  Linneaveien 5  3515 

Sissel V. 

Skogstad 
Gullagata 16 Hønefoss 3513 

Silje 

Landsvik 

Teisbo  

Nansenveien 56  3513 



Ragnhild 

Jørstad 
Griniveien 34b Oslo 0756 

Elisabeth 

Bjerke 
Grensegata 19  3513 

Jarle 

Bergsrud 
Åsaveien 738  3512 

Tove mette 

setra 
Elvefaret 14.  3516 

Mona S 

Andersen 
Slettveien 9 HØNE FOSS 3513 

Bjørg Synøve 

stigsrud  
Lotunet 8  3514 

Ida 

Amundfoss 
Skogstjerneveien 5 Jevnaker 3520 

Henrik Selvig Livbakken 5 Hønefoss 3513 

Bjørn Eivind 

Thoen  
Linnerudveien 29  3514 

Kari Bakken Mindes vei 13  3515 

John Edvard 

Myrvang 
Grensegata 19 Hønefoss 3513 

Lars 

Loeshagen 
Elvegata 10 C, 10c Hønefoss 3513 

Trym Erland 

Dotsetsveen 
Valhallveien 10 B Hønefoss 3518 

Trudi Anita 

Skrataas 
Parkgata 14  3513 

Knut 

Bekkevold 

Paulsen 

Liv veien 9  3513 

Camilla 

walderstøen 
Slyngveien2a  3515 

Laila Karlsen Nord-Torpvegen 716 Nord-Torpa 2880 

Linn H 

ovlund A 

ndersen 

Blomsterveien, 22 Hønefoss 3510 

Anne Kristin 

Østbye  
Soknedalsvg. 10b  3517 

Kine Eide Christies gt 17  3513 

Bjørn Larsson Jørgen Thons v, 1 Hønefoss 3513 

Bjørn Erland 

Aasen 
Vesternbakken 6  3513 

Hanne 

Larsson 
Jørgen Thons vei 1 Hønefoss 3513 

Bjørn Even 

Gulsvik 
Ullerålsgata 33  3513 



Anjam 

Amoze 
Snarveien 5  3517 

Marthe Øren 

Bråten 
Harald Hårfagresvei 2  3515 

Ingeborg A. 

Solbakken 

Weme 

Jørgen Thons vei 27  3513 

Marte 

Svendsen 
Oddliveien 27 B  3513 

Jørgen 

Aslaksrud 
Øvre Rørvikberget 6  3531 

Linn 

martinsen 
Stadionveien 23< /td>  3534 

Anita 

Johansen 
Ringveien 39  3517 

Runa M 

Stensrud 
Elvegata 10 c HØNEFOSS 3513 

Dilan Jamal 

Ramadan 
Øvre Haldenveien 4  3515 

Dilan 

Ramdan 
Øvre Haldenveien 4  3515 

Lone Nyheim Lynnebakka 392   2750 

Malin Skår Ullerålsgata 20 C  3513 

Line 

Bergheim 
Lagesens gate 19  3513 

Øyvind 

Ørstavik  
Lagesens gate 19 a  3513 

Hilde C. 

Johnsen 

Kandidat Færdensvei 

5 
 3510 

Tore Kristian 

Dotsetsveen 
Hofsfossveien 3 a  3517 

Daniel 

Stenersen 

Hovde 

Øyjordsveien 78  5038 

Asle Oppen 
Oppen gård, 

Heradsbygdveien e9B 
 3518 

Petter H 

Paulsen 

Livvei en 9 

 
3513  

Nusmir 

huskic 
Nedre dahls vei 3b  3511 

Nihada 

Huskic 
Nedre Dahls vei 3B Hønefoss 3511 

Tore Hansen Støalandet 40  3513 

Verner 

Svendsen  
Oddliveien 27b   3513 



Espen Øverby Holtbekkveien 8  3513 

Ina wenner Blomsterveien 12  3510 

Kari Thorsen 59  3510 

Ragnhild 

Frøyshov  
St Jørgens vei 2  Oslo  0662 

Linda-

Merethe 

Markussen  

Nansenveien 14  3513 

Anne Helen 

Bjerkeli  
Sørflatveien 52  3516 

Per-Otto 

Nilsen 
Glederudveien 19  3517 

Anette 

Giphardt 
Bånntjernveien 9b  3514 

Johnny Moen  Huginveien 17  351 8 

Merete Skaug 

Altier 
Muninveien, 46 Hønefoss 3518 

Lisbeth 

Mosengen 
Loveien 1  3514 

David 

Masaeli 
Tvetenveien 253  0675 

Rolf Erling 

Fossum 
Ødegårdsveien 6 HØNEFOSS 3515 

Lisbet 

Synnøve 

Giphardt 

Selteveien 120  3512 

Aril Dagfinn 

Hurum  
Selteveien 120  3512 

Roger 

wangen 
Holtbekkveien 1  3513 

Torunn K 

Gulbrandsen 
Paludansgt.6 Hønefoss 3513 

Torgeir 

Dølerud 
Mindes Vei 3 HØNEFOSS 3515 

Cynthia 

Andrea 

Carvalho 

Adamsen 

Dølerud 

Mindes vei 3 Hønefoss 3515 

Stein Vegar 

Kolstad  
Bånntjernveien 40  3514 

Håkon Hval Bånntjernveien 9b  3514 

Magn e 

Rustad  
Vinterroveien 40 Hønefoss 3517 



Inger Marie 

bråten 
Parkgata 22  3523 

Jan Tore 

Eger-Heed 
Linneasvingen 12  3520 

Guro 

Trondsen  
Nansenveien  Nansenveien  3513 

Jarle Aasnæss 
Underhaugsveien 3 d 

0354 Oslo 
Oslo 0354 

Liv Nordli 
Hattemaker 

Knutsensv.3c 
Hønefoss 3513 

Isabelle 

jensen 
Kong rings gate Kong rings gate 3510 

Trude 

Langvad 
Elvebakken 18 Elvebakken 18 3516 

Morten 

midtbø 
Sundgata 34  3510 

Kristian 

Gullaksen 
Bønsnesveien 220  3530 

Line Sparr Paludansgate2 Paludansgate2 3513 

Iver Bye 

Rosendal 
Kragstadveien 21  3513 

Inger Lise 

Hansen 
Kragst adveien 21  3513 

Janicke 

Hornfelt 
Livveien 9  3513 

Eli 

Kristoffersen 
Ådalsveien 102  3516 

Else marie 

Torp  
Selteveien 192  3512 

Reidar Urnes Slettveien 3  3513 

Ingunn 

Nordbø 
Tordenskioldsgt 27  3513 

Sverre-Egil 

Bagaasen 
Høybyveien 14b  3517 

Jan Tore 

Øverby  
Livveien 21  3513 

Therese 

Rogstad  
Glederudveien   3517 

Espen 

Andreas 

Lyngstad 

Bekkegata 23 Hønefoss 3513 

Tony 

Giphardt  
Plassveien 3  3515 

Elma 

Dzogovic 
Kastebakkroken 4  3513 



Henning 

Svendsen 
Elvegata 10L HØNEFOSS 3513 

Ashkin Aff Sandbyveien 2 HØNEFOSS 3 512 

Vibeke 

Andvik  

Dronning 

Ragnhildsvei 4b 
Hønefoss 3515 

Kari Bjerke 

Nilssen 
Livbakken 13  3513 

Ingunn Frog  Veiginveien 99  3517 

Tove E. 

Aagesen 
Ole Thorkelsensv 7 a  3513 

Tron Magnus 

Trondsen 

Ole Thorkelsensvei 

7A 
 3513 

Rune 

Erlandsen 
Telegrafallen 6 Telegrafallen 6 3510 

Anna 

Chlipala  
Gullagata 27B  Hønefoss  3513 

Golala naseh Snarveien 5 Hønefoss  3517 

Ida Aa. 

Trondsen 

Ole Thorkelsens vei 

7a 
 3513 

Ole Ronny 

Bones  
Hønengata   3515 

Tom-Egil 

Hansen 
Haldenveien 4  3515 

Katrine 

Nylund  
Bergensveien 44L  0963 

Daniel 

Andersen 
Ve ksalbakk en 20 3518 

Bjørn 

Helgesen 
Bråtaveien 10 Bråtaveien 10 3511 

Tom-André 

Westbø 

Hansen 

Oddliveien 21  3513 

Mary Blikken 

Gravdahl 
Høybyvn 54 Hønefoss 3517 

Roqia Sarvari  Indre løkkavei 24  3515 

Mohammed 

Ali Sarvari  
Indre løkkavei 24  3515 

Hanne 

Andresen 

Dronning Ragnhilds 

vei 4c 
 3515 

Helene 

Skillebekk 

Harald Hardrådes gate 

7a 
 3511 

Anne 

Erlandsen 
Haugkollen 4  3514 

Christian 

Aasen 
Vemeveien 9  3518 



Christina 

Louice 

iversen 

Moholtveien 4 Moholtveien 4 3511 

Grete Torp 

Granum 
Tordrnskjoldsgt. 25 Hønefoss 3513 

Marte Hval Hvalsveien 61  351 4 

Brigitte Sørlie Postboks 2  2750 

Iren Hetland Prestegårdsveien 68  3530 

Ann Helen 

Nygård  
Veksalveien 5  3518 

Hanne Olsen Hengsleveien 76  3515 

Nancy 

Niemann 
Gartnerveien 1 Hønefoss 3513 

Stig Østvang Losbyveien 169  1475 

Kjell 

Brådalen 
Valhallveien 3b, 112 Hønefoss 3518 

Berit 

Grinaker  
Valhallveien 3b  3518 

Linda McKay  Hengsleveien 21  3515 

Cathrine 

Aamodt 

Bråthen  

Hønen Terrasse  4A 3515 

Erik Karlsen 
Parkgata 28 c , 

Hønefoss 
 3513 

Astrid 

Nørsterud 
Baskerudveien 12  3531 

Ambjørg 

Askerud 

FOLEFOSSVEIEN 

36 
Høne foss 3511 

Øyvind 

Hillestad 
St. Halvardsvei 25b Bergen 5052 

Olav Jetlund  Pålerudbyen 68 3516 Hønefoss 3516 

Marit Nilseng Glatveds gate  3513 

Else w. Dahle Tolpinrudsvingen 2 Hønefoss 3512 

Reidun Nesbø 

Bagaasen 
Høybyveien 14 b  3517 

John Hugh 

Roberts 

Naustdal 

Ole Thorkelsensvei 3 HØNEFOSS 3513 

Åse Ragnhild 

Sveen 
Ole Thorkelsensvei 3 Hønefoss 3513 

Ive 

Langesæter 
Honerudveien 11  3520 

Grete 

Borgersen 
Veigin veien   3517 



Marie Tordis 

Aarhaug  
VEIGIN VEIEN 109  3517 

Kristine 

Sanden 

Moljord  

Hallumsbakken 11  3517 

Kirsten 

Rishovd 
Fløytingen 68  3 514 

Rigmor S. 

Nilssen 
Trymsvei 12  3518 

Heidi Mæland 

Johnsen 
Gomnesveien 166  3530 

Petter Gran  Åsaveien  3512 

Thomas 

Stubben 

Hattemaker Knudsens 

vei 4 
 3513 

Grethe Irene 

Støa 

Ole Thorkildsensvei 

11 
 3513 

Espen 

Sparstad 

Ole Thorkildsensvei 

11 
 3513 

Leif Erik Bye Hengsleveien 25  3515 

Mina Knutsen Gullagata 31  3513 

Bjørn 

Hømandberg  
Østsideveien 136  3534 

Marit Nygård Haldenveien, 121 Hønefoss 3515 

Knut Gjerde Bekkegata 4B Hønefoss 3513 

Anita Lien V. Ådal  3516 

Åshild Tunga Granliveien 8 Hønefoss  3513 

< td>Tonje 

Lunde 

Tverran  

Gøtzsches gate 1  3513 

Elin Prausnitz Vemeveien, 36 HØNEFOSS 3518 

Tora 

Dahlberg 
Viulveien 141  3514 

Jan Stokkedal  Rabbavegen 64  3515 

Siw Evensen Almemoen 70 HØNEFOSS 3516 

Ingrid Marie 

Stabekk  
Averøyveien 8 Hønefoss 3519 

Frida 

Johannessen  
Ullerålsgata 21  3513 

Ayman Abu 

saleh  
Prinsensgate 16  3515 

Øyvind 

Ottesen 
Glederudveien 21  3517 

Morten 

Grønvold 
Færdenveien 11  3514 



Petter 

Bollingmo 
Tordenskjoldagate 17  3513 

Jennifer 

Priddle 

Nergård 

Ringåsveien 17 Hønefoss 3512 

Lars Erik 

Nergård 
Ringåsveien 17 H? ?nefoss< /td> 3512 

Ruth Anni 

Larsen 
Hønefoss bru 1 D  3510 

Gerd Nygård  Hensmoveien 66  3516 

Karoline 

Emilia 

Ryding 

Ole Thorkelsens vei 4  3513 

Finn Audun 

Andersen 
Slettveien 9  3513 

Monica 

Juverud 

Sørstrøm 

Samsjøveien 83 Hallingby 3525 

Roger 

Hybertsen 
Livveien 11  3513 

irene 

sundland 
hønengaten 18b HØNEFOSS 3513 

Øyvind 

Dotsetsveen 
Åslia 5 Jevnaker 3520 

Gunnar 

Øvereng 
Ankersgate 8A  3513 

Anja Eriksen  Hengsleveien 96  3515 

Jorun 

Eliassen 
Hofsfossveien 2E Hønefoss 3517 

Anne Berit 

Hamar 
Gullagt 44  3513 

Petter Solberg Gullagt 44   3513 

Wilhelm 

Eliassen 
Hofsfossveien 2E  3517 

Jørn Atle Støa  Osloveien 96  3511 

Vanessa 

Hernandez 
Gol  3550 

Mette Westbø  Indre løkkavei 5  3515 

Jarle Røine Svingveien 11  3515 

Marianne 

Bratvold 
Haga terrasse 20  3514 

Laila 

Frydenborg 
Arne B. Bangsvei 16  3517 

Ingveig Marte 

Nordbø  
Tordenskioldsgate 27  Hønefoss  3513 



Kristi Lillerud Kirkgt 11a  3510 

Rolf 

Fugleberg  
Parkgata 30  3513 

Stein-Erik 

Gøranson 
Hadelandsveien 291  3511 

Roar 

Simensen 
Jørgen Moes vei 70 Jørgen Moes vei 70 3512 

Trude Solberg Færdenveien 4 0 
3514 Hønefoss 

3514 
 

Gunn 

Ragnhild 

Oterhals  

Brutorget 10   3510 

Mette Gro 

Steiro 
Granittåsen 26  Filtvet  3480 

Bjarne 

Sørensen 
Vollerupgade 4 Askeby Danmark 4792 

Arne Palerud Benterudgt 18  3511 

Kjersti 

Røgeberg 
Klokkerlia 30B Klokkerlia 30B 3530 

Svein 

Borgersen  
Paasche Aasens vei 19  3514 

Hans Mattis 

Hamborg 
Vesterngata 4  3513 

Magnus 

Langstrand 
Sagaveien 13  3515 

Carine 

Aalerud  
Kragstadveien 33  3513 

Knut Rohr-

Torp 
Oddliveien 23  3513 

Tore Snildal Engbo, Støalandet 52  3513 

Susanne føyn Granittvn.12A  3518 

Jul Delp 

< td>Westh eims gate 

13 

Hønefoss 

3515  

Dan 

Martinsen 
Guribyveien 5  3530 

Else Mona 

Myhre  

Gamleveien , 

Åsbygda 
 3520 

Tove Finsand Inngjerdinga 25  3514 

Grethe 

Kathrine 

Trelease 

Harald Hardrådesgate 

21 
 3511 

Hanne 

Sommerstad 
Paasche Aasens vei 28 Hønefoss 3514 

Marius Dalby  Riperbakken 1  3517 



Solveig moen Sagaveien  3515 

Johny 

Thorsrud 
Nesgata, 7 Jevnaker 3520 

Ivar 

Bjerregaard 
Vestsidevegen 654  3535 

Christoffer 

andersen 
Gullagata 18  3513 

Kirsti 

Ramfjord 
Balders vei 12B  3518 

Kjell-Eric 

Andersen 
Hadelandsveien 638  3520 

Marit Bjø 

rkan 
Westheimsgt. 13  3515 

Else Marie 

Lunden 
Setesdalsvegen 3982  4747 

Eirik 

Kirkaune 
Ole Thorkelsensvei 5  3513 

Toril Skogdal 

Westheim 

Harald Hardrådesgate 

6 
 3511 

Dag Johnsrud Vinterroveien 48 Hønefoss 3517 

Knut Stavnes Kvernberggata 39 Kvernberggata 3510 3510 

Bjørn-Audun 

Bergsrud 
Ullerålsgt 55 Hønefoss 3513 

Kari ottersen Hønen allé 1 E  3515 

Tove 

Bergsrud 
Ullerålsgata 55 Hønefoss 3513 

John Olav 

Rønning 
Sundgt 39  3510 

Elisabeth 

Breivold 
Vesterngata 9  3513 

Johanne Hop 

Hagen  
Klokkerfaret 14  3531 

Ina Hansen Utsikten 6 HØNEFOSS 3 515 

Jørgen Larsen Ankersgate 10A  3513 

Eva Karlsen Vårveien 7   3517 

Roger Hansen Livveien   3513 

Bente Barth 

Gustavsen 
Loveien 6  3514 

Bjørn Barth 

Gustavsen 
Loveien  3514 

Wenche 

Mosengen 

Nilsen 

Ramsrudveien 13  3516 

Erland Røed Gamlevn 21 a  Krokkleiva 3531 



Turid 

Sagbakken 
Grønvoldsmoen 7  3516 

Randi Brit 

Jørgensen 
Blyberggata 4  3513 

Karoline 

Johansen 

Røgeberg 

Gigstadsvei 61  3511 

Erna Haugen Kreftings Gate 4  3513 

Bjørn 

Wangen 
Lotunet 2 Hønefoss 3514 

Pål Henki 

Johansen 
Kremleveien 14 HØNEFOSS 3518 

Bjørn Øivind 

Røraas 
Borgergata 2  3514 

Marianne 

Pedersen  
Molvaldgata 4  3513 

Karin Finden 

Øren 
Parkgt 22  3513 

Hilde F. 

Johansen. 
Kremleveien 14. HØNEFOSS 3516 

Ragnhild 

Berg 
Klekkenveien 71  3514 

Arild Odne  Veienkollen 22  3517 

Jens Erik 

Madsen 

Ceibos Norte, Calle 

Abetos,Mz.872,Villa 

111 

Ceibos Norte, Calle 

Abetos,Mz.872,Villa 

111 

0000 

Erling 

Eriksen  
Heradsbygdveien 108  3518 

Alexander 

Sand 

Halvorsen 

Høybyveien 14 Hønefoss 3517 

Tore e.Jansen Vangsvn  3514 

Arnhild Sand Nansenveien 24  3513 

liv Jansen Vangsvn.  3514 

Sven Berg Klekkenve ien 71  3514 

Kenneth 

Fjeldavli 
Christies gate 6  3513 

Solveig Hals Telegrafalleen 1G  3410 

Jon Hals Telegrafalleen 1 G  1310 

Anna 

Michalewicz 

Kosiur 

Nymostubben 2  3516 

Heidi 

Berentzen 
Henry ruudsvei 2  3530 

Arnt Sveen Ole Thorkelsens vei   3513 



Ingunn Olsen Bogavegen 13  3520 

Stian Berg 

Hagen  
Asbjørnsens Gate 15B  3513 

Line Berg 

Hagen  
Asbjørnsens Gate 15B   3513 

Jorunn I 

Gundhus 
Anettesvei 8  3518 

Bård 

Kristiansen  
Muninvn.35  3518 

Eirik Ravn 

Kjekshus 
Heradsbygdveien 26 HØNEFOSS 3518 

Kari Prause Odinsvei 8 35 18 Høne foss 3518 

Tonje 

Solbakken 
Plutobakken 19 KROKSTADELVA 3055 

Brit Haakaas 
Postboks 1176 

Hønefoss 
3503 Hønefoss 3503 

Marthe Ronja 

E. Fjellstad 
Julius Jacobsens vei 8 Gressvik 1621 

Hilde Oline 

Selte 
Hov alle’ 17 c   3515 

Katrine 

Wanvik 
Hofsfossveien 36 A  3517 

Inger Lise 

Qvan  
Plassveien 7   3515 

Gro-Helene 

Skalstad 

Roald Amundsensgate 

5 
 3510 

Morten 

Engebretsen 
Høybyveien 23  3517 

Ida Avkjærn Skogfaret 3  3513 

Elisabeth 

Hamar 
Tungaveien 8  3510 

Hilde Røsholt Kollenveien 21  3046 

Bjørn Helge 

Olsen  
Dronningensgt 31  3510 

Gunnar 

Roberts en  
Hadlandsveien 206   3511 

Mette Buli 

Brekke 
Ruaveien 7  3515 

Anne 

Margrethe 

Heiberg 

Klekkenveien 144  3514 

Åse Lunde Telegrafalleen 1 B  3510 

Ingrid 

Sandnes 
Odins vei 22  3518 



Karl Erik 

Karlsen 
Muninveien 32 HØNEFOSS 3518 

Kjersti 

Fuglesang 
Ravnkroken 24d Oslo 1254 

Trond willand  Vesterngata 17  3513 

Lena Dahl Hvervenenga 14  3511 

Morten 

Rønning  
Veksalveien 4  3518 

Åsa Alsmark Stabellsgate 9  3510 

Frank Erik 

Pedersen 
Hallumsbakken 18  3517 

Tone Rye 

Paulsrud  
Ullerålsgata   3513 

Catrine Dalen  Nymofar et 13  3516 

Lourdes 

Dominguez  
Gullagata 8B  3514 

Aina 

Tandberg-

Bråthen  

Trymsvei 8  3518 

Geir Tore 

Paulsen 
Vikersundveien 238 Vikersundveien 238 3533 

Martin 

Birkeland-

Håkenrud 

Parkgata 24  3513 

Amund 

Bjerke 
Søndre Ringåsen 29  3512 

Tor Sotlien  Tungaveien 49  3510 

Karsten Dahl  Bakkavegen 22  3520 

Helene 

Dyrbeck 

møller  

Almebakken 40  3516 

Jorun Berg Parkgata 13 Hønefoss 3513 

Arne Berg Parkgata 13 Hønefoss  3513 

Henrik Berg 

gøranson  
Nansenveien 72  3513 

Camilla 

Gjerald  
Gamle Vemevei 21   3534 

Solveig Dalen Nansen veien  3513 

Belinda J 

Gjærløw  
Hengsle vn 12 Hønefoss  3515 

Kirsten 

Frøyshov 
Severin Olsens veg 57 Raufoss 2835 

Yvonne 

Aasterud 
Dølerudjordet 7  3525 



Elin Elin 

Sundvoll 
Valhallveien 7c Hoenefoss 3518 

Turid Kristin 

Bomann  
Balders vei 42  3518 

Sven Olav 

Ask 

Dronning Åstasgate 

23 
HØNEFOSS 3511 

Ann kristin  Skotlandveien   3534 

Sven 

Häninger 
Vesternbakken 2  3513 

Torill 

Sagneskar 
Kreftingsgate 9  3513 

Kjetil 

Jordheim 

Grefsrud 

Nittedal  1482 

Håvard 

Kolstad 
Christiesgate 22  3513 

Lotte Eriksen Sagaveien 13  3515 

Per Einar 

Bakke n 

Kragstadveien 45 

 
3523  

Simen 

Grefsrud 
Hensveien 144, 144 Hønefoss 3516 

Liv Ingun 

Paulsen  
Viulveien 288   3514 

Kine Berger Haldenveien 14  3515 

Rolf Erik 

Engebretsen  
Veiginveien 11  Hønefoss  3517 

Berit Andar Lostajet 28  3514 

Stine haugvik Rabbaveien 66a  3515 

Ragnhild 

Sveen 

Naustdal  

Hofsfossveien 2C  3517 

Trude 

Svenskerud  
Vestre ådal 25  3516 

Tone Berg  Asbjørnsensgt 15b  Hønefoss  3513 

Tor 

Gustavsen 
Øllejordet  3514 

Alvhild 

Gustavsen 
Øllejordet  3514 

Kjetil Eriksen  Haug  3514 

Siv Karen 

Johannessen 
Be gnaveien 11  3517 

Kine andersen Øvre haldenveien 8a  3515 

Are Volden Frydenhaugen 13  3516 

Siri Schulerud Jomarka 32 Ålesund 6012 



Knut Erik 

Bålerud 
Bånntjernveien 5 A Hønefoss  3514 

Reidar Steine Bloms gate 35  3510 

Liv Aasterud 

Hagen 
Haldenveien 125  3515 

Irene Solvang Hofsossveien 62  3517 

Taran Irene 

Sortdal 
Frydenhaugen 13  3516 

Thea 

Fjeldavli-

Evans  

Hønen Alle 11  3515 

lise anette 

flaten 
grønlandsvegen 50 grønlandsvegen 50 3520 

Ranveig 

Bratåsen 

Øvretveit  

Maridalsveien 64F Maridalsveien 64F 0458 

Bjørn Morten 

torp 

Ole thorkelsens vei 

11b 
< td>3513  

Sven-Ole 

Smith 
Nøklebygata 4  3520 

Thorbjørn 

Solberg 
Færdenveien 40  3514 

Hege 

pettersen 
Konglefaret 52  3512 

Ann Kristin 

Venåsen 
Sørumsvegen 26  2937 

Mohamed 

Bashir 
Mindes vei 16 3515 

Nikoline R. 

Christensen 
Keysersgate 7a  0165 

Harald 

Westbyn 
Schjongs gate 13  3510 

Randi Røraas Borgergata 2  3514 

Kent 

Andreassen 
Liljeveien 17 A  3520 

Christina 

Sæther 
Bekkegata 49  3513 

Stine Øksnes 

Knudsen 
Christies gate 3 b  3513 

Kari Engen Sigurd Syrs Vei 1  3530 

Finn Andre 

Larsen 
Eikemyrveien 25  3514 

Glenn Dalen Hengsleveien 64  3515 

Vibeke 

Andvik 

Dronning 

Ragnhildsvei 4b 
Hønefoss 3515 



Grete Dæhlen Sørumsgata 122 Hønefoss 3517 

Per Georg 

Hansen 

Dronning 

Ragnhildsvei 4b  
Hønefoss 3515 

Anders 

Dahlberg 
Asbjørnsensgate 8b  3513 

Mia 

Mosengen  
Rudvangveien 10  3530 

Katarina 

Røine 

Jakobsen  

Bergergata 6  3520 

Gunhild 

Olsen  
Hensveien 112  3516 

Rita Gro 

Ødegaard 
Soknedalsveien 12 b Hønefoss 3517 

Tom 

Halvorsen 
Ramsrudveien 3  3518 

Alexander 

Solheim 

Knudsen 

Christies Gate 3b  3513 

Signe 

Øvereng 
Helgerudveien 19  Helgerudveien 19  3518 

Britt Bergli  
< td>Hverv enenga 28 

 
3511  

Rolf C 

Johannessen  
ullerålsgata 21 hønefoss 3515 

Cathrine 

Jensen 
Heiaveien 2  3525 

Anne Sund 

Hofset 
Bloms gate 35  3510 

Eli Johnsrud  Slyngveien 15 Slyngveien 15 3515 

Anne-Brit 

Kvalvik  
Røyseveien 39  3530 

Cathrine Dahl 
Harald Hårfagres vei 

2 
 3515 

Ola Holthe Færdenbakken 25  3514 

Trine olsen Dølerudveien 20 Hallingby 3525 

Per-Erik 

Høglund  
Westheimsgate 10  3515 

Inger-Johanne 

Fusdahl 
Klekkenveien 80  3514 

Inger-Helene 

Hals 
Trulsrudskogen 64  1350 

Gunn-Lajla 

Robertsen 
Heradsbygdveien 143 Hønefoss 3518 



< td>Bente g 

Kristoffersen 
Bånntjernveien 31  3514 

Emma 

Johanne 

Flaten Velo  

HADELANDSVEIEN 

570 
Jevnaker  3520 

Martin 

Eriksen 
Heradsbygdveien 37  3518 

Tor-Erik 

Hafnor 
Konvallveien 3  3515 

Anne Berit 

Ildjarnstad 

Eriksen 

Heradsbygdveien 37  3518 

Amanda 

Sagen  
Vikersundveien 163 Tyristrand  3533 

Geirid 

Brennhagen  
Balders vei 9  Balders vei 9  3518 

Inger 

Høgmoen 
Mælingen 63  3519 

Tore Hansen Hovsenga 22  3515 

Ulf Brådalen  Samsjøveien99  Hallingby  3525 

Gro Redner Lostajet 19  3514 

Lasse Hagen  Storløkkaveien 15 C  3515 

Lena 

Berghagen  

Grønvoldsgre nda 14 

< /td> 
 3516 

Einar 

Westheim 
Haga Terrasse 28  3514 

Anne Marie 

Brekke 
Karjolveien 18  3531 

Stein Lobben Høybyveien 46  3517 

Marit Grande  Bekkegata 6 Bekkegata 6 3513 

Monica 

Løkke  
Vestre Ådal 329 Hønefoss  3516 

Christian Lie 

Larsen 
Holtbekkveien3 Holtbekkveien3 3513 

Berit S. 

Johansen 
Asbjørnsensgt 8 d  3513 

Erling 

Johansen 
Asbjørnsensgt 8 D Hønefoss 3513 

Tone Bård Anettesvei 6 Hønefoss 3518 

Jonny wibe Rødkløverstien 13  3520 

Line Aker Rabbaveien 61  3515 

Johnny 

Berger Olsen 
Torvgata 6 Hønefoss 3513 

Turid B. 

Olsen 

< td>Torvg ata 6 

Hønefoss 
3513  



Natasha 

Hawkey  
Haverstingveien 62 Haverstingveien 62 3534 

Kari 

Jørgensen 
Hellerudveien 34 b  0672 

Bjørn Viker Tordenskioldsgt. 7 Hønefoss 3513 

Else Bjerknes Valhallveien 7   3518 

Gro Nøkleby-

Olsen  
Sognafaret 6  3534 

Knut Olberg Fløytingen 64  3514 

Ulla Elisabeth 

Kopperud 
Løkenåsen 36  3514 

Ane-Lill Støa  Samsjøveien 47  3525 

Lisbeth K. 

Jørgensen 

Larsen 

Nerengveien 22  3520 

Pål 

Kvernberg  
Paludansgt. 1b  3513 

Elizabeth 

Thoresen  
Krokenveien 26  3515 

Gunnar 

Johansen 
Sagaveien 31 Sagaveien 31 3515 

Chr istopher 

Pazzi 
Ve terrasse 74  3518 

Tine elisa 

Kjemperud  
Sørflatveien 13  3516 

Grete 

Andersen 
Hengsleveien 17 Hønefoss 3515 

Håvard 

Andersen 
Hengsleveien 17  3515 

Tove Dihle 

Strand 
Tverrveien 9  3515 

Svein Ola 

Gundhus 
Home  0565 

Svanhild 

Brenna 
Norderhovsbakken 12 Hønefoss 3512 

Anne Huseby 

Aslaksrud 
Støalandet 64  3513 

Jan Håvard 

Andersen 
Hengsleveien 17  3515 

Kristin 

Andersen 
Åsheims vei 7a  3530 

Reidun 

Mosengen 

Schjongsgt. 10A,3510 

Hønefoss 
 3510 

Leif 

Mosengen,  
Schjongsgt. 10A Hønefoss 3510 



Liv Arnhild 

Piltingsrud 
Grønvoldsgrenda 10 

< 

td>Grønvoldsgrenda 

10 

3516 

 

Magne 

Brennhovd 
Tyristen 22 Tyristrand 3533 

Anne 

Rosseland  
Hengslevn 145   3515 

Ola 

Landmark 
Ringåsveien 22 Hønefoss 3512 

Silje Aass Odinsvei, 4, 4 HASLUM 1344 

Bjørn Erik 

Borgersen  
Baglerveien 23  3517 

Astrid 

Kristine 

Hagen 

Vakermoveien 87  3512 

Kejal Tahvili  Schjongsgate 1  3510 

Lise 

Birkeland 
Folldalsheia 42 a  5239 

Gerd 

Sønsterud 
Rørvikberget 25 Krokkleiva 3531 

Celina 

Fjeldavli 
Livbakken 3  3513 

Kathinka 

Fjeldavli 
Livbakken 3 Livbakken 3 3513 

Grete Lien 

Lehne 
Tolpinrudveien 29  3510 

Hans Lehne  Tolpinrudveien 29 Hønefoss 3510 

Reidunn I. 

Dalsbotten 
Høgkastveien 19  3531 

Amalie 

Vesterli 

Sagen 

Fossekallveien 25 Hønefoss 3515 

Annebeth 

Schrøder 

Kavli 

Åndalsnes  6300 

Ragnheidur 

Magnusdottir 
Bjørnsons vei 5  3513 

Hanne Grethe 

Fjeldstad  
Sagatunveien 46  3517 

Fredrik 

Ingebretsen  
Veienmoen 16  3517 

Grete Oppen Oppen Gård  3518 

Linn 

Elisabeth 
Huitfeldts gate 33  0253 



Fjermedal 

Fjeld 

Njomza 

Shabani 
Fjellveien 78  3518 

Pia Granum 

Dalevold 
Pilegrimsveien 10a  3530 

Yvonne 

Parthaugen 
Gamle Ådalsvei 52  3525 

Ismet 

Duracak 
Havreslettskogen 39 

< td>  

3516 
 

Kirsti Stabell Holtgata 3  3513 

Bente 

Tellefsen 

Steffensrud 

Ole Thorkelsens vei 7 

B 
 3513 

Inger Lise 

Kolstad 
Tungaveien 35  3510 

Gerd Solli Paludans gate 1 B  3513 

Kari Aftret Hvindenvegen 29  2750 

Lisbeth 

Engen 
Haga terrasse 12  3514 

Veslemøy 

Benstigen 
knuterudveien 3  3525 

Christine K 

Jørgensen  
Liaveien 6  Liaveien 6  3525 

Jeanette 

Åmodt  
Steinrøysveien 55 Tyristrand  3533 

Stina Borgli Øvre Rørvikberget 3A  3531 

Øystein 

Teigre 
Hengsleveien 19  3515 

Julie Gravem 

Nilsen 
Oddliveien 2B  3513 

Nina Sætrang Hengsleveie n 27  3515 

Ronny 

Slaatbraaten 
Skogveien 5  3510 

Sissel 

Dybdahl 
Ringåsveien 26  3512 

Mette Gro 

Wenner 
Gøtzschesgt 4  3513 

Kari-Anne 

Jørgensen 

Hansen  

Tors Vei 16  Hønefoss  3518 

Kristine 

Sagstuen 
Jorstadlinna 87  2750 

Paul Hoseth Ankersgate 23  3513 

Aud Skaret  Øvre Høgås veien 2  Øvre Høgås veien 2  3525 



Hilde 

Synnøve 

Färber  

Sagafaret 4  3514 

Ib Christian 

Augestad 
Furukollen 11 3520 Jevnaker 3520 

Petter 

Rognlien 
Holeveien 1315  3531 

Synnøve 

Hamar  
Holtgata 6  3513 

Erling Hamar Holtgata 6  3513 

Monika 

Zimny 
Nym oveien 2 5 Hønefoss 3516 

Janne 

Fredriksen 

Viggo Hansteensvei 

47 
 1472 

Malin 

Sørensen  
Arnegårdsbakken 19a Hønefoss  3511 

Tor Arne 

Johnsen 
Molvaldgata 6  3513 

Pia Edvardsen Prinsens gate 4  3513 

Trinelise 

Østvang  
Parkgt. 19 3513 Hønefoss  3513 

Mari Skamsar Valhallv.   3518 

Jonny 

Andersen 
Elvegata 10 B  3513 

Christina 

Bjerkan 
Rudshaugen 28  3530 

Inger Marie 

Kjølstad  
Grensegata 21  3513 

Christian 

Aasen 
Vemeveien 9  3518 

Marius Schou 

Bringsli  

Dronning Åstas gate 

18 
 3511 

Camilla 

Thorsen 
Soknedalsveien 12 A  3517 

Miriam Lind U llerålsgata 57 Hønefoss 3513 

May Jorun 

Hæhre støa 
Storløkkaveien 18 a  3515 

Terje 

Michaelsen  
Hagavn 3  3511 

Per Jakobsen  Bjørnsonsvei  3513 

Stein Ove 

Olsen  
Haga bru 76 Tyristrand  3533 

Even Holthe Schouterrassen 9  0573 

Liv Østheim  Skjærdalen 69   3533 

Elin Haugen  Hofsfossveien 38 Hønefoss  3517 



Ole Wormdal Myrveien 21 b HØNEFOSS 3517 

Mona Elise 

Sønju 
Tordenskjoldsgt. 17  3513 Hønefoss 3513 

Andrea 

Røssberg  
Støalandet 12  3513 

Randi Kristin 

Aamodt 

Sørensen  

Klekkenveien 147  3514 

Kristian Grov  Schjongs gate 1  3510  

Mellanee 

Chinnappen  
Holleiaveien 94  3533 

Merethe 

Bjerke 
Øvre Fegrihellinga   3534 

Øydis Felberg Kongeveien 4  3514 

Simen Ask Hengslevegen 30  3515 

Ann Cecilie 

Jakobsen  
Kindsveien 8 Tyristrand  3533 

Silje E Ask Hagaveien 3b  3511 

Knut Robert 

Hagen  
Kragstadveien 33  3513 

Kari Johanne 

Teslo-

Andersen 

Owrensgate 28  3510 

Arne Olsen Thoengata 24  3514 

Tore Abelvik Nansenveien 2 Nansenveien 2 3515 

Katrine 

Bollmann 
Færdenbakken 1 Hønefoss 3514 

Line 

Andersen 
Bassengveien 18   3520 

Wenche 

Malene 

Bjerke 

Klokkerveien 10  3514< /td> 

Emilie 

Marthinsen 
Huginveien 19  3518 

Marius 

Øverby 

Olsvik 

Linneaveien 16A  3515 

Roald 

Braathen 
Skåvegen 25 BRANDBU 2760 

Cecilie 

Berger Olsen 
Oddliveien 5 Oddliveien 5 3513 

Toril 

Håkonsen 
Lageshallveien 15 c  3515 

Reidar 

Håkonsen 
Lageshallveien 15 c  3515 



Ada Berg  Glombakken 53   2535 

Einar Jerven 

Sigstad 
Færdenveien 5  3514 

Anita 

Karlsrud 
Bjørketråkket 15 HØNEFOSS 3519 

Anne-Karine 

Vivelstad  
Røhrtsvei 38  1181 

Diana Savu Efteløtmoen 14  3618 

Synøve Mary 

Sjøblom 
haugsveien 3,  JEVNAKER 3520 

Berit Fossen Askeladden 1 R? ?yse 3530 

Ole-Ragnar 

Tandberg 
Åslistubben 22  2013 

Elin Ekeberg 

Sigstad 
Færdenveien 5  3514 

Stein 

Strømmen 
Vestre Ådal 349  3516 

Kai Viggo 

Andersen 
Rabbaveien 71b  3515 

Anette 

karlsen 
Strandvelta 30  3535 

Dag Fekjær 

Johansen  
Trulserudv 9  3515 

Gry Jensen Teglverksvn 12  3517 

Elisabeth 

Skov Clausen  
Fjordgløttveien 36  3530 

Regine Sofie 

Schjelderup 

Haraldsen 

Jørgen Thons vei 3 Hønefoss 3515 

Veronika 

Berg 
Tyttebærveien 7 Tyttebærveien 7 3525 

Øyvind Breili Ullerålsgaten 37c Ullerålsgaten 37c 3513 

Kari Anne 

Tuvsjøen 
Hengsleveien 90  3515 

Jaroslaw 

Lewandowski 
Kragstadveien 8 Hønefoss 3513 

Anita 

Nordhagen 

Lillevik  

Vesleveien   3517 

Rigmor 

Myrstad 

Johansen 

Sandakerveien 193 Sandakerveien 193 3519 

Ingfrid 

Andersen  
Osterøyvegen 3842 Tyssebotnen 5284 



Monica 

Iversen 
Stabellsgt. 11  3510 

Sissel B. 

Grønås 
Storløkkavn. 13 Hønefoss 3515 

Johanne 

Moen-

Svendsen  

Huginveien 17  3518 

Henning 

Røine  
Harehaugveien 11  Harehaugveien 11  3514 

Ole Gunnar 

Nilsen 
Tranbyveien 373 Sokna 3534 

Ronny 

Eriksen  
Setevegen 4   5357 

Ellen k 

munkhaugen 
Høybyveien 59  3517 

Jon Ola 

Skrutvold  
Høybyveien 59  3517 

Ca milla 

Nordstrøm  

Samsjøveien 

111 
 3525 

Anne 

Lauritzen 
Krokkleiva  3531     

Elisabeth 

Larsen 

Aaserud  

Høybyveien 41  3517     

fredrik sømod Thornesgate 20 Hønefoss 3510     

Yngve 

Thoresen 
Kortveien 5  3515     

Mia Bratlund  Maridalsveien 221  0467     

Karin Schia Hønefoss Bru 1 D Hønefoss 3510     

Bente Bråten 

Tronrud  
Elvegata 1 Hønefoss  3513     

Thale Solli 

Kvernberg  

Søren Jaabæksgate 10 

a 
 0460     

Venke 

Knutsen  
Øyaveien 7  3514     

Sølvi Jæger 

Bentzen  
Fløytingen 43  3514     

Kirsten 

Simonsen 
Dronningensgt. 27 Dronningensgt. 27 3510     

Ellen Sofie 

Aasheim  
Knestang gt 11  3514     

Liv klekken 
Folke Bernadottes vei 

37c 
Oslo 0862     

Tom Sverre 

Kristiansen 
Kremleveien 3 Hønefoss 3518     



Magnus 

Westbø 

Hansen  

Helgesens gate 80 D  0563     

Olav Jevne 
Ludvig Grønvolds vei 

29 
 3517     

Bjørg 

Normann 
Sagatunveien 28 Hønefoss 3517     

Nils Kristian 

Nicolaysen 
Hønefoss  3517     

Tor Vidar 

Venåsen  
Vestre ådal 259  3516     

Anne 

Edvartsen  
Ole torkelsensvei   3513     

Torild Berg 

Hansen  
Veiginveien 79  Hønefoss 3517     

Frank Henry 

Andersen 
Langløkka 2 Røyse 3530     

Nina Moen 

Haugen 
Juverveien 7  3512     

Elin 

kvisgaard 

Gulbrandsen  

Almemoen 29  3 516     

Espen 

Sparstad 
Ole Thorkelsensvei 11  3513     

LIllian Nome  
Harald Hårfagres vei 

6 
 3515     

Mona Uggen Gullagata 37 Hønefoss 3513     

Anne Kristin 

Loe Eull 
Ole Thorkelsensvei 19  3513     

Kenneth 

Ericsson  
Vinterroveien 13c  3517     

Auchara N 

Waagaard  
Livveien 4 B Hønefoss 3513     

Sila 

Skogstrøm  
Kviknehøgda 774 Kviknehøgda 774 2642     

Runar 

Rallerud  
Haldenveien 18  3515     

Ingri B. Løkengata 13 Røyse 3530     

Dag 

Nøkleberg 
Gullagata 21  3513     

Hege Torp  Fossekallveien 27  3515     

Siv Gøril 

Arnesen i 
Almebakken 15  3516     

Inger Turid 

Nielsen 
Hvalsveien 4  3514     



Randi 

Pedersen 
Gullagata 21  3513     

Gunhild 

Bønsnes 
Kroken Vn 22 Hønefoss 3515     

Signe 

Gudveig Sand 
Soknedalsveien 12A  3517     

Svein Arnfinn 

Halvorsen 
Soknedalsveien 12A  3517     

Anne-Marit 

Pedersen 
Christiesgate 13  3513     

Ingunn 

Hansen 
Gøtzsches gate 8  3513     

Finn Bye 

Christiansen 

Dronning Ingeborg 

vei 7 
Røyse 3520     

Olav Dijkema Havreslettskogen 44  3516     

Ole Johnny 

Haugerud 
Urdveien 8  3518     

Tor Ole 

Grønvoll 
Vetlandsveien  0671     

Thor 

Andersen  
Christiesgt. 4  3513     

Jacqueline 

Lagos-

Karlsen  

Åstrudbakken 3  3520     

Line Marie 

Moen 

St åle Kyl lingstads 

vei 12 
 3511     

Ola T. 

Bjørntvedt 
Tolpinrudveien 33 Tolpinrudveien 33  3510     

Torun Nora 

Kittelsrud 

Veiginveien 47, 

Hønefoss 
 3517     

Erik Rosendal Loveien 4  3514     

Ole føli Gamleveien 170  3530     

Gunn 

Ballangrud 
Hengsleveien 193  3515     

Randi 

Kirkaune 
Hofsgaardsgate 4b  3510     

Berit Veel Skogfaret 5  3513     

Shpejtim 

Berisha 
Hofgaards gt 4   3510     

Runar Putten Oddliveien 16A Hønefoss 3513     

Silje Hjelset 

Nygaard 
Eirik Raudes vei 25   0196     

Lise Standal Kvernvollen  Tyristrand 3533     

Robin Keyte Eirik Raudes vei 25 Oslo 0196     



Silje Br enn 

Vike bø 
Sigurd Hoels vei 80 Oslo 0655     

Øyvind 

Standal 
Kvernvollen  3533     

Janne 

Waagbø 
Olaus Fjørtoftsvei 31  0982     

Mona Solli Valhallveien 22 B HØNEFOSS 3518     

Ingeborg 

Solberg 
Oddliveien 20  3513     

Kirsten 

Marthinsen 
Grenseveien 11 f  0571     

Kristin 

Bergersen  
Ullerålsgata 1b  3513     

Andrine 

Aaserud 

Karlsen 

Ullerålsgata 31  3513     

Hedda 

Aaserud 

Karlsen 

Ullerålsgata 31  3513     

Robin 

Bjørnstad  
Ringeriksgata 14C  3510     

Robin 

Bjørnstad  
Ringeriksgata 14C  3510     

Sigrunn 

Hatløy 

Simensen 

Jørgen Moesvei 70  3512     

Anders 

Bakken 
Ullerålsgata 20c  3513     

sølvi Frog Gamle Ådalsvei  3525     

Hermod 

Johansen 
Bålerudveien 6  3518     

Ruth Lindahl  Bølgenhøgda 9  3414     

Sølvi Rivedal Harald hårfagresvei  3515     

Jan Helge 

Østlund 
Kreftingsgate 7 b  3513     

Kirsten 

norbye 
Vesternbakken 5  3513     

Inger Norbye.  Storgt 149 Storgt 149 2615     

Lajla 

Elisabeth 

Faxvaag 

Teglverksveien 26  3517     

Per Einar 

Bakken 
Kragstadvn. 45  Hønefoss 3513     

Ingveig 

Bakken 
Kragstadveien 45 Hønefoss 3513     



Sidsel 

Skogstrøm  
Muninveien 58  3518     

Gro 

Ridderhus 
Rabbavn38d  3515     

Per Ø. Hovde Hadelandsveien 463  351 4 
Bente 

Ullersmo  

Konglefaret 

35 
Hønefoss 5311 

Petter Have Indre Løkkavei 31b  3515     

Grethe 

Eggum 
Indre Løkkavei 31b  3515     

Turid Bente 

Aasterud  
Nansenveien 14 A   3513     

Natalia 

Sadowski 
Oddliveien 7B  3513     

Eli Erevik Nordre Ringåsen 15  3512     

Bjørg 

Nordanger 
Glimmervn. 5  3518     

Thorbjørn 

Bladt  
Erteløkka 10 Asker 1384     

Helene Eull 
Ole Thorkelsens vei 

19 

Ole Thorkelsens vei 

19 
3513     

Målfrid 

Nilssen 
Edvard Griegs vei 5  3513     

Irmelin Kårbø Fløytingen 74 A  3514     

Trude Moen  Inngjerdinga 1 Hønefoss 3514     

Maren Olerud Dronningens gate 7  3510     

Astrid 

Kristensen 
Ve Terrasse 73  3518     

Annelise 

Jordan 

Johnsen 

Trulserudveien 22  3515     

Arnhild Sand Nansenveien 24  3513     

Anna-Lise 

Hagen 
Ankersgate 10A  3513     

Laila 

Didriksen 
Bjørnsons vei 4  3513     

Aase Sveen 
Ole Thorkelsens vei 

12 
 3513     

Elsa Dahlberg Sigrid Undsets vei 4  3515     

Bodil 

Andersen 
Jørgen Thons vei 6  3513     

Randi E. 

Strømsodd 
Bjørnsons vei 4  3513     

Ellen Hagen Jørgen Thons vei 13  3513     

Synnøve 

Andersen 
Lagesens gate 9B  3513     



Aslaug 

Stamstad 
Lagesens gate 5  3513     

Astrid 

Johnsrud 
Kvernberggata 27  351 0     

Ella Langerud Prinsens gate 14  3513     

Aase 

Kvernberg 
Kirkegata 11 C  3510     

Unni Høgset Nansenveien 40  3513     

Åse Berg Fossekallveien 14c  3515     

Anne Berit 

Filseth 
Sundgaten 1 Sundgaten 1 3510     

Anette 

Skjolden 
Olamoen 3  3516     

Ole-Konrad 

Solbakken 
Jørgen Thonsvei 27  3513     

Aleksander 

Banggren 
Ullerålsgata 21 Ullerålsgata 21 3513     

Sissel 

Haumann 

Norderhovsgata 11, 

12010716266 
Hønefoss 3510     

Kristofie 

Hafnor 
Konvallveien 3 Konvallveien 3 3515     

Steinar Dahl Eikliveien 40  3511     

Grethe 

Christensen  
Valhallveien Valhallveien 3518     

Sylvia 

Jegtvolden  
Rabbaveien 72   3515     

Thomas 

Mayer Foss 
Rabbaveien 72  3515     

Robert 

Sundby 
Liaveien 6 Hallingby 3525     

Hege 

Molandsveen 
Vesternbakken 1  3513     

Martin 

Molandsveen 

sen 

Vesternbakken 1  3513     

Anders 

Lerberg 

Kopstad 

Avstikkeren HØNEFOSS 3519     

Edel Anita 

Lund 
Wahlstrømsgate 6  3513     

Line Saupstad Stabells gate 10a   3510     
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Arkivsaksnr.: 20/417-3  Arkiv: U03 &10  

 

Sak: 16/20 

 

Saksprotokoll - Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora 

beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune og ha kommunal ledelse, og at 

fremtidige ansettelser skjer i kommunen.  

 

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og foreslå 

nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i tråd med 

intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede avtaler legges 

fram for endelig godkjenning. 

 

 

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

Haakon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: 

«Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag alternativ 

3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora beholder sitt 

tilsettingsforhold i Ringerike kommune og ha kommunal ledelse, og at fremtidige ansettelser 

skjer i kommunen.» 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til endring i siste del av pkt. 1:  

«Kommunestyret vil sikre dagens ansatte ved Aurora beholder sitt tilsettingsforhold i 

Ringerike kommune. Dette gjelder også fremtidige nyansettelser. De ansatte skal være under 

kommunal ledelse.» 

 
Følgende omforente forslag ble fremmet av gruppelederne for Ap, Sp, SV og Rødt, som 

nytt pkt, 1.: 

«Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag alternativ 
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3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora beholder sitt 

tilsettingsforhold i Ringerike kommune og ha kommunal ledelse, og at fremtidige ansettelser 

skjer i kommunen» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Punktvis avstemming: 

 

Pkt. 1 

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HOV) innstilling og omforent forslag fremmet 

av gruppelederne for Ap, Sp, SV og Rødt, ble det omforente forslaget vedtatt mot 5 stemmer 

(H, Frp og MDG) som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Pkt. 2 og 3 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling til Pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt som formannskapets 

innstilling til kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/417-2  Arkiv: U03 &10  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora 

beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune, men at stillingene ved ledighet 

overføres Menova as. 

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og foreslå 

nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i tråd med 

intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede avtaler legges 

fram for endelig godkjenning. 

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020: 

 

Per Christian Aurdal (Sp) fremmet følgende forslag til endring i siste del av pkt. 1: 

Kommunestyret vil sikre dagens ansatte ved Aurora beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike 

kommune. Dette gjelder også fremtidige nyansettelser».  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Aurdals (Sp) forslag og Rådmannens innstilling, ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer (Krf, Rødt, SV og Sp) som hovedutvalgets 

(HOV) innstilling til formannskapet. 
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Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 
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Arkivsaksnr.: 20/417-1   Arkiv:   

 

 

Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  
 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora beholder 

sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune, men at stillingene ved ledighet overføres 

Menova as. 

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og foreslå 

nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i tråd med 

intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede avtaler legges 

fram for endelig godkjenning. 

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Saken har sin bakgrunn i to forhold: 

1. Behov for bedring av arbeidstilbudet for psykisk utviklingshemmede i kommunen 

Tilbudene er i dag organisert gjennom en kommunal driftsenhet (Aurora) og et 

interkommunalt aksjeselskap (Menova AS), samt VTAO-plasser innen det 

eksisterende/ordinære arbeidsliv. Plassene innenfor arbeidsmarkedsbedrift er finansiert 

av stat og kommune (75/25 %) og plasser innenfor ordinært arbeidsliv er finansiert av 

staten. 

Det samlede tilbud til brukergruppen er i dag godt. Kommunen har god kompetanse 

innen de fleste områder, fokus på boforhold, sammensetning og bygningsmassens 

kvalitet, tilbudene til de yngste, behovet for avlastning, skoletilbud og aktivitetstilbud. 

Det er allikevel et faktum at kommunen ikke har et samlet tilbud som harmoniserer med 

Rettighetsutvalgets innstilling om hvilke endringer som er nødvendig for å sikre 

oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming, og 



avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med aktivitetstilbudet og 

ansvarsforholdet opp imot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav. 

2. Behov for revurdering av arealer og lokasjon 

Ringerike kommune har signalisert nødvendigheten av at Aurora bør etableres i andre 

lokaler. Aurora leier i dag relativt kostbare lokaliteter på Hensmoen. Dagens lokaler er 

utformet som industrilokaler, og trenger rehabilitering. Rommene er store og det er stor 

takhøyde. Arealene er derfor kostnadsintensive å drifte. Dette inntrykket forsterkes ved 

at senteret i dag ikke klarer å utnytte arealene optimalt. Lokalene er ikke universelt 

utformet og er i liten grad tilpasset mennesker med funksjonshemminger. En vurdering 

av annen lokasjon er derfor både hensiktsmessig og påkrevd.  

Fristen for å si opp dagens leieavtale på Hensmoen var 31/12-2019, og kommunen ville da 

trenge nye lokaler innen 31/12-2020. Det er nå framforhandlet revidert leieavtale med 

Hensmoveien as, slik at Ringerike kommune kan avvikle dagens leieforhold fra 31.12.21, med 

oppsigelse innen 30.6.2020. Det er i denne avtalen ingen ting i veien for at leieforholdet kan 

videreføres, men da som en langsiktig avtale, dersom kommunestyret ikke finner å ville gå 

videre med en samlokalisering og formalisert samarbeid med Menova as. 

 

Beskrivelse av saken 

Med bakgrunn i de signaler som er referert i innledningen, mente styret i Menova as at det 

kunne være et naturlig og riktig tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre, samlokalisere 

og organisere dagens tilbud om arbeid og aktivitet for voksne funksjonshemmede, herunder 

psykisk utviklingshemmede, og har foreslått en slik løsning for kommunen (vedlagt). 

Styret for Menova as presiserer i sitt forslag at de er i ferd med å avslutte sin ut- og ombygging 

av eiendommen på Kilemoen. En del av arbeids- og treningsarenaene på Kilemoen vil kunne 

representere et godt tilbud til de sterkeste av brukerne på Aurora. På Kilemoen eier Menova as 

også ledig areal egnet til utbygging av den delen av «Aurora» som ikke naturlig vil være en del 

av dagens virksomhet i Menova as. Dette gjelder i hovedsak aktivitetstilbud til de svakeste som 

ikke kan benytte VTA eller VTAO plasser, og hvor fokus er trivsel. Det vil også være plass til 

den delen av dagens virksomhet som Menova as oppfatter er nødvendig for å gi et trygt, 

variert og godt tilbud. Menova as signaliserer at de har både vilje og økonomi til å foreta 

nødvendige investeringer i denne sammenheng. 

Ved en lokalisering på Kilemoen vil det enklere kunne praktiseres «sømløse overganger» etter 

hvert som den enkelte bruker utvikler nye ferdigheter. Overganger som gjelder fra enklere 

produksjonsoppgaver til den mer krevende i VTA-delen, og for noen mulighet til overgang til 

varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift. For andre, basert på endringer i 

helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste løsningen, noe som også kan 

være utfordrende og kreve solid veilederkompetanse. 

Ved å samlokalisere og koordinere virksomhetene vil man også kunne bruke spisskompetanse, 

f.eks. spesial- pedagogisk kompetanse, ergoterapeut og aktivitør fleksibelt. Grunnlaget for 

ansettelse av denne type spisskompetanse vil da også kunne være økonomisk tilstede. Dette vil 

kunne gi bedre og mer individuelt tilpassede tilbud. 

 

Dagens situasjon 

VTA-plasser 



Kunnskap om bruk av varige tilrettelagte arbeid (VTA/VTAO) er et område det er relativt lite 

allmenn kunnskap om. Ifølge Engeland og Langballe (2017) har 21,7 % av alle voksne 

personer i Norge i alderen 20 til 69 år som har diagnosen utviklingshemming, et VTA-tilbud. I 

Ringerike har vi 85 personer med slik diagnose innen denne aldersgruppen, men kun 11 har 

VTA-tilbud, dvs. 12,9 %. 

Nyere forskning opererer med noe ulike tall når det gjelder andelen med utviklingshemming i 

Norge som har VTA-tilbud. Andelen varierer mye fra fylke til fylke. Ringerike kommune har 

tilgang på 30 VTA-plasser på «Menova AS». Kun 9 av disse er besatt av psykisk 

utviklingshemmede. To plasser på «Adaptor as» har psykisk utviklingshemmede fra Ringerike 

kommune. 

Arbeidsforholdene for de som arbeider på Aurora og de som arbeider på VTA-plasser innen 

arbeidstiltaksbedriften Menova as og VTAO-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser i ordinær 

virksomhet) er svært forskjellige, selv om arbeidsoppgavene og innsatsen er lik. 

Alle som deltar i VTA/VTAO skal ha innvilget uførepensjon. I tillegg mottar arbeidstakeren på 

Menova as en tilleggslønn som begynner på kr. 27,10/time, økende til kr. 48,85/time. 

Deltakerne mottar reisepenger som tilsvarer bussbillett for uføre hver dag de er på jobben. 

Noen av deltakerne er organisert i Fellesforbundet med egen VTA avtale. De har blant annet 

anledning til å skrive egenmelding og ha sykmeldinger der Menova as betaler for 

arbeidsgiverperioden (16 dager). De får ikke sykepenger fra NAV (er uføre). Bedriften har 

statlige tilskudd, og vertskommunen er forpliktet til å betale minst 25% av det statlige 

tilskuddet, som et kommunalt bidrag. 

I et opplegg relatert til VTAO får bedriften et statlig tilskudd på kr. 5 711,-/mnd., uavhengig 

av hvor stor stillingsprosent arbeidstakeren har. Arbeidstaker beholder sin uføretrygd, og får 

innvilget høyere inntektstak enn andre som mottar uføretrygd (1G istedenfor 1/2G). Ordningen 

er i sin helhet statlig finansiert. Vanligvis benytter bedriften dette tilskuddet til opplæring, 

kostnadsdekning og lønn til arbeidstaker. 

På Aurora får arbeidstakeren «arbeidsoppmuntringspenger» på kr. 32,-/dag, finansiert over 

kommunens budsjett. 

 

Aurora, - dagens organisasjon og ressursbruk 

Dagens personalgruppe ved Aurora består av 17,45 årsverk fordelt på 22 ansatte. De ansatte 

arbeider som miljøarbeider og miljøterapeuter, sammensatt av assistenter, fagarbeidere og 

vernepleier. Det er en avdelingsleder som har det operative fag- og personalansvar. 

Felles for de ansatte ved Aurora er at de har lang ansiennitet og det er relativt høy 

gjennomsnittsalder. De har god erfaring og kompetanse om arbeidsoppgaver og brukerne. 

Flere av de ansatte har blitt overført til Aurora fra andre arbeidsplasser internt i kommunen på 

grunn av behov for tilrettelagt arbeid av helsemessige årsaker. 

Aurora har i dag et brutto lønnsbudsjett på kr. 11.659.860,- og andre brutto driftsutgifter er 

budsjettert med kr. 2 291 800,-. På refusjons- og inntektssiden hentes inn kr. 1 552 271,- slik 

at virksomheten har et netto driftsbudsjett på kr. 12 399 389,-  

Ny leieavtale for 2020 for dagens hovedbygg (2060m2 fordelt på kontor, lager og 

industriarealer samt lagerhall (375 m2 har en årlig kostnad på kr. 1.381.980 eks. MVA. Dette 

er en økning på kr. 250 000,-/år som så langt ikke er fanget opp i budsjett 2020, men som er en 

reell utgift i 2020 som må tas i betraktning. 



Ut over dette dekker eiendomstjenesten årlige driftskostnader til strøm, renovasjon etc. (FDV-

kostnaderi) i størrelsesorden kr. 200 000,-. Samlet ressursbehov for å drifte Aurora på dagens 

lokasjon og til dagens volum er da kr. 12 849 389,-. 

Når det gjelder kvaliteten på arbeidstilbud/tiltak til psykisk utviklingshemmede i Ringerike 

kommune, må denne vurderes opp imot hva som er vedtatt målsetting med tilbudet. Dersom 

målsettingen er å bidra/sørge for at de psykisk utviklingshemmede har en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter, vil tilbudet kunne vurderes som svært 

godt. 

Dersom målsettingen har basis i at virksomheten skal kvalifisere, gi arbeidstrening og 

klargjøre/kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet, er tilbudet ikke godt. Ingen går over i annet 

arbeid innenfor det ordinære arbeidsliv. Dette skyldes antagelig en selvforsterkende mekanisme 

basert på at deltakerne ikke betraktes som reelle arbeidssøkere, og at deltakelse i seg selv 

fremstår som et bevis på at man ikke passer inn andre steder. Istedenfor å tilegne seg kunnskap 

og ferdigheter for å komme inn i andre og betalte jobber, lærer deltakerne seg å gjøre oppgaver 

som beholder dem i dette systemet. Virksomheten bidrar ikke til yrkeskvalifisering eller 

økonomisk selvstendighet for deltakerne, og blir en institusjon som skaper sin egen 

arbeidsstokk som dermed forblir utenfor det ordinære arbeidslivet. 

Aurora driver i dag i henhold til vedtatt målsetting, som er å skape en trygg meningsfull 

hverdag basert på aktivitet og arbeidsoppgaver i samspill med andre psykisk 

utviklingshemmede og ansatte miljøarbeidere/terapeuter. Det samlede tilbud til brukergruppen 

er i dag godt. Kommunen har god kompetanse innen de fleste områder; fokus på boforhold, 

sammensetning og bygningsmassens kvalitet, tilbudene til de yngste, behovet for avlastning, 

skoletilbud og aktivitetstilbud. Det er allikevel et faktum at kommunen ikke har et samlet tilbud 

som harmoniserer med Rettighetsutvalgets innstilling om hvilke endringer som er nødvendig 

for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming, og 

avvikene lokaliseres først og fremst til målsettingene med aktivitetstilbudet og ansvarsforholdet 

opp imot arbeidsmarkedsbedriftene og Nav. 

Hva er så problemet? 

Brukerne i tiltaket frekventerer ikke VTA-plassene i kommunen og de blir ikke gjenstand for 

profesjonell arbeidsutprøving og/eller kartlegging av arbeidsevne. Slik blir Aurora den eneste 

aktøren som har muligheter til å forsøke å bidra til kvalifisering for annet arbeid. Samtidig må 

virksomheten håndtere budsjettkrav. Dette dilemma gjør at man forsøker å framstå som en 

vanlig konkurranseorientert bedrift, eksempelvis med kjøp/salg av sluttprodukter, eget 

butikkutsalg, vedproduksjon, tilvirkning av hagemøbler og produksjon av gaveartikler 

(strikkevarer og lysstøping). 

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

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet (Aurora, - tidligere 

Ringerike arbeidssenter). 

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

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

kommunen, næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedrift. Dermed har de i stor grad vært 

skjermet for statlig finansiering, og kun fått tilbud om kommunalt finansierte tiltak. 

                                                
i Forvaltning, Drift og Vedlikehold 



I løpet av de siste 30 årene har det skjedd store endringer i samfunnet og næringsliv, både 

holdningsmessig og når det gjelder lover og forskrifter. Arbeidstiltaksbedriftene har ekspandert 

og en rekke ordninger har utviklet VTA-tilbudene og finansieringen av disse. Vi har også fått 

slike ordninger innen næringslivet og det ordinære arbeidsliv (VTAO). Likeens har 

kompetansen økt, og vi har i dag flere profesjoner som bidrar med den målsetting å kvalifisere 

psykisk utviklingshemmede samt tilrettelegging og oppfølging slik at de kan integreres i det 

ordinære arbeidsliv. Denne utviklingen har dessverre ikke skjedd i stor nok grad innen tiltakene 

i Ringerike kommune. 

Aurora har byttet lokaler flere ganger. Likevel er aktivitetene lett gjenkjennelige. Produksjonen 

består av strikking, lysstøping, snekring og produksjon av ved. Dette er aktiviteter for å ivareta 

daglig aktivitet og opplevelsen av å «det å ha det trygt og godt». I løpet av 30 år (helt siden 

HVPU-reformen) har ingen brukere av Aurora kvalifisert seg til et arbeidsforhold innen det 

ordinære arbeidsliv. Med en videreføring av dagens drift, målsettinger og kompetanse, kommer 

heller ingen til å gjøre dette i framtiden. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen la forespørselen fra styret i Menova as fram for kommunestyre, som 7.3.2019 i 

pkt. 1, sak 23/19, fattet slikt vedtak: 

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

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med kommunens 

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

i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019». 

Rådmannen la den 27.6.2019 i sak 19/95 fram forslag for kommunestyret om felles 

organisering og drift av Aurora og Menova as, som fattet følgende vedtak: 

1. Rådmannen gis i oppgave å foreta nærmere vurdering/konkretisering muligheter for 

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kilemoen. Det 

forutsettes gjennomført i en prosess mellom MENOVA og Ringerike kommune basert 

på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling av 

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 unik 

kompetanse, erfaring og innsikt. Det legges til grunn at felleslokalisering vil føre til 

positive synergier for den enkelte, for bedrift, for kommune og for de ansatte. 

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold 

utredes nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges for vedtak i 

Kommunestyret. 

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 

organiseringen av nevnte samordning skjer ved at de ansattes interesser blir ivaretatt 

uten tap av rettigheter. Det gjelder og rettigheter til avtalefestet 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/VTAO plass får 

mulighet til å inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere 

som trenger aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om 

samlokalisering 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 Kilemoen hvor enkelt 

individets muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -

plasser (varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke 

overføringene til VTA-plasser i ordinære virksomheter (VTAO – i ordinær bedrift). 

3. Ringerike kommune skal posisjonere egne kommunale virksomheter for å søke tilskudd 

i forhold til VTAO-plasser, ved å tilby aktuelle arbeids- /praksisplasser innenfor egen 

virksomhet. Ringerike kommune vil i så henseende søke å prioritere psykisk 

utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser, - noe som selvsagt ikke skal 

ekskludere andre brukergrupper. 

Vedtakets punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt, mens pkt. 1 ble vedtatt mot 12 stemmer. 

Vedtaket gir rådmannen et klart oppdrag om å gjennomføre en prosess der en rekke 

innholdsmessige forutsetninger og føringer er lagt i kommunestyrets vedtak. Rådmannen valgte 

å prosjektorganisere oppfølgingen av kommunestyrets vedtak, og nedsatte en styringsgruppe 

med følgende representasjon: 

Styringsgruppe: 

 Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef, leder 

 Trude Steinmo, kommunalsjef HR 

 Magne Enger, daglig leder Menova as 

 Bente Bråthen HTV Fagforbundet 

Det ble likens nedsatt en prosjektgruppe/arbeidsgruppe bestående av: 

 Reni Odden, enhetsleder helse og omsorg, prosjektleder 

 Ruth Kvam, avdelingsleder Aurora 

 Siri van Kervel Røskaft, advokat/juridisk rådgiver 

 Sanna Grønli, økonomi/analyse, rådgiver 

 Terje Schistad, eiendomsforvalter 

 Magne Enger, daglig leder Menova as 

 Torbjørn Wik, Menova as 

 Gro Johansen, Fagforbundet 

 Trine Nyhus, Aurora, verneombud 

 Knut Rundtop, foreldrerepresentant 

 

Målsettinger/prosjektmandat 

Prosjektets målsetting skal baseres på at tilbudene samordnes både for å utvikle 

arbeidsmarkedsbedriften og for en bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer 

med utviklingshemming (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje). Prosjektet skal vurdere og 

konkretisere muligheter for samlokalisering av Aurora og Menova as til utbygd fellesanlegg på 

Kilemoen, som skal være et kraft- og kompetansesenter hvor enkeltindividets muligheter og 

rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 



Kommunestyrets vedtak innebærer at samarbeidet med Menova as søkes organisert slik at 

brukerne av Aurora får tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere. 

Arbeid er viktig for alle, og psykisk utviklingshemmede må også få erfare at arbeid gir bedre 

økonomi og større grad av integrering. De psykisk utviklingshemmede skal ha en reell mulighet 

for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den 

«varige tilrettelagte arbeidsplassen» (VTA-plass) gi forutsigbarhet og trygghet i egen 

livssituasjon. 

Aktivitetstilbudet, som i utgangspunktet er et kommunalt ansvar videreføres i kommunal regi i 

et samarbeid med Menova as. Den enkelte vil da kunne trekke større veksler på et langt større 

fagmiljø med bredere kompetanse. Det etableres «sømløse» overganger fra et lavere 

funksjonsnivå til et høyere, - og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle 

tilsi dette. Samkjøring/transport vil også være lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. 

Aktivitetstilbud og arbeidstilbud for denne gruppen griper sterkt inn i hverandre. 

Kommunestyrets vedtak forutsetter at kommunens aktivitetstilbud (som er et klart definert 

kommunalt ansvar) skjer i regi av kommunalt ansatte, og at de etablerte arbeidstilbud (som er 

et klart definert statlig ansvar) skjer i regi at arbeidsmarkedsbedriften og dennes ansatte. Det 

skulle i så henseende ikke være noe i veien for å ta ut positive synergier ved etablering av felles 

administrasjon og ledelse. 

Det legges til grunn at prosjektet skal resultere i løsninger som gir positive synergier både for 

den enkelte bruker, for ansatte, for Menova as og for kommunen. For kommunen vil de 

positive synergier best synliggjøres i en kostnadseffektiv drift og riktig og rasjonell bruk av 

kommunens midler. Rådmannen har gitt klare føringer for at kostnadsnivået til disse tjenestene 

ikke skal øke etter at de organisatoriske endringene er gjennomført. 

Prosjektgruppen fikk følgende mandat i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 95/19: 

1. Utrede en mulig samarbeidsmodell der Menova as og Aurora samlokaliseres på Kilemoen. 

Modellen skal sikre en bedre realisering av grunnleggende rettigheter når det gjelder aktivitet 

og arbeid for personer med utviklingshemming (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje). 

2. Et slikt fellesanlegg skal være et kraft- og kompetansesenter hvor enkeltindividets 

muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

 

Prosjektgruppens anbefaling 

Prosjektgruppen har lagt et godt stykke arbeid ned i en rapport som belyser tre forskjellige 

måter det vedtatte samarbeid kan organiseres på. Den styrking av tjenestetilbudet som er 

nødvendig, gjør at aktuelle alternativ må gi insitament for positive synergieffekter i forhold til 

drift, dersom man skal unngå å tilføre ytterligere driftsmidler. Slik prosjektgruppa ser det, vil 

både alternativ 1 og 2 kunne ha et visst potensiale for forbedringer av tjenestetilbudet. Den 

nødvendige styrking som er nødvendig vil allikevel kun la seg realisere gjennom alternativ 3. 

Prosjektgruppens rapport er godkjent av styringsgruppen, og anbefaling følger som vedlegg. 

Styret for Menova as har behandlet forslaget i sak 58/19 den 20.11.19 og uttaler: 

Dokumenter var utsendt på forhånd. En lang og god diskusjon ble gjennomført. Synspunkter 

på både fordeler og ulemper med en samlokalisering og overtagelse av ansvaret for driften av 

Aurora, fremkom. Enighet om at dette vil gi et langt bedre tilbud til brukerne hos Aurora. 

Aurora og Menova står ovenfor mange av de samme utfordringene som kan løses med «en 



sterkere kraft» om man er samlokalisert/samarbeider. Menova sin drift vil også bli mer 

forutsigbart og sikret. 

Vedtak:  

Styret stiller seg positive til den fremlagte skissen, tegninger av nytt bygg og 

organiseringsalternativ 3 for samlokalisering og synergi med Ringerike kommune sitt 

arbeidssenter Aurora.  

Styret mener følgende forutsetninger må være på plass før ett endelig vedtak kan fattes: 

o En driftsavtale, med tilhørende økonomiske betingelser, hvor Aurora minimum dekker 

sin naturlige andel av felleskostnader i Menova, samt sikrer at Menova ikke kan bli 

belastet med uforutsette kostander tilknyttet driften av Aurora. Videre at driftsavtalen 

gir ledelsen i Menova den nødvendige styringsrett over medarbeidere i Aurora, selv 

om de er ansatt i Ringerike kommune. 

o En husleieavtale på markedsmessige vilkår inngås - 25 års leieavtale. 

o NAV gir Menova anledning til å etablere en konsernmodell, som gjør at Menova kan 

leie ut bygg og stå for driften av Aurora, uten at Menova sin godkjennelse som 

attføringsleverandør, blir trukket tilbake. 

o Styreleder og daglig leder følger opp mot Ringerike kommune.   

 

Rådet for funksjonshemmede har fått prosjektgruppas anbefaling til behandling i sitt møte 

28.2.2020. Innstilling til rådets anbefaling er som følger: 

«Råd for funksjonshemmede har gått igjennom relevante saksopplysninger for kommunestyret 

sak 96/19, samt prosjektgruppens forslag til lokasjon og organisering av arbeids, - og 

aktivitetstilbudet for psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune. 

Råd for funksjonshemmede oppfatter kommunestyrets vedtak som nødvendig for å ivareta 

intensjoner i NOU 2016/2017 – På lik linje. Råd for funksjonshemmede anbefaler 

kommunestyret å slutte seg til det beskrevne alternativ 3 i prosjektgruppas anbefaling». 

Endelig vedtak i rådet vil bli vedlagt saken til hovedkomiteens- formannskapets- og 

kommunestyrets behandling. 

 

Økonomiske forhold 

Hva vil en samlokalisering og en formalisering av samarbeidet i henhold til 

prosjektgruppens forslag alternativ 3 koste? 

Dette er et estimat ut i fra dagens driftsnivå og antall deltagere/brukere, basert på budsjett-tall 

og forslag fra Menova as. Det har ikke vært gjennomført formelle drøftinger. 

Kostnader ved egenregi, - som i dag Kostnader ved samlokalisering og 

formalisert samarbeid 

ved realisering av alternativ 3 

Lønn Aurora* 11 659 860 Lønn Aurora***** 8 686 600 

Driftskostnader  924 300 Driftskostnader 1 200 000 

  Andel av fellesarealer og 

fellestjenester******** 

2 500 000 

FDV-kostnader bygg*** 200 000 FDV-kostnader 200 000 



Husleie** 1 617 500 Husleieii****** 1 250 000 

Salgsinntekter 911 795 Salgsinntekter******* 1 000 000 

Refusjoner****      640 476 Refusjoner   640 000 

 12 849 389  12 196 600iii 

 

Kommentarer til de enkelte poster: 

*Lønn Aurora er basert på vedtatt budsjett 2020. med 17,45 årsverk.  

**Basert på dagens husleie i Storgata samt ny husleie på Hensmoen. 

*** Strøm, renovasjon, renhold er basert på regnskapstall 2018. 

****Gjelder refusjoner ved langtidsfravær. 

*****Lønnsutgifter til kommunalt ansatte som følger med over til Kilemoen. 

******Kapitalkostnader av lånebehov + FVD-kostnader 

*******Salgspotensialet øker, og man velger å estimere 10% økning fra 2020. 

********Dette beløpet skal dekke tilgang til kantine, tilgang/deling treningsrom, deling av 

møte/undervisningsrom og en felles resepsjon, 50% av stillingen som leder for «Menova 

Arbeid og Aktivitet», deling av kostnader til nye veilederfunksjoner, fellesfunksjoner innen 

ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, kompetanseutvikling, IKT og 

markedsføring/digitale kanaler. 

Hvilke forbedringer/muligheter vil dette gi for de psykisk utviklingshemmede? 

Prosjektgruppens anbefaling i alternativ 3 vil gi brukerne muligheter for de endringer 

kommunestyret i sitt vedtak etterspør. Dette gjelder særlig innenfor følgende områder: 

 Brukerne vil få tilgang til hele virkemiddelpakken som Menova AS presenterer, samt 

det faglige nettverket, bedrift- og kundekontakt samt samarbeidspartnere. 

 Det vil ligge til rette for «sømløse» overganger fra et lavere funksjonsnivå til et høyere, 

- og fra et høyere til et lavere dersom helsemessige grunner skulle tilsi dette. 

 Brukerne vil ha en bedre økonomi når man frekventerer VTA/VTAO ordningen 

framfor sysselsetting i dagens Aurora, og får oppleve gleden og motivasjonen ved å 

tjene egne penger. 

 Brukerne vil ha en reell mulighet for kvalifikasjon mot det ordinære arbeidsmarkedet. 

Dersom dette ikke lar seg realisere, vil den «varige tilrettelagte arbeidsplassen» 

(VTA/VTAO) gi trygghet i livssituasjon. 

 Aktivitetstilbudet vil videreføres i et slikt samarbeid som alternativ 3 beskriver for de 

som ikke kvalifiserer til varig tilrettelagt arbeid. 

 De ansatte ved Aurora vil kunne trekke større veksler på et større fagmiljø med bredere 

kompetanse. Ved etablering av felles faglige ressurser/veiledere og fag- og 

næringslivsansvarlige, vil både ansatte og brukere få større mulighet og tilgang til 

individuell veiledning i daglig arbeid. Dette vil bidra til utvikling og muliggjøre 

overgang til varig tilrettelagt arbeid for flere. 

 Samkjøring av transport vil bli lettere gjennom et større volum samlet på en 

destinasjon. Selv om Kilemoen ikke ligger sentrumsnært, har Menova AS allerede 

etablert gode transportordninger til Kilemoen, mens transportgrunnlaget til Hensmoen 

har blitt tilsvarende redusert. 

                                                
ii Beregnet kapitalkostnader relatert til et byggelån på 25 mill. kroner samt FDV-kostnader 
iii Den usikre variabel her vil være husleien. For- og detaljprosjektering vil gi et mer nøyaktig estimat, og 

endelig kostnadsramme vil bli avdekket ved anbudskonkurransen. Dette vil derimot ikke foreligge før høsten 

2020. Skal nåværende leieavtale sies opp, må dette skje før juni 2020. 



 

Avtalemessige forhold 

Rådmannen har fått utarbeidet et forslag til intensjonsavtale som overordnet vil regulere 

samarbeidsavtalen mellom Menova as og Aurora. Denne følger som vedlegg.  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunestyrets vedtak i sak 19/95 ga rådmannen i oppgave å foreta nærmere 

vurdering/konkretisering muligheter for samlokalisering av Aurora og Menova as til utbygd 

fellesanlegg på Kilemoen. Det ble forutsatt gjennomført i en prosess mellom Menova as og 

Ringerike kommune basert på formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling av 

arbeidsmarkedsbedriften og for bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer 

med utviklingshemming. (Jfr. NOU 2016/2017 – På lik linje som utgangspunkt). Vedtaket la 

også klare føringer for et løsningsorientert samarbeid basert på tillit og respekt, hvor 

hovedfokus skal være å ivareta ulike grupper og enkelt personers behov på best mulige måte. 

Vurderinger og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, nærmere utredning av de 

økonomiske forhold og konkrete forslag til organisering skulle fremlegges for vedtak i 

kommunestyret. Det ble også lagt til grunn at de kommunale eierne, sammen med NAV og 

Menova as skulle samarbeide om å skape et «kraft – og kompetansesenter» på Kilemoen hvor 

enkeltindividets muligheter og rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

Det er viktig at psykisk utviklingshemmede på lik linje med andre får gjennomført en grundig 

arbeidsevnevurdering og valg av arbeidsønsker. En slik vurdering må gjøres ut i fra diagnoser 

og helsemessige begrensninger i tillegg til den enkeltes ressurser og muligheter for arbeid. 

Dette er arbeidsmarkedsbedriftens arena i samarbeid med NAV, og for å vri utviklingen i riktig 

retning, må de psykisk utviklingshemmede vurderes med flere av de tiltak som i dag ligger 

under arbeidsmarkedsbedriftens ansvarsområde. 

Ved å samlokalisere Aurora og Menova as, samt å formalisere samarbeidet, vil dette kunne gi 

en effektiv og helhetlig løsning med flere valg for brukerne. Felles lokalisering og organisering 

under en ledelse, vil gi muligheter for å samle tverrfaglig kompetanse og ressurser hos en 

arbeidsgiver.  

En samlokalisering og formalisering av samarbeidet vil gi kommunen muligheter for å gjøre 

noe aktivt med de forhold som er avdekket i prosessen og de utfordringer som 

Rettighetsutvalget belyser. Faglig sett oppfattes dette som helt nødvendig. Likeens vil 

samlokaliseringen gi muligheter for å finansiere og designe et «Karriere- og 

livsmestringsverksted» som har et potensiale som strekker seg langt videre enn til bare psykisk 

utviklingshemmede. Dette som svar på kommunestyrets vedtak om å skape et «kraft – og 

kompetansesenter» på Kilemoen. 

Prosjektgruppens anbefalte løsning (alternativ 3) gir også positive synergieffekter som vil 

muliggjøre etableringen av et rådgivende utvalg bestående av Menova as, Adaptor as, NAV, 

Ringerike kommune og videregående skole, for å sikre alle mennesker med en 

utviklingshemming en reell avklaring og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet 

for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. 

Rådmannen mener det er av avgjørende betydning at det etableres en felles ledelse og for 

«Aurora» og Menova as. Dette vil være nødvendig ikke bare for å finansiere tilbud som i dag 

mangler, men også for å utløse positive synergier som: 



 Utvikling og samkjøring av Industrivaskeriet og Husflid, herunder felles utvikling og 

konsepter, innsalg/kontakt med oppdragsgivere/kunder og samarbeid innen pakking og 

søm.  

 Utvikling og samkjøring av Monteringsvirksomheten, herunder, innsalg/kontakt med 

oppdragsgivere og gjennomføring av fellesoppdrag. 

 Innovasjonsarbeid – hvordan utvikle produksjonsområder og kompetanse for å møte 

endringer i markedet og endring av deltagergruppen, herunder unge og 

fremmedspråklige.  

 Økte ressurser til å gjennomføre endring og omstilling. 

 Økte ressurser og kompetanse innen kommersiell drift og salg.  

 Tilgang på bedre nettverk, herunder NHO, Arbeid og Inkludering, ASVL, HR Norge 

og andre kontakter. 

 Det etableres likeledes en deling av veilederstillinger/funksjoner/oppgaver. De som 

arbeider i produksjon som har ansvaret for kvalitet og leveranser, og har ansvaret for 

en gruppe kalles arbeidsledere, men de som arbeider med oppgavene under kalles 

veiledere. Alle må jobbe i produksjon om nødvendig. Dette vil gi positive synergier 

ved:   

o Kontakt med NAV, tildelingskontoret, kommune, skoleverket og 

opplæringskontor. Gjennomføre forhåndsomtaler og 

velkomst/introduksjonsprogram. 

o Karriereveilelening for å finne hvilket tilbud, og lage plan som er best for 

bruker, men samtidig realistisk. 

o Oppfølging av VTAO (om oppfølgingen fra NAV ønskes supplert), VTA 

«ekstern» og deltagere fra Aurora som er ute hos kommunen eller i ordinære 

bedrifter. 

o Representere spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjonsmedarbeidere kan håndteres og stimuleres. 

o Støtte og bistå i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- 

aktiviteter på tvers. 

o Gjennomføre kurs/refleksjon/trening innen arbeidsrettede temaer og innen 

livsmestring/livskvalitet.    

o Gjennomføre sosiale aktiviteter og trening. 

Felles funksjoner innen ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, 

kompetanseutvikling, IKT og markedsføring/digitale kanaler, vil bidra til at felles drift blir en 

mer avgrenset og målrettet strategiprosess, som igjen blir en del av input, refleksjon og 

utvikling innen arbeidsinkluderingsfaglige spørsmål. Det vil også ligge til rette for en mer 

detaljert økonomistyring og oppfølging, samt ressurser til å gjennomføre personaltiltak, 

herunder sykefraværs oppfølging og markeringer. Kompetansetiltak kan samkjøres og det vil 

være tilgang på ressurser til å utføre oppgaver innen markedsføring og i forhold til digitale 

kanaler. 

Det vil også bli opprettet et rådgivende utvalg mellom Menova as, Adaptor as, NAV, 

Ringerike kommune og videregående skole for å sikre alle mennesker med en 

utviklingshemming en reell avklaring og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet 



for kvalifisering til VTA/VTAO plasser. Ringerike kommune skal ta et selvstendig ansvar i å 

opprette arbeids/praksisplasser som kan benyttes som VTAO-plasser i egen virksomhet.   

Rådmannen vil derfor anbefale kommunestyre å slutte seg til prosjektgruppens anbefaling i 

alternativ 3 for samlokalisering og formalisering av samarbeidet mellom Menova as og Aurora, 

men med den endring at ordningen med at kommunalt ansatte på Aurora ikke videreføres ut 

over den periode dagens ansatte innehar stillingene. Stillingene bør ved ledighet overføres 

Menova sin stillingsportefølje.  

Rådmannen er kjent med at Fagforbundet har oversendt følgende uttalelse i saken: 

Fagforbundet Ringerike er positive til et samarbeid, og en samlokalisering av 

Aurora/Menova. 

Vi ønsker kommunal nærledelse for Auroras ansatte, på lik linje med andre ansatte i 

kommunen. Fagforbundet Ringerike forventer derfor at det skal være kommunal leder 

innenfor områdene økonomi og personal for de ansatte på Aurora. 

Fagforbundet Ringerike stiller seg bak anbefalingene fra prosjekt og styringsgruppen i alt. 3, 

om at nyansettelse i aktivitetssenterdelen skal lyses ut som kommunale stillinger  

De endringer som nå foreslåes vil ha enkelte konsekvenser for dagens ansatte, og rådmannen 

har i sitt forslag hatt fokus på at deres rettigheter og ønsker imøtekommes. Det er etter 

rådmannens syn også viktig at selv om arbeidsgiveransvaret for dagens ansatte ivaretas av 

Ringerike kommune, så må arbeidsledelsen ivaretas av Menova as. Selv om ledelsen er ansatt i 

Menova as, er dette tross alt en bedrift som er kommunalt eid. Så lenge Ringerike kommune 

har ansatte som arbeider på Aurora, vil disse være tilknyttet en enhetsleder i Ringerike 

kommune. Når det gjelder «styringsretten» er denne knyttet opp imot arbeidsgiverrollen, og vil 

bli behandlet spesifikt i de framtidige avtaleforhandlinger. 

Rådmannen har rettet en henvendelse til husbanken for å avklare om et slikt prosjekt kan få 

investeringstilskudd dersom kommunen står som eier av aktivitetslokalene. Spørsmålet har 

vakt en del usikkerhet i husbanken, og kommunen vil motta et svar på et senere tidspunkt. 

 

 

Vedlegg 

 Prosjektgruppens anbefaling m/tegninger til nye lokaler 

 Forslag til intensjonsavtale 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 



saksbehandler: Sveinung Homme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FRAMTIDIG DRIFTSFORM OG LOKALISERING AV 

«AURORA», - SAMARBEID MED MENOVA AS. 

 

En anbefaling fra prosjektgruppen 

 

 

En realisering av kommunestyrets vedtak innebærer en samlokalisering av Menova as og 

«Aurora». Dette er kun realistisk å gjennomføre på de tomtearealer Menova as i dag 

disponerer, og ved nødvendige tilbygg/nybygg relatert til eksisterende bygningsmasse. 

Prosjektgruppen har fått tegnet ut forskjellige utkast til løsninger, og har sluttet seg til 

nedenforstående utkast til bygningsmessige løsninger, som også er godkjent i 

styringsgruppen. 

Foreløpige tegninger 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Når det gjelder framtidig samarbeid/organisering av Menova as og «Aurora», har 

prosjektgruppen drøftet og vurdert tre forskjellige alternativ: 

Alternativ 1: 

«Aurora» flytter opp på Kilemoen. Menova bygger og leier ut lokaler til «Aurora» i henhold 

til avtalt spesifikasjon. Virksomhetene beholder respektive ledelse, og samme organisatoriske 

tilhørighet som i dag. Leder av Menova as og leder av «Aurora» møtes kvartalsvis for å 

gjennomgå samarbeid siste periode og avtale samarbeid for neste periode. 

Slikt alternativ gir «Aurora» bedre lokaliteter, men få eller ingen positive driftsmessige 

synergier. Alternativet oppfattes som uaktuelt både for Menova as og Ringerike kommune. 

 

Alternativ 2: 

Som alternativ 1, men det legges her inn felles faglige ressurser ved at: 

a) Aurora får tilgang på fagansvarlig og næringslivsansvarlig i Menova  

 Fagansvarlig er ansvarlig for den felles fagplattformen, inklusiv veiledning 

prinsipper, utvikling og drift av Karriereverksted inklusiv e-lærings verktøy, plan 

for kompetanseutvikling for ordinært ansatte, samt følge med på relevant faglig 

utvikling og «fore» dette inn i organisasjonen 



 Næringslivsansvarlig er ansvarlig for at vi har kontakter og relasjoner med aktuelle 

/ønskede bedrifter på Ringerike, er spisskompetanseperson innen kunnskap om 

arbeidslivets krav, rekruttering, og hvordan oppstart av arbeidsforhold blir mest 

mulig vellykket, samt sørger for koordinering av kontakt med 

bedrifter/virksomheter, slik at vi opptrer koordinert.   

 

b) det deles på to veiledere som organiserer arbeidet med de angitte oppgavene under på 

tvers av «Aurora» og Menova as, og i samarbeid:   

 Oppfølging av VTAO, VTA «i permisjon» og deltagere fra Aurora/Menova som 

er ute hos kommunen eller i ordinære bedrifter (dette i samarbeid med 

Næringslivsansvarlig).  

 Støtte og bistå i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- aktiviteter 

på tvers (dette i samarbeid med fagansvarlig for Menova). 

 Gjennomføre sosiale aktiviteter og trening 

 Kontakt med NAV, tildelingskontoret og skoleverket. Gjennomføre, 

forhåndsomtaler, velkomst/introduksjonsprogram, karriereveilelening, kontakt 

med og kunnskap om skole og fagopplæring. 

 Representere spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjons-medarbeidere kan håndteres og stimuleres. 

Det etableres et utviklings – og driftsforum for Menova as og «Aurora». Der møter leder 

Aurora, leder Menova Kilemoen og daglig leder Menova samt fagansvarlig og 

næringslivsansvarlig ut fra behov.  

I dette alternativet rapporterer leder Aurora til leder i Ringerike kommune og håndterer selv 

alle forhold som vedrører Ringerike kommune.   

Slikt alternativ gir noe bedre grad av integrering og samarbeidsmuligheter. Driftsmessige 

synergier vil være marginale, og modellen vil derfor ha en kostnadsramme som vil gi et 

merforbruk sammenlignet med dagens kostnadsnivå. Alternativet oppfattes derfor som 

uaktuelt både for Menova as og Ringerike kommune. 

 

Alternativ 3: 

Menova bygger og leier ut lokaler til Aurora i henhold til avtalt spesifikasjon. Dette vil gi 

bedre lokaler, tilpasset driften, lysere og mer funksjonelle og enklere å tilpasse endringer i 

arbeidsoppgaver (husflid og montasje). Det vil etableres en mer funksjonell løsning for 

vedproduksjon, noe som kan/vil gi økt produksjonskapasitet 

Bedre løsninger for å ivareta/gi et tilbud for de som trenger å arbeide alene/mindre gruppe ved 

å ha «stillerom» i avdelingene. Samtidig vil lokalitetene gi tilgang til kantine, tilgang/deling 

treningsrom, deling av møte/undervisningsrom og en felles resepsjon, Nytt bygg vil bli langt 

mer energieffektivt enn dagens bygg, noe som vil redusere driftskostnadene.  

Brukere som kan nyttiggjøre seg og ha glede av et VTA-tiltak vil kunne få dette, enten 

innenfor arbeidsmarkedsbedriften Menova as eller som en VTAO-plass innen næringsliv eller 



det offentlige. Når deltagere hos Menova as ikke er i stand til å nyttiggjøre seg et VTA tiltak, 

gis de tilbys plass på «Aurora». 

Kvalifisering for VTA-plass avgjøres gjennom NAV. Vedtak om plass på Aurora gjøres av 

Ringerike kommune ved tildelingskontoret.  

Dette vil gi grunnlag for «sømløse» overganger mellom å være i et VTA-tiltak og å være på et 

arbeidssenter, uten å måtte skifte arbeidssted. I de tilfeller man er usikker på hvor en ny 

deltaker passer best inn kan utprøving skje både i arbeidsmarkedsbedrift og i arbeidssenter   

Dette vil gi et bedre tilpasset tilbud til den enkelte, fordi alternativene som kan tilbys har et 

bredere spekter 

Det etableres en felles ledelse for «Aurora» og Menova as. Dette gir positive synergier som: 

 Utvikling og samkjøring av Industrivaskeriet og Husflid, herunder, felles utvikling og 

konsepter, innsalg/kontakt med oppdragsgivere/kunder og samarbeid innen pakking og 

søm  

 Utvikling og samkjøring av Monteringsvirksomheten, herunder, innsalg/kontakt med 

oppdragsgivere og gjennomføring av fellesoppdrag 

 Innovasjonsarbeid – hvordan utvikle produksjonsområder og kompetanse for å møte 

endringer i markedet og endring av deltagergruppen, herunder unge og 

fremmedspråklige   

 Økte ressurser til å gjennomføre endring og omstilling 

 Økte ressurser og kompetanse innen kommersiell drift og salg  

 Tilgang på bedre nettverk, herunder NHO, Arbeid og Inkludering, ASVL, HR Norge 

og andre kontakter  

Det etableres likeledes en deling av veilederstillinger/funksjoner/oppgaver. De som arbeider i 

produksjon som har ansvaret for kvalitet og leveranser, og har ansvaret for en gruppe kalles 

arbeidsledere, men de som arbeider med oppgavene under kalles veiledere. Alle må jobbe i 

produksjon om nødvendig. Dette vil gi positive synergier ved:   

 Kontakt med NAV, tildelingskontoret, kommune, skoleverket og opplæringskontor. 

Gjennomføre forhåndsomtaler og velkomst/introduksjonsprogram 

 Karriereveilelening for å finne hvilket tilbud, og lage plan som er best for bruker, men 

samtidig realistisk 

 Oppfølging av VTAO (om oppfølging fra NAV ønskes supplert), VTA «ekstern» og 

deltagere fra Aurora som er ute hos kommunen eller i ordinære bedrifter 

 Representere spisskompetanse innen diagnoser og hvordan aktuelle 

deltagere/produksjonsmedarbeidere kan håndteres og stimuleres. 

 Støtte og bistå i arbeidet med å utarbeide og følge opp aktivitets – og 

kompetanseplaner, koordinere og gjennomføre kompetanseutviklings- aktiviteter på 

tvers. 

 Gjennomføre kurs/refleksjon/trening innen arbeidsrettede temaer og innen 

livsmestring/livskvalitet    

 Gjennomføre sosiale aktiviteter og trening 



 

Felles funksjoner innen ledelse, strategi, arbeidsinkluderingsfag, økonomi og regnskap, HR, 

kompetanseutvikling, IKT og markedsføring/digitale kanaler, vil bidra til at felles drift blir en 

mer avgrenset og målrettet strategiprosess, som igjen blir en del av input, refleksjon og 

utvikling innen arbeidsinkluderingsfaglige spørsmål. Tilgangen på kurs og metodikk innen 

Karriereverksted, som kan utvikles til felles Karriere - og livsmestringsverksted. 

Det vil også ligge til rette for en mer detaljert økonomistyring og oppfølging, samt ressurser 

til å gjennomføre HR og personaltiltak, herunder sykefraværs oppfølging og markeringer. 

Kompetansetiltak kan samkjøres o det vil være tilgang på ressurser til å utføre oppgaver innen 

markedsføring og i forhold til digitale kanaler. 

Det etableres et utviklings – og driftsforum for Menova as og «Aurora». Der møter leder 

Aurora, leder Menova Kilemoen og daglig leder Menova samt fagansvarlig og 

næringslivsansvarlig ut fra behov.  

Alternativ 3 vil også gi grunnlag for bedre transport tilbud. Dette fordi dagens hovedbusser 

08.10 og 15.10 kan sikres, og gi grunnlag for nye bussavganger som øker tilgjengelighet og 

tilpassing av arbeidstid. Det vil dermed også gi et bedre grunnlag for å gi tilbud til 

skoleelever, herunder kombinasjon videregående skole og arbeid og lærekandidater. 

Det etableres et rådgivende utvalg mellom Menova, Adaptor, NAV, Ringerike kommune og 

videregående skole for å sikre alle mennesker med en utviklingshemming en reell avklaring 

og utprøving i forhold til rett arbeidstilbud, og mulighet for kvalifisering til VTA/VTAO 

plasser. Ringerike kommune skal ta et selvstendig ansvar i å opprette VTAO-plasser i egen 

kommune.   

Personalhåndbok, hovedtariffavtale for ansatte i Ringerike kommune og Menova gjennomgås, 

slik at man i forkant av samlokalisering har gjennomgått, blitt bevisst hvilke forskjeller som 

eksisterer og blitt enig om hvordan ulike regler/praksis skal håndteres. Andre momenter som 

kan skape ulik praksis gjennomgås og det gis informasjon og lages avtale for hvordan 

ulikheter håndteres.  

Slikt alternativ gir en tilfredsstillende grad av integrering og positive driftsmessige synergier, 

og oppfattes som et optimalt tilbud både for Menova as og Ringerike kommune på nåværende 

tidspunkt. Styret for Menova as har også behandlet dette spørsmålet, og vedtatt alternativ 3 

som beste alternativ. Alternativet kan skisseres med følgende organisasjonsstruktur: 



 

Prosjektgruppen har mottatt en rekke innspill fra ansatte og ansatte representanter underveis 

som kan sammenfattes som følger: 

Man er positive til det alternativ 3 betyr for kompetanseutvikling og deling av kompetanse. 

Utviklingshemming er på tross av alle normaliseringsprosesser et eget fag, og det samlede 

fagmiljøet vil være bærekraftig og konkurransedyktig når det gjelder rekruttering. Den nye 

bygningsmassen er integrert med eksisterende bygg, og det ligger godt til rette for å benytte 

kompetansen «på tvers». 

Ansatte er opptatt av at medbestemmelse skal videreføres. Menova as ser også fordelene dette 

har gitt i Ringerike kommune, og innfører nå tilsvarende praksis i sine avdelinger. Det er 

viktig at ansatte føler tilhørighet på tvers av «Aurora» og Menova as. 

Ansatte mener at VTA-plasser også bør kunne organiseres inn i «Aurora-delen», og tror dette 

kunne gi gode positive synergier. Men det vil være viktig å fortsatt være en avdeling som også 

de med lav restarbeidsevne kan være en del av. Arbeid er mestring, - dette gjelder alle. Det vil 

likeledes være viktig å videreføre gode og godt innarbeidede brukeroppgaver, slik at 

prosessen blir mindre usikker. Men også åpne for å tenke nytt! 

Men ser ikke bort ifra at det ved en driftsenhet som både har kommunalt ansatte og Menova-

ansatte, kan det oppstå uoverensstemmelser i forhold til tolking av regelverk og annet. Det vil 

derfor etableres et organ/- «konfliktråd» som håndterer slikt på et overordnet plan. I et slikt 

råd vil både HR-ansvarlig ved Menova as og Ringerike kommune være representert. 

«Aurora» vil fortsatt være Ringerike kommunes aktivitetstilbud til psykisk 

utviklingshemmede, bemannet med kommunalt ansatte. Lønn, pensjon, ansiennitet og andre 

særskilte regler for kommunalt ansatte i «Aurora» håndteres i Ringerike kommune. I 

prosjektperioden har det ofte vært diskutert hva som skal skje når ansatte i kommunale 



stillinger ved «Aurora» slutter. Skal de lyses ut på nytt som kommunale stillinger, eller skal 

de overføres Menova as, slik at ansettelsesforhold i fortsettelsen håndteres av Menova as. 

Dette vil i så fall ikke ha noen innvirkning på arbeidsforholdet til de som i dag er ansatt på 

«Aurora». Styringsgruppa har valgt å anbefale at aktivitetssenterdelen drives av ansatte i 

Ringerike kommune, og på nåværende tidspunkt utlyses slike stillinger som kommunale 

stillinger. En eventuelt endring av slik praksis vil måtte være et resultat av forhandlinger. 

Dette for å opprettholde nødvendig ro, konsensus og trygghet i den omorganiseringsprosessen som nå 

ligger foran oss. 



INTENSJONSAVTALE  

mellom  

Menova AS og Ringerike kommune 

om drift og utvikling av aktivitetssenteret Aurora  

 

1. Avtalens bakgrunn og hensikt  

Partene er i kontakt med hverandre med sikte på å komme frem til endelige og bindende 

avtaler om et samarbeid innen intensjonsavtalens område, slik dette er nærmere angitt i pkt. 2 

nedenfor. Gjennom denne intensjonsavtale bekrefter de at de har til hensikt, gjennom aktive 

undersøkelser og forhandlinger, å komme frem til endelige avtaler som nevnt.  

Denne intensjonsavtale regulerer forholdet mellom partene enten frem til ny avtale inngås 

eller frem til denne avtale opphører uten at ny avtale inngås.  

2. Intensjonsavtalens område  

Intensjonsavtalen gjelder et mulig samarbeid mellom partene om drift og utvikling av 

aktivitetssenteret Aurora. Partene har til hensikt å samarbeide om å løse felles oppgaver på en 

slik måte at fastsatte krav blir nådd innenfor fastsatt kvalitet og tid.  

Det er videre en intensjon om at det inngås en husleieavtale som regulerer de 

forretningsmessige sidene ved at Ringerike kommune leier lokaler av Menova til drift av 

aktivitetssenteret Aurora. Det er ønskelig at forvaltnings- drifts- og vedlikeholdskostnader 

reguleres i samme husleieavtale.  

Videre er det en intensjon om inngåelse av en driftsavtale mellom partene. I driftsavtalen er 

hensikten at Menova, i tillegg til lokaler, stiller til rådighet avtalt personell og 

servicefunksjoner. Ringerike kommune stiller på sin side til rådighet avtalt personell og avtalt 

driftsutstyr.  

3. Nærmere om partenes samarbeid  

I perioden frem til endelige avtaler blir inngått, har partene til hensikt blant annet å 

gjennomføre følgende aktiviteter som grunnlag for avtaleinngåelsene:  

 Ringerike kommune vil gjennomføre en avsjekk vedrørende konkurranserettslige 

aspekter og offentlige anskaffelser.  

 Ringerike kommune vil gjennomføre avklaringer med Husbanken. 

 Menova AS gjennomføringer nødvendige avklaringer vedrørende organisering slik at 

godkjennelse som attføringsleverandør opprettholdes.  

 Menova AS gjennomfører en avsjekk vedrørende organisering i forhold til 

momsproblematikk.   

 Partene vil i fellesskap gjennomgå personalhåndbøker mv. med sikte på å avdekke 

ulikheter og lage avtaler for håndtering av dette. 



 Partene vil i fellesskap avklare skjæringspunkter mellom personalledelse og daglig 

arbeidsledelse/faglig ledelse.  

 Partene utarbeider i fellesskap nødvendig avtaleverk, jf. også punkt 2 over.  

4. Diskresjon  

Partene forplikter seg til å hemmeligholde all informasjon som de får fra den annen part som 

følge av denne intensjonsavtale.  

Partene forplikter seg videre til ikke å gi noen uvedkommende informasjon om at det føres 

samtaler/forhandlinger om samarbeid mellom partene. Partene skal konsultere hverandre før 

det gis informasjon til andre enn de som er involvert i samtalene/forhandlingene, og partene 

skal i tilfellet bli enige om tidspunkt for og innhold av den informasjon som skal gis. Begge 

parter er imidlertid inne forstått med at saken må behandles politisk i Ringerike kommune.  

5. Eksklusivitet 

Partene skal ikke i perioden fra i dag og frem til 1. juli 2020 føre samtaler/forhandlinger med 

andre enn hverandre om samarbeid som omhandlet av denne intensjonsavtale.  

6. Intensjonsavtalens varighet  

Denne intensjonsavtale gjelder frem til den blir avløst av en endelig og bindende avtale. Hvis 

ikke partene har kommet til en endelig og bindende avtale om videre samarbeid innen 1. juli 

2020, opphører intensjonsavtalen, og partene står da fritt i forhold til hverandre. Etter 

intensjonsavtalens opphør skal ingen av partene, hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt, kunne 

utnytte eller videreformidle informasjon som vedkommende har mottatt fra den annen part i 

anledning av denne intensjonsavtale. Dokumenter, prototyper eller annet materiale som den 

ene part har fått overlevert fra den annen, skal straks tilbakeleveres.     

7. Øvrige bestemmelser  

Partene er klar over at de i denne innledende fase av sitt samarbeid, frem til en endelig avtale 

er inngått, i vesentlig grad bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende. Likevel vil 

partene være erstatningsansvarlige for tap som måtte skyldes illojal eller usaklig opptreden i 

forhold til hva nærværende avtale med rimelighet gir forventninger om.  

 

Hønefoss, den …………  

    

For Ringerike kommune       For Menova AS 

 

____________________      ________________________ 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3329-17   Arkiv: 047 &00  

 

 

Delegeringsreglementet  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar revidert delegeringsreglement for Ringerike kommune.  

 

Rådmannen ved advokatkontoret gis fullmakt til å rette klare feil i delegeringsreglementet, og til å 

foreta nødvendige endringer i delegeringsreglementet som følge av lovendringer, forutsatt at 

prinsippene for delegering som er nedfelt i saksfremlegget følges.  

 

Rådmannen skal en gang i året orientere kommunestyret om endringer som rådmannen har foretatt i 

delegeringsreglementet i medhold av ovennevnte fullmakt. 

 

 

 

  

 

Sammendrag  

 

Det vises til KS sak 101/18 – delegeringsreglementet.  

Vedtakets pkt. 2. og 3. lød som følger:  

 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne og hovedutvalgslederne for 

utarbeidelse av utkast til revidert delegeringsreglement.  

 

Arbeidet ledes av varaordfører. Arbeidsgruppen bistås av politisk sekretariat og 

kommuneadvokatkontoret.  

 

3. Kommunen går til innkjøp av KF Delegeringsreglement. Kostanden belastes formannskapets 

disposisjonsfond.  

 

Arbeidsgruppen ble ledet av Dag Henaug og har foruten varaordfører bestått av følgende personer:  

 

Runar Johansen  

Axel Sjøberg  

Kirsten Orebråten  



- 

Arnfinn Holten  

Arnfinn Baksvær  

Mons-Ivar Mjelde  

Nanna Kristoffersen  

Hans-Petter Aasen  

Magnus Herstad  

Anne Marit Lillestø  

Knut Arild Melbøe  

 

Arbeidsgruppen har blitt bistått av politisk sekretariat ved Trude S. Bjerkås og Marit Simensen. I 

tillegg har advokatkontoret bistått i arbeidet ved advokat Thea Broch og kommuneadvokat Rune 

Erstad.  

 

Arbeidsgruppen har totalt avholdt fem møter. Temaet for møtene har vært diskusjon om 

utarbeidelse av forslag til nytt delegeringsreglement og politiske føringer til advokatkontoret som 

har ført forslag til reglement i «pennen».  

 

Bakgrunn 

 

Etter kommunelovens § 5-3 er kommunestyret kommunens øverste organ. All utøving av 

kommunal kompetanse ved andre, folkevalgte organer eller tilsatte i administrasjonen, skjer på 

kommunestyrets vegne og politiske ansvar. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen 

så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jf. lovens § 5-3 andre ledd.  

 

I de aller fleste kommuner vil den alt overveiende del av den kommunale beslutningsmyndighet bli 

utøvd av andre enn kommunestyre, eksempelvis formannskap, utvalg, av ordfører eller av tilsatte. 

Slik beslutningsmyndighet forutsetter at det foreligger et delegeringsvedtak fra kommunestyret.  

 

Delegering er en form for tildeling av fullmakt. Det betyr at den man delegerer til, kan treffe 

beslutninger innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, og med 

samme rettsvirkninger som om det var truffet av dette organet. Det delegerende organ kan når som 

helst «ombestemme seg». Det kan for det første tilbakekalle fullmakten, altså oppheve 

delegeringsvedtaket. Dernest kan det gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan det 

underordnede organet skal avgjøre saker, eller det kan beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i en 

bestemt sak som ligger innenfor rammen av et generelt delegeringsvedtak, med bindende virkning 

også for det underordnede organet. Endelig kan det delegerende organet ta det underordnede organs 

vedtak opp til ny vurdering og omgjøre dette i samme omfang som det kunne omgjort sitt eget 

vedtak, det vil i praksis si, i første rekke til gunst for en part. Dette betyr at kommunestyret aldri kan 

delegere fra seg ansvaret for de avgjørelser som treffes. 

 

Kommunen har gått til innkjøp av «Kommuneforlagets delegeringsreglement». Dette er et 

elektronisk verktøy som viser oversikten over de bestemmelser som har et delegeringsforbud og de 

ca. 1 000 bestemmelsene som kan delegeres. Advokatkontoret har gjennomgått bestemmelsene i 

systemet og foretatt delegering i tråd med føringene fra arbeidsgruppen. Det redegjøres i det 

følgende for arbeidsgruppens vurderinger og føringer.  

 

Arbeidsgruppens vurderinger og føringer 
 

Arbeidsgruppen var enig om at dagens politiske organisering er fornuftig. Videre mener 

arbeidsgruppen at dagens delegeringsreglement er bra, forutsatt at reglementet praktiseres. 

Eksempelvis har arbeidsgruppen sett at saker hvor utvalg, eller formannskap, er delegert 



- 

avgjørelsesmyndighet likevel fremmes for kommunestyret. Arbeidsgruppen ga uttrykk for at 

utvalgene i større grad skulle arbeide mer faglig innenfor sine områder og dernest gi sin innstilling 

til formannskap eller kommunestyre. For at utvalgene skal få arbeide faglig stilles det større krav til 

administrasjonen, slik at utvalgene blir koblet tidlig på sakene. Dernest må administrasjonen klare å 

overholde skrivefristene. Arbeidsgruppen mener at dette vil kunne bidra til å vitalisere det politiske 

arbeidet, slik at saker med politisk innhold blir bedre forberedt når sakene kommer til 

kommunestyret.  

 

Arbeidsgruppen hadde følgende anbefalinger:  

 

Politisk organisering  

 

Dagens organisering med kommunestyret, formannskapet og tre utvalg beholdes.  

 

Dagens delegeringsreglement  

 

Dagens delegeringsreglement videreføres, men med de føringer som arbeidsgruppen har lagt. Dette 

innebærer at alle kurante saker som lovlig kan delegeres rådmann blir delegert rådmannen.  

 

Skillet mellom prinsipielle saker og kurante saker  

 

Hva som er en «prinsipiell sak» er et skjønnsmessig tema. Det er kommunestyret som vedtar hva de 

mener er «prinsipielle saker» for Ringerike kommune. Arbeidsgruppen så det som nødvendig at 

kommunens delegeringsreglement nærmere burde beskrive hva som anses som en «prinsipiell sak».  

 

For å synliggjøre dette skillet ble arbeidsgruppen enig om følgende forklarende tekst i forslag til nytt 

delegeringsreglement:  

 

Hva som er en sak av "prinsipiell karakter" vil variere fra kommune til kommune. 

Kommunestyret avgjør hva som er saker av "prinsipiell karakter".  

 

Det følger av delegeringsreglementet til Ringerike kommune at rådmannen har delegert 

myndighet til å treffe vedtak i alle saker som ikke er av prinsipiell karakter. Saker av 

prinsipiell karakter behandles av enten kommunestyret, formannskapet eller et av 

hovedutvalgene. Hvilke ansvarsområde som hører inn under de ulike politiske organene 

er lagt inn i beskrivelsen av disse organene.  

 

Med saker av «prinsipiell karakter» menes gjerne følgende:  

- avgjørelser som krever en bredere skjønnsmessig vurdering.  

- avgjørelser der det er politiske vurderinger eller prioriteringer.  

- avgjørelser der kommunene endrer en etablert praksis eller starter en ny praksis.  

- avgjørelser som medfører økonomiske konsekvenser utover planlagt aktivitet.  

 

Kurante saker er gjerne avgjørelser som mer eller mindre følger regelverk eller 

kommunens egne vedtak, og hvor det i liten grad utøves skjønn. Sakene må ikke ha 

økonomiske konsekvenser utover de økonomiske rammene for planlagt aktivitet.  

 

Den første saken i sitt slag på et saksområde vil ofte være av «prinsipiell karakter»; de 

etterfølgende sakene på samme område vil være «kurante saker» fordi retningslinjene for 

avgjørelser er trukket opp gjennom den første saken.  
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Slik vil det også være når man ønsker å endre en innarbeidet praksis. Den første saken i et 

slikt tilfelle vil være av «prinsipiell karakter» fordi den fastlegger en ny praksis, mens de 

etterfølgende sakene vil være «kurante saker» når de følger den nye praksisen. Saker som 

alene avgjøres uten skjønnsutøvelse - der reglene er trukket opp gjennom lov og/eller 

forskrift - vil gjennomgående være «kurante saker».  

 

Kommunestyret  

 

Kommunestyret er kommunens øverste organ og har ansvaret for hele kommunens virksomhet. 

Kommunestyret treffer vedtak på vege av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller er 

delegert til andre. Noen typer av avgjørelser skal etter kommuneloven fattes av kommunestyret selv, 

og kan ikke delegeres til andre. Hvilke bestemmelser det er tale om fremkommer av 

kommuneloven. Som eksempel kan nevnes endring av kommunestyrets medlemstall etter § 5-5 

andre ledd, valg av formannskap etter § 5-6 første ledd, opprettelse, omorganisering og nedleggelse 

av faste utvalg etter § 5-7 og vedtak om årsbudsjett og årsregnskap etter § 14-2.  

 

I de tilfeller hvor kommuneloven ikke fastsetter at kommunestyret selv skal avgjøre saken, kan 

kommunestyret delegere avgjørelsesmyndigheten til formannskapet, politiske utvalg eller til 

rådmannen.  

 

Arbeidsgruppen er enige om at kommunale forskrifter, vedtekter, gebyrer og betalingsreglement 

ikke skal delegeres, men ligge til kommunestyret. Videre er det en del pliktbestemmelser som 

arbeidsgruppen er enig om at ikke skal delegeres.  

 

Når det gjelder ny kommunelov kap. 14 (økonomikapittelet) åpner denne for delegering av 

økonomiske spørsmål til formannskapet i større grad enn etter tidligere kommunelov, eksempelvis 

myndighet til å foreta låneopptak. Arbeidsgruppen var enige om at dagens praksis, hvor dette 

tilligger kommunestyret, bør videreføres.  

 

Ordførers myndighet  

 

Ny kommunelov åpner etter § 11-8 opp for at ordfører gis myndighet til å treffe vedtak i hastesaker.  

 

Det var for arbeidsgruppen vanskelig å se det praktiske behovet for å gi ordfører denne 

myndigheten. Det var imidlertid enighet om at det kan oppstå situasjoner og behov som en i dag 

ikke ser. Arbeidsgruppen så heller ikke at det var særlig risiko forbundet med å gi ordfører slik 

myndigheten. Det var av denne grunn enighet i arbeidsgruppen om at ordfører gis myndighet til å 

treffe vedtak i hastesaker etter ny kommunelov § 11-8.  

 

Kommunen har sett eksempler på at saker kan reise problemstillinger som hører inn under 

forskjellige utvalg og/eller saker som reiser økonomiske eller strategiske spørsmål. For å sikre at 

vedtak fattes av riktig politisk organ var arbeidsgruppen enige om at ordfører bør gis myndighet til å 

avgjøre hvilket politisk organ som skal få saken til behandling. Arbeidsgruppen ble enige om 

følgende ordlyd:  

 

Vedtaksmyndighet i saker som er delegert utvalgene kan overføres til andre politiske 

organer etter avtale mellom ordfører og utvalgsleder. Ved uenighet er ordfører delegert 

myndighet til å avgjøre hvilket politisk organ som skal behandle den enkelte sak.  

 

Formannskapet  
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Formannskapet er kommunens strategi, plan og økonomiutvalg. Konsekvensene av dette er at 

reguleringsplaner vedtas av formannskapet, med innstilling fra HMA, der hvor kommunestyret ikke 

har avgjørelsesmyndighet. Arbeidsgruppen var enig om at utvalgene bør jobbe mer fagrettet og ha 

innstillingsrett i de saker som faller inn under utvalgets fagområde, men hvor 

avgjørelsesmyndigheten er tillagt formannskapet.  

 

Når det gjelder alkoholloven var det enighet i arbeidsgruppen om at dagens praksis videreføres.  

 

Utvalgenes kompetanse  

 

Det var enighet i arbeidsgruppen om at utvalgene innenfor sine fagområdet burde gis innstillingsrett 

til formannskapet og/eller kommunestyret, i de saker hvor avgjørelsesmyndigheten er lagt til 

formannskapet/kommunestyret. Arbeidsgruppen ble enig om at følgende tekst inntas i 

delegeringsreglementet under beskrivelsen av de enkelte utvalg:  

 

Hvis en sak har virkning som fører til at områdets budsjettramme overskrides er det 

kommunestyret som har vedtakskompetanse i saken, etter innstilling fra formannskapet. 

Utvalget har innstillingsrett til formannskapet.  

 

Dersom en sak har strategiske følger er det kommunestyret som har vedtakskompetansen, 

etter innstilling fra formannskapet. Utvalget har innstillingsrett til formannskapet.  

 

I saker hvor vedtakskompetansen ligger hos kommunestyret, og saken ikke har strategiske 

eller økonomiske konsekvenser, har utvalget innstillingsrett til kommunestyret.  

 

I saker hvor utvalget har innstillingsrett kan utvalget ikke utsette saken eller sende den 

tilbake til administrasjonen, men kan i innstillingen anbefale dette.»  

 

I tillegg skal HMA, som tidligere nevnt, ha innstillingsrett til formannskapet i plansaker, hvor 

formannskapet har vedtakskompetansen.  

 

Rådmannen  

 

Arbeidsgruppen ønsker at dagens reglement videreføres. Det betyr at den vedtakskompetanse 

rådmannen er gitt i kurante saker videreføres i nytt delegeringsreglement. Med unntak av 

representanten fra Rødt, var det enighet i arbeidsgruppen om at rådmannen delegeres myndighet til 

å foreta mindre nedbemanningsprosesser, eksempelvis hvor tjenestemottaker flytter og 

tjenestetilbudet nedlegges.  

 

Arbeidsgruppen presiserte viktigheten av å la utvalgene komme tidlig inn i sakene slik at de får 

mulighet til å arbeide mer fagrettet. Videre presiserte arbeidsgruppen viktigheten av at skrivefrister 

overholdes og at det fremmes saker med politisk handlingsrom.  

 

Etter ny kommunelov innføres det kjønnsnøytrale begrepet «kommunedirektør», men 

arbeidsgruppen uttrykte ønske om å videreføre begrepet «rådmann».  

 

Endringer og oppdateringer av delegeringsreglementet  

 

Delegeringsreglementet er svært omfattende og gjelder for alle de lover og forskrifter hvor 

kommunen har et pålagt ansvar. Delegeringsreglementet omfatter 150 lover og over 1000 

bestemmelser.  Metodikken i reglementet er at delegasjonen følges fra kommunestyret og til enten 
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et av kommunens hovedutvalg eller andre utvalg/nemnder, eller til rådmannen. Ved innleggelse kan 

det skje feil i prosessen eller at enkelte delegasjoner er utelatt.  

 

Kommunestyret bør vurdere om rådmannen ved advokatkontoret skal gis fullmakt til å rette klare 

feil i delegeringsreglementet. En feil er å anse som klar når den ikke er i samsvar med prinsippene 

for delegeringen som er nedfelt i saksfremlegget.  

 

Det skjer ofte endringer i regelverket, herunder i det regelverket som er omhandlet i kommunens 

delegeringsreglement. Kommunestyret bør derfor vurdere om rådmannen ved advokatkontoret skal 

gis fullmakt til å gjøre endringer i delegeringsreglementet som følge av lovendringer, forutsatt at 

prinsippene for delegering som er nedfelt i saksfremlegget følges.  

  

Dersom rådmannen ved advokatkontoret gis fullmakt til å endre delegeringsreglementet som 

beskrevet ovenfor, bør rådmannen pålegges å orientere kommunestyret om de endringer som er 

foretatt i medhold av fullmakten minst en gang i året. En slik orienteringsplikt vil sikre at 

kommunestyret har nødvendig oversikt over delegering i kommunen. Kommunestyret vil alltid 

kunne vedta revidert delegeringsreglement om ønskelig.   

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen. 

 

Forslag til revidert delegeringsreglement for Ringerike kommune 

 

Link til forslag til revidert delegeringsreglement for Ringerike kommune, basert på ovennevnte 

prinsipper, er her: 

 

https://delegering.kommuneforlaget.no/delegering/publikum/0605 

 

I tillegg er det utabeidet et Exel ark som gir noen kommentarer til de enkelte lover som er 

delegert. 

 

Alternativt forslag til vedtak 

 

Dersom kommunestyret ikke ønsker å gi rådmannen ved advokatkontoret fullmakt til å endre 

delegeringsreglementet i tråd med ovennevnte vil alternativt forslag til vedtak være: 

 

«Kommunestyret vedtar revidert delegeringsreglement for Ringerike kommune.»  

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike 

kommune. Det er videre opp til kommunestyret som kommunens øverste organ å avgjøre hva som 

skal delegeres videre. 



- 

 

Dersom kommunestyret ikke vedtar delegeringsreglementet i sin helhet vil eksisterende 

delegeringsreglement fortsatt være gjeldende. 

 

Kommunestyret kan velge å sende saken tilbake til administrasjonen med føringer på ønsket 

fremtidig organisering og delegering.   

 

 

Vedlegg: Oversikt over foreslått delegering av myndighet etter de ulike lovene  

    

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lov Status
Abortloven Ferdig

Adopsjonsloven Ferdig

Akvakulturloven Ferdig

Alkoholforskriften Ferdig

Alkoholloven Ferdig

Anskaffelsesloven Ferdig

Arbeidsmiljøloven Ferdig

Arkivlova Ferdig

Barnehageloven Ferdig

Barnelova Ferdig

Barnevernloven Ferdig

Beitelova Ferdig

Brann- og Eksplosjonsvernloven Ferdig

Brukerromsloven Ferdig

Burettslagslova Ferdig

Bustøttelova Ferdig

Bygdeallmenningsloven Ferdig

Domstolloven Feridg

Dyrehelsepersonelloven Ferdig

Eierseksjonsloven Ferdig

Eigedomsskattelova Ferdig

Ekteskapsloven Ferdig

Eldrerådslova Ferdig

Energiloven Ferdig

Film- og videogramlova Ferdig

Finansavtaleloven Ferdig

Finnmarksloven Ferdig

Firskerpensjonsloven Ferdig

Fjellova Ferdig

Flagging på kommunale bygninger Feridig

Folkebibliotekloven Ferdig

Folkehelseloven Ferdig

Folkeregisterloven Ferdig

Folketrygdloven Ferdig

Forpaktingslova Ferdig

Forsikringsvirksomhetsloven Ferdig

Forsinkelsesrenteloven Ferdig

Forskrift om forvaltning av hjortevilt Ferdig

Forsøk i offentlig forvaltning Ferdig

Delegeringsreglementet



Forurensningsforskriften Ferdig

Foruresningsloven Ferdig

Foraltningsloven Ferdig

Friluftsloven Ferdig

Friskolelova Ferdig

Geodataloven Ferdig

Gjeldsinformasjonsloven Ferdig

Gjeldsordningsloven Ferdig

Grannegjerdelova Ferdig 

Grannelova Ferdig

Graferdsloven Ferdig

Hanndyrloven Ferdig

Havne- og farvannsloven Ferdig

Helligsagsfredloven Ferdig

Helse- og omsorgstjenesteloven Ferdig

Helseberedskapsloven Ferdig

Helsepersonelloven Ferdig

Helseregisterloven Ferdig

Helsetilsynsloven Ferdig

Hundeloven Ferdig

Husbankloven Ferdig

Husleieloven Ferdig

Inndelingslova Ferdig

Interkommunale selskaper Ferdig

Introduksjonsloven Ferdig

Jordlova Ferdig

Jordskiftelova Feridg

Kirkeloven Ferdig

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Ferdig



Kommuneloven 2018. Ferdig

Konfliktrådsloven Ferdig

Konsesjonsloven Feridg

Kosmetikklova Ferdig

Krigspensjon for sivile Ferdig

Krigspensjonering for militærpersoner Ferdig

Krigsskadeerstatningsloven Ferdig

Krigsskadestønadsloven Ferdig

Krisesenterlova Ferdig

Kulturlova Ferdig

Kulturminneloven Ferdig

Lakse- og innlandsfiskeloven Ferdig

Likestillings- og diskrimineringsloven Ferdig

Luftfartsloven Ferdig

Markaloven Feridg

Matloven Ferdig

Matrikkellova Ferdig

Merverdiavgiftskompensasjonsloven Ferdig

Merverdiavgiftsloven Ferdig

Miljøinformasjonsloven Ferdig

Mineralloven Ferdig

Motorferdselloven Ferdig

Mållova Feridig

Naturmangfoldloven Ferdig

Naturskadeloven Ferdig

NAV-loven Ferdig

Næringsberedskapsloven Ferdig

Odelslova Ferdig

Offentleglova Ferdig

Opplæringslova Ferdig

Opplæringsforskriften Ferdig

Oreigningslova Ferdig

Panteloven Ferdig

Partiloven Ferdig



Pasient- og brukerrettighetsloven Ferdig

Pasientjournalloven Ferdig

Pasientskadeloven Ferdig

Personopplysningsloven Ferdig

Plan- og bygningsloven Ferdig

Pliktavleveringslova Ferdig

Politiloven Ferdig

Psykisk helsevernloven Ferdig

Regnskapsloven Ferdig

Reindriftsloven Ferdig

Rekvisisjonsloven Ferdig

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Feridig

Sameloven Ferdig

Serveringsloven Ferdig

Sikkerhetsloven Ferdig

Sivilbeskyttelsesloven Ferdig

Sjømannspensjonsloven Ferdig

Skattebetalingsloven Ferdig

Skatteforvaltningsloven Ferdig

Skatteloven Ferdig

Skjønnsprosessloven Ferdig

Skogbrukslova

Smittevernloven Ferdig

Småbåtloven Ferdig

Sosialtjenesteloven Ferdig 

Spesialisthelsestjenesteloven Ferdig

Stadnamnlova Ferdig

Statens Pensjonskasseloven Ferdig

Statsbidrag til skytebaner Ferdig

Stiftelsesloven Ferdig

Straffeloven Ferdig

Straffeprosessloven Ferdig

Strålevernloven Ferdig



Tilskott til livssynssamfunn Ferdig

Tobakksskadeloven Ferdig

Tomtefestelova Ferdig

Trudomssamfunnslova Ferdig

Tvangsfullbyrdelsesloven Ferdig

Tvisteloven Ferdig

Valgloven Ferdig

Vannfallrettighetsloven Ferdig 

Vannressursloven Ferdig

Vass- og avløpsanleggsloven Ferdig

Vassdragsreguleringsloven Ferdig

Veglova Ferdig

Vegtrafikkloven Ferdig

Vergemålsloven Ferdig

Viltloven Ferdig

Voksenopplæringsloven Ferdig



Kommentar
Inneholder kun pliktbestemmelser - ikke delgert

Inneholder kun pliktbestemmelser - ikke delgert

Inneholder kun pliktbestemmelser - ikke delgert

Pliktbestemmelser er delegert for å synliggjøre hvem som kan innhente dokumentasjon på kommunens vegne.

Pliktbestemmelser er delegert for å synliggjøre hvem som kan innhente dokumentasjon på kommunens vegne.

Inneholder kun pliktbestemmelser - ikke delgert

Myndigheten er inplisitt lagt til rådmann. Loven delegeres derfor ikke

Inneholder kun pliktbestemmelser - ikke delgert

Delegert rådmann. Prinsipielle saker er delegert HOK (oppvekst og kultur)

Pliktbestemmelser delgert i loven - Ikke delegert

Pliktbestemmelser som er delegert barnvernet for å tydeliggjøre ansvaret

Inneholder kun pliktbestemmelser - ikke delgert

Delegert rådmann. Prinsipielle saker er delegert HMA (miljø og arealforvaltning)

Ikke delegert da det vil være opp til kommunestyret om det skal opprettes "sprøyterom" i Ringerike kommune etter innstilling fra HOV (Helse, omsorg, velferd)

Inneholder rettighetsbestemmelser for kommunene som ikke er delegert

Delegert rådmannen. Prinsipielle saker er delegert HOV

Ikke delegert. Kommunen er høringsinstans der vi ikke selv er eier 

Ligger til kommunestyret å utpeke meddommere etter innstilling fra formannskapet. Fritak i valgperioden avgjøres av rådmann

Kun en pliktbestemmelse som ikke delgeres

Delegert rådmannen. Prinsipielle saker er delegert HMA. Der hvor en tvist kan havne for domstolen 

Avgjørelser etter loven kan ikke delgeres og er tillagt kommunestyret. En bestemmelse kan delegeres men den er også lagt til kommunestyret.

Myndighet til å avgjøre hvem som har vigselrett i kommunen er tillagt kommunestyret gjennom delgeringsforbud.

Myndighet er tillagt kommunestyret og kan ikke delegeres.

Delegert formannskapet i tråd med gjeldende delegeringsreglement om retten til å avgi uttalelse i alle konsesjonssaker.

Delegert hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK).

Ikke delgert. Angir kommunens plikter som kredittgiver.

Ikke aktuelle for Ringerike kommune.

Inneholder en pliktbestemmelse som ikke er delgert.

Loven har delgeringsforbud med unntak av en bestemmelse hvor myndigheten er delgert HMA.

Pliktbestemmelse som ikke er delegert.

Myndighet til å fastsette reglement for folkebibliotet er tillagt hovedutvalg for oppvekst og kultur.
Bortsett fra generell oppfølging av miljørettet helsevern og hastebestemmelsen som etter loven er 

delgert kommuneoverlegen er avgjørelsesmyndighten tillagt hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Ikke delgert da loven angir plikter om å gi opplysninger på lovens vilkår.

Stort sett pliktbestemmelser. Kun en bestemmelse, § 6-4, er delgert rådmannen. Prinsipelle saker avgjøres av hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Myndighet tillagt rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HMA. Et delgeringsforbud som ligger til kommunestyret, § 11, annet ledd.

Gjelder opprettelse av pesjonsordning for ansatte. Myndigheten er ikke delgert men ligger til kommunestyret.

Gjelder muligheten til  kreve, utsette, lempe på forsinkelsesrenter. Myndigheten er delegert rådmannen. Prinsipielle saker skal til formannskapet
Myndigheten i §§ 3 (vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr), 4 

(interkommunalt samarbeid om felles mål for hjorteviltbestandene), 5 (forskrift om åpning av jakt) 

og 6 (forskrift om minsteareal for elg, hjort og/eller rådyr) er ikke delegert og tillegger 

kommunestyret. Myndighet er ellers delegert til Viltnemnda, med unntak av myndighet etter §§ 20 

Dersom kommunen skal være med på en slik forsøksordning bør det være opp til kommunestyret og fatte vedtak om dette.

Delegeringsreglementet



Er delegert rådmannen, prinsipielle saker avgjøres av HMA. Myndigheten til å gi forskrifter og 

fastsette gebyrer er tillagt kommunestyret. Formannskapet er klageorgan for vedtak truffet av 

rådmannen eller HMA. Når det gjelder klage på vedtak angående utslipp av sanitært avløpsvann fra 

Er delegert rådmannen, prinsipielle saker avgjøres av HMA. Myndigheten til å gi forskrifter og fastsette gebyrer er tillagt kommunestyret.
Myndighet er delegert fra kommunestyret, til rådmannen, med kommentar at prinsipielle saker 

avgjøres av aktuelt hovedutvalg, ev av formannskapet eller kommunestyret. 

Myndigheten er delegert til rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HMA. 

Myndigheten er delegert til rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HOK. 

Det er ikke foretatt delegeringer etter loven, da loven kun inneholder pliktbestemmelser. 

Gjelder myndighet til å innhente gjeldsopplysninger. Myndigheten er delegert fra kommunestyret til rådmannen. 
Myndighet i § 4-12 til å godkjenne forslag til frivillig gjeldsordning er delegert fra kommunestyret og 

rett til rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av formannskapet. § 5-3 omhandler tingrettens 

saksbehandling ved tvungen gjeldsordning. Myndigheten til å avgi uttalelse til tingretten og til å 
Myndighet er delegert til rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HMA. I § 8 gis myndighet til å 

fastsette forhold av prinsipiell karakter. Denne myndigheten er lagt til HMA. 
Loven pålegger plikter til kommunen når kommunen er eier av en eiendom. Disse er ikke delegert. I 

de bestemmelser hvor kommunen er gitt avgjørelsesmyndighet som eier av en eiendom, er denne 

Myndighet er delegert til rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HOK. Myndigheten til å fastsette avgift etter § 21 er tillagt kommunestyret. 

§ 4 gir kommunen en rettighet. Denne bestemmelsen er ikke delegert. 
Myndighet er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HMA. Myndigheten til å fastsette 

forskrift er tillagt kommunestyret. Valg av organisasjonsform for egne havner er ikke delegert da 
Myndigheten i § 5 til å søke fylkesmannen om at et område skal regnes som typisk turiststed, slik at 

utsalgssteder i området er unntatt fra bestemmelsene om salg fra fast utsalgssted, er ikke delgert 
Myndighet er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av hovedutvalget for helse, omsorg 

og velferd. Myndigheten i § 5-6 til å beslutte om det skal etableres sprøyterom er lagt til 

I § 4-1 er kommunen gikk myndighet til beordring av ansatte. Myndigheten er delegert til 

Loven inneholder stort sett pliktbestemmelser som ikke er delegert. Myndighet er delegert 

Loven inneholder stort sett pliktbestemmelser som ikke er delegert. Myndighet er delegert 

Kun en aktuell bestemmelse. Denne er en pliktbestemmelse, som ikke er delegert. 
Myndigheten til å fastsette forskrift om hundehold tilligger kommunestyret. Myndighet til å treffe 

enkeltvedtak etter § 9 er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HMA. 

Myndighet er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HOV. 

Myndighet er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av hovedutvalget for helse, omsorg 

Myndighet kan i hovedsak ikke delegeres og tilligger kommunestyret. Formannskapet er gitt 

Myndighet etter loven ligger i all hovedsak til kommunestyret. 

Myndigheten er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HOV.

Myndigheten er delgert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HMA.

Myndigheten er delgert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HMA.

Myndighet er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HOK. 

Myndighet er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HMA. 



Merk følgende: § 5-6 gir formannskapet myndighet til å opprette arbeidsutvalg, eksempelvis ved 

utarbeidelse av budsjett.                                                                  § 5-7 gir myndighet til 

hovedutvalgene til å opprette arbeidsutvalg.                                                                                                                                                                     

§ 5-14 er bestemmelsen som pålegger kommunestyret å utarbeide et delegeringsreglement.                                                                                                                 

Kommunestyret har ikke delegert myndighet til ordfører etter § 6-1, fjerde ledd, bokstav a og c.                                                                                                                   

Vi har ikke gjort noe med lovens kap. 10 da det gjelder kommner med parlamentarisk styreform.                                                                                                                  

Ordfører er delegert hastekompetansen etter § 11-8, første ledd, jfr. § 6-1, fjerde ledd, bokstav b.                                                                                                                  

Rådmannens fullmaktk til å forestå nedbemanning er delegert i § 13-1, syvende ledd.                                                                                                                                        

Kap. 14 (Økonomi) er ikke delgert der loven åpner for delegering fra kommunestyret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kommunalt oppgavefellesskap etter kap 19 er ikke delegert. Blir først aktuelt dersom kommunen 

Myndighet til å utpeke representant til oppnevningsutvalg for konfliktsrådsmedlemmer er lagt til 

Myndigheten er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HMA.

Inneholder en pliktbestemmelse som ikke er delgert.

Inneholder en pliktbestemmelse som ikke er delgert.

Inneholder en pliktbestemmelse som ikke er delgert.

Inneholder en pliktbestemmelse som ikke er delgert.

Inneholder en pliktbestemmelse som ikke er delgert.

Inneholder pliktbestemmelser som ikke er delegert.

Inneholder kun to pliktbestemmelser som ikke er delegert.
Er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av hovedutvalget for oppvekst og kultur. § 22 er 

lagt til kommunestyret for uttalelserett knyttet til vedtak om fredning.

Er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HMA.
Det som ikke er pliktbestemmelser er delegert rådmannen da han har det øverste personalansvaret 

for de ansatte. Avgjørelsesmyndighet i prinsipielle saker som vedrører elever og studenter er tillagt 

Delegert formannskapet i tråd med gjeldende delegeringsreglement om retten til å avgi uttalelse i 

Det som gjelder reguleringsplaner er delegert formannskapet. Øvrige bestemmelser er delegert 

Kun en pliktbestemmelse som ikke delgeres.

Er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HMA. Hjemmel til å vedta betalingsregulativ 

Kun en pliktbestemmelse som ikke delgeres.

En plikt og en rettighetsbestemmelse som ikke er delegert.

Kun en pliktbestemmelse som ikke delegeres.

Loven gir uttalerett. Delgert til rådmannen og prinsipielle avgjørelser er tillagt HMA.

Delegert rådmannen. Prinsipielle avgjørelser er tillagt HMA. Hjemmelsen til å gi forskrift etter § 5 

Retten til å gjøre vedtak om målform for kommunen er tillagt kommunestyret.

Delegert rådmannen. Prinsipielle avgjørelser er tillagt HMA. Hjemmelsen til å gi forskrift etter § 53 
Loven hjemler inngripende tiltak i den private eiendomsretten som har sterke likhetstrekk med 

ekspropriasjon. Myndigheten er defor ikke delegert og tilligger kommunestyret.

Bestemmelsen om avtale mellom stat og kommune er delgert rådmannen. Prinsipielle saker 

Loven inneholder kun pliktbestemmelser som ikke delegeres.

Er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HMA.

Det som ikke er pliktbestemmelser er delegert rådmannen.
Er delegert rådmannen. Prinsipielle avgjørelsen tilligger hovedutvalg for HOK. Størrelsen på 

utgiftsdekning for SFO og hvorvidt oppgaven skal utføres av private tilligger kommunestyret, jfr. § 
De aller fleste bestemmelsene er delgert rådmannen da de angår vedtak i den løpende driften av 

skolen. Der hvor det kan være prinsipille saker er dette tillagt hovedutvalg for oppvekst og kultur.

En bestemmelse med mulighet for delegering. Myndigheten til ekspropriasjon ligger hos 

Kun en relevant bestemmelse, § 6-1. Denne gir kommunen en rettighet. Bestemmelsen er ikke 

Kun en bestemmelse som angir plikter for kommunen. Er ikke delegert. 



Myndighet er delegert rådmannen. Prinsipielle avgjørelser treffes av hovedutvalget for helse, 

Myndighet er delegert rådmannen. Prinsipielle avgjørelser treffes av hovedutvalget for helse, 

Kun en bestemmelser som angir en plikt for kommunen. Bestemmelsen er ikke delegert. 

Myndigheten er delegert rådmannen der kommunen er behandlingsnavarlig. Rådmannens plikter som 

behandlingsansvarlig fremkommer av personvernforordningen art. 24.

I Plan- og bygningslovans del 2 og 3 (plan og gjennomføringsdel) er myndigheten tillagt 

formannskap/kommunestyret etter innstilling fra HMA. Plan - og bygningslovens del 4 (byggesaksdel) er 

Kun en bestemmelse som for oss er ut til å være en pliktbestemmelse. Ikke delegert. 

Myndigheten til å fastsette forskrift i § 14 tilligger kommunestyret. 

Myndigheten etter § 3-1 er tillagt kommuneoverlegen. Dette er synliggjort ved delegering til kommuneoverlegen. Myndighet etter § 3-2 er delegert rådmannen. 

Kun en pliktbestemmelse som ikke er delgert.

Ikke delgert da det ikke er reindrift i Ringerike kommune.Pliktbestemmelser som ikke er delgert. Rekvisisjon etter § 8 er delgert rådmannen da man i en krigssituasjon 

har behov for rask avgjørelse.Avgjørelsesmyndigheten er tillagt kommunestyret da dette gjelder opprettelse og valg av råd for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne.

Ikke delgert da loven ikke er aktuelle for Ringerike kommune.Pliktbestemmelsene er delegert for å synliggjøre for serveringssteder hvem som har myndigheten i 

kommunen til å kreve dokumentasjon, uttalelser etc.

Myndigheten som sikkerhetsansvarlig er delegert rådmannen, jfr. § 4-1. Rådmannen har myndighet til å 

videredelegere oppgavene som autorisasjonsansvarlig etter lovens § 8-9 men rådmannen fortsatt ha det 

Inneholder kun pliktbestemmelser, men er allikevel delgert rådmennen mens prisipielle avgjørelser skal 

løftes opp til kommunestyret. Bakgrunnen for dette er at pliktene har økonomiske konsekvenser for 

Kun en pliktbestemmelse som ikke er delgert.

Avgjørelsesmyndigheten er delgert skatteoppkreveren da dette følger av loven. Klageorgan vil være 

skattekontoret. Søksmålskompetansen etter § 8-4 er lagt til kommunestyret. Myndighet etter § 49 til å kreve 

at fylkesmannen avgjør tvist med en annen kommune, er lagt til hovedutvalget for helse, omsorg og velferd. 

Søksmålskompetansen tilligger kommunestyret.Bestemmelsene tilligger kommunestyret men formannskapet er gitt myndighet til å be departementet om å 

inngå avtale med annen stat for å unngå dobbeltbeskatning.

Myndigheten i § 4 til å forlange skjønn eller takst er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av 

kommunestyret. Myndigheten til å foreslå skjønnsmedlemmer i § 14 tilligger kommunestyret. Myndighet i § 5 om pålegg til skogeier er delegert rådmannen og prinsipielle saker avgjøres av 

kommunestyret? 

Myndighet i § 4-1 til å stenge virksomhet, begrense kommunikasjon mv tilligger kommunestyret. I § 4-1 (5) 

er kommuneoverlegen gitt hastekompetanse. Denne er delegert for å synliggjøre kommuneoverlegens 

myndighet. Myndighet i § 4-6 til å vedta forhåndsregler ved alvorlige utbrudd av en allmennfarlig smittsom 

sykdom i forbindelse med gravferd tilligger kommunestyret. Myndighet ellers er delegert rådmannen og 

Myndighet etter § 40 om bruk av vannscootere var tidligere delegert kommunen. Delegeringsvedtaket ble 

opphevet 18. oktober 2017 og det foreligger per i dag ikke avgjørelsesmyndighet for kommunen etter § 40. 

Myndighet i § 3 fjerde ledd til å delegere kommunens myndighet etter loven til et interkommunalt organ 

eller en annen kommune tilligger kommunestyret. Myndighet etter § 49 til å kreve at tvist mellom 

kommuner avgjøres av fylkesmannen er delegert hovedutvalget for helse, omsorg og velferd. Myndighet 

Kun en bestemmelse som pålegger kommunen en plikt. Plikten er ikke delegert. Myndigheten til å vedta å ta 

i bruk en ordning med elektronisk avkryssing i manntallet er ikke delegert, og tilligger kommunestyret. 

Myndigheten etter loven er delegert til hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning.

Kun en bestemmelse aktuell. Denne angir en plikt, som ikke er delegert. 

Myndigheten etter § 2 tilligger kommunestyret. 

Kun en aktuell bestemmelse. Denne angir en plikt, som ikke er delegert. 

Myndigheten til å samtykke til bestemte vilkår under prøveløslatelse, er delegert rådmannen. 

Myndigheten til å begjære påtale på vegne av kommunen er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres 

av det aktuelle hovedutvalg, eventuelt av formannskapet eller kommunestyret. Myndigheten til å samtykke 

til plassering i kommunal boenhet er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av hovedutvalget for Dersom kommunen er tilsynsmyndighet er tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og 

gjennomføring av målinger delegert rådmannen. 



Myndighet til å fastsette tilskudd til livssynssamfunn er et budsjettvedtak som ligger hos kommunestyret. Myndighet er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av formanskapet. Myndigheten i § 10 til å 

fastsette en årlig tilsynsavgift tilligger kommunestyret. 

Myndighet er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av hovedutvalget for miljø- og areal.

Tilskuddet til kirken fastsettes av kommunestyret. Når dette er gjort følger tilskuddene til de andre trossamfunn av loven. Dette er derfor delegert rådmannen. 

Avgjørelsesmyndighet når kommunen er fordringshaver. Myndigheten er delegert fra kommunestyret og rett 

til rådmannen, og så videre til skatt og kommunal innkreving. 

Myndigheten til å reise søksmål mot staten om gyldigheten av et statlig organs avgjørelse er tillagt 

kommunestyret.  I henhold til rettsinstruks vedtatt av kommunestyret 31. mai 2018 kan kommuneadvokaten 

motta forkynnelser av søksmål på vegne av kommunen. Myndigheten til å utpeke forliksrådsmedlemmer 

Myndighet er tillagt kommunestyret. Valgstyret har etter loven avgjørelsesmyndighet. Denne myndigheten 

er ikke synliggjort. Myndighet i § 4-2 til oppnevning av stemmestyret, og myndigheten i § 9-3 til å avgjøre 

hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i, kan delegeres valgstyret, men disse myndighetene er 

Myndigheten i § 13 til å avgi uttalelse er delegert formannskapet, i tråd med gjeldende 

delegeringsreglement. Myndigheten etter § 18 til utarbeidelse av fondsvedtekter tilligger kommunestyret. 

Myndighet etter flere av bestemmelsene avhenger av hvorvidt kommunen er vassdragsmyndighet. Dette 

kommer frem av forskrift om vassdragsmyndigheter. Kommunen er per i dag for flere av bestemmelsene 

ikke gitt slik myndighet. I de bestemmelser hvor dette er tilfelle er det inntatt en merknad om dette under 

bestemmelsen. I de tilfeller hvor kommunen har myndighet er myndigheten delegert rådmannen, mens 

Myndighet etter loven er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning. Myndigheten til å utferdige forskrift om gebyr i § 5 tilligger kommunestyret. Klage på 

Retten i § 12 til innsigelse, og å fremme klage, knyttet til andre kommuners behandling av søknader om 

konsesjon etter loven er delegert rådmannen. Myndigheten til å klage etter andre ledd er delegert 

rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av relevant hovedutvalg, eventuelt av formannskapet eller 

Er delegert rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HMS. Saker etter lovens §§ 5,6,7 og 8 som kan ha 

strategiske eller økonomiske konsekvenser avgjøres av kommunestyret etter innstilling fra HMA og 

formannskapet. Dersom departementet fastsetter forskrift etter lovens § 27, tredje ledd for Ringerike 

kommune er myndigheten til å innføre bompengetakster tillagt kommunestyret. Saker om erstatning etter 

Delegert rådmannen. Myndigheten i prinsipielle saker ligger hos HMA. Myndigheten til å anmode 

departementet om innføring av piggdekkgebyr ligger til kommunestyret.

Inneholder kun en pliktbestemmelse som ikke delegeres.
Avgjørelsesmyndighet er i hovedsak tillagt Viltnemnda. Myndighet etter §§ 23 (bruk av hund), 24 (bruk av 

fangstredskape) og 48 (vedr felt hjortevilt og bever) er delegert rådmannen. 

Myndigheten til å yte tilskudd til studieforbund ut fra kommunale planer er tillagt kommunestyret.



Husk

Pliktbestemmelser er delegert for å synliggjøre hvem som kan innhente dokumentasjon på kommunens vegne.

Pliktbestemmelser er delegert for å synliggjøre hvem som kan innhente dokumentasjon på kommunens vegne.

Ikke delegert da det vil være opp til kommunestyret om det skal opprettes "sprøyterom" i Ringerike kommune etter innstilling fra HOV (Helse, omsorg, velferd)

Ligger til kommunestyret å utpeke meddommere etter innstilling fra formannskapet. Fritak i valgperioden avgjøres av rådmann

Avgjørelser etter loven kan ikke delgeres og er tillagt kommunestyret. En bestemmelse kan delegeres men den er også lagt til kommunestyret.

Myndighet til å avgjøre hvem som har vigselrett i kommunen er tillagt kommunestyret gjennom delgeringsforbud.

Delegert formannskapet i tråd med gjeldende delegeringsreglement om retten til å avgi uttalelse i alle konsesjonssaker.

Stort sett pliktbestemmelser. Kun en bestemmelse, § 6-4, er delgert rådmannen. Prinsipelle saker avgjøres av hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Myndighet tillagt rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HMA. Et delgeringsforbud som ligger til kommunestyret, § 11, annet ledd.

Gjelder opprettelse av pesjonsordning for ansatte. Myndigheten er ikke delgert men ligger til kommunestyret.

Deleger innkreving

Dersom kommunen skal være med på en slik forsøksordning bør det være opp til kommunestyret og fatte vedtak om dette.

Delegeringsreglementet



Er delegert rådmannen, prinsipielle saker avgjøres av HMA. Myndigheten til å gi forskrifter og fastsette gebyrer er tillagt kommunestyret.

Gjelder myndighet til å innhente gjeldsopplysninger. Myndigheten er delegert fra kommunestyret til rådmannen. 

Myndighet er delegert til rådmannen. Prinsipielle saker avgjøres av HOK. Myndigheten til å fastsette avgift etter § 21 er tillagt kommunestyret. 





Myndigheten etter § 3-1 er tillagt kommuneoverlegen. Dette er synliggjort ved delegering til kommuneoverlegen. Myndighet etter § 3-2 er delegert rådmannen. 



Tilskuddet til kirken fastsettes av kommunestyret. Når dette er gjort følger tilskuddene til de andre trossamfunn av loven. Dette er derfor delegert rådmannen. 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/813-1   Arkiv: 033  

 

 

Revidering av reglement for kommunestyret  
 

Forslag til vedtak: 

 

Reglement for kommunestyret og øvrige politiske organer vedtas i samsvar med vedlagte 

forslag.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Rådmannen ved kommuneadvokatkontoret har fått i oppgave å revidere reglement for 

kommunestyret. Dette for å sørge for at reglementet er i samsvar med ny kommunelov som 

trådte i kraft 1. januar 2020. Det er også foreslått noen justeringer basert på de erfaringer som 

kommunen har gjort i forrige kommunestyre-periode.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommuneadvokatkontoret har gjennomgått reglement for kommunestyret og har foreslått en 

del justeringer for å bringe reglementet i overensstemmelse med den nye kommuneloven som 

trådte i kraft 1. januar 2020. I all hovedsak er endringene av ren lovteknisk karakter uten 

realitetsbetydning.  

 

Kommuneadvokatkontoret har foreslått en presisering innledningsvis om at reglementet også 

gjelder for kommunens øvrige politiske organer så langt det passer.  

  

Når det gjelder § 7 i reglementet er det foreslått en endring i ordlyden. Ny kommunelov bruker 

begrepet «utvalg» i stedet for «komitee», og det er derfor foreslått at det som tidligere i 

reglementet var omtalt som «Adhoc komiteer» nå skal hetet «Adhoc utvalg».  

 

Det er også foreslått inntatt en ny § 8 om utvalg, jf. kommuneloven § 5-7. Det er her presisert 

at utvalg kan opprette arbeidsutvalg og at utvalget kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe 

vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret selv har bestemt 



- 

noe annet. Dette innebærer ingen realitetsendring, men er kun en endring i forhold til 

begrepsbruk for å være i overensstemmelse med ny kommunelov.  

 

Når det gjelder grunngitte spørsmål og interpellasjoner, så er det foreslått at interpellasjoner 

skal være innlevert til ordfører senest 9 virkedager før kommunestyremøtet i stedet for 6 

virkedager før møtet. Bakgrunnen for dette endringsforslaget er av ren praktisk karakter, da 

sakspapirene til kommunestyret skal være ferdigstilt 8 dager før møtet. Når det gjelder 

grunngitte spørsmål er det foreslått at disse må stiles til ordfører 4 virkedager før 

kommunestyremøtet i motsetning til tidligere hvor fristen var 2 dager før møtet.  

 

I ny § 12 i reglementet er det foreslått inntatt en bestemmelse om møterett for ansattes 

representanter. Dette er ikke en ny bestemmelse i kommuneloven, men er en videreføring fra 

den gamle kommuneloven. Kommuneadvokatkontoret anser det imidlertid som hensiktsmessig 

med en presisering av dette i reglementet.  

 

Når det gjelder forfall, er det i ny § 17 i reglementet foreslått at medlem som ikke kan møte i 

kommunestyret, i tillegg til å varsle ordfører også skal varsle politisk sekretariat om forfallet.  

 

En endring av realitetsbetydning er at kommuneadvokatkontoret har foreslått at begrensinger i 

taletiden til et bestemt antall minutter, kan vedtas av kommunestyret med alminnelig flertall, i 

motsetning til tidligere hvor det i reglementet var oppstilt et krav om 2/3 flertall. 

Kommuneadvokatkontoret anser denne endringen som hensiktsmessig, og det samsvarer også 

godt med den nye kommuneloven som gjennomgående oppstiller krav om alminnelig flertall 

hva gjelder ulike typer beslutninger.  

  

 

Juridiske forhold  

 

Reglementet er foreslått revidert for å være i overensstemmelse med den nye kommuneloven.  

 

Alternativt vedtak  

 

Dersom kommunestyret ikke ønsker å endre tidsfrister for interpellasjoner og grunngitte 

spørsmål, innta en bestemmelse om møterett for ansattes representanter, varslingsplikt til 

politisk sekretariat ved forfall, eller endre flertallskravet for å begrense taletid, kan følgende 

alternative vedtak fattes:  

 

Reglementet for kommunestyret videreføres som dagens reglement, dog med den justering at 

lovhenvisningene endres til ny kommunelov.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 
 

Ingen.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 



- 

Det er opp til kommunestyret å vedta innholdet i reglementet for kommunestyret og de øvrige 

politiske organene i Ringerike kommune. Rådmannen har følgelig ingen kommentarer til 

innholdet i reglementet.  

 

Vedlegg 

Reglement for kommunestyret og øvrige politiske organer(ren versjon) 

Reglement for kommunestyret og øvrige politiske organer(med endringsmarkering) 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5473-3 Ofl § 14  Arkiv: 000  

 

 

Tore Isaksens habilitet som rådmann i Ringerike kommune vedrørende saker som 

omhandler Universitetet i Sør-Øst Norge  
 

Forslag til vedtak: 

 

«Notat om Tore Isaksens habilitet som rådmann i Ringerike kommune i saker hvor interessene 

til Universitetet i Sør-Øst Norge berøres tas til orientering. 

 

Rådmannen i Hole kommune, Torger Ødegaard, trer inn som setterådmann i de tilfeller hvor 

Tore Isaksen er inhabil til å behandle en sak som rådmann i Ringerike kommune.» 

  

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Rådmannen, Tore Isaksen, har bedt kommuneadvokatkontoret om å utrede hvorvidt 

rådmannen vil være inhabil til å delta i behandlingen av saker hvor interessene til Universitetet i 

Sør-Øst Norge («USN») berøres. Dette som følge av at rådmannen den 1. august 2019 

tiltrådte som styreleder av USN. Styreperioden er 4 år, til 1. august 2023.  

 

USN er det fjerde største universitetet i Norge, og har over 18 000 studenter og rundt 1600 

ansatte. USN har fire fakulteter og 8 campuser. En av campusene ligger i Hønefoss med ca 

1400 studenter. Spørsmålet om rådmannens habilitet vil særlig komme opp når det er tale om 

saker som berører campusen i Hønefoss.  

 

Advokatkontorets vurdering er at rådmannen ikke vil være inhabil til å delta i behandlingen av 

enhver sak som berører USN, heller ikke enhver sak som berører campusen i Hønefoss. Saker i 

kommunen som knytter seg til alminnelig drift og normal oppfølging av allerede inngåtte 

avtaler vil normalt ikke innebære inhabilitet for rådmannen. Rådmannen vil imidlertid være 

inhabil i saker som «innebærer særlig fordel, tap eller ulempe» for USN. I notat vedlagt 

saksfremlegget utdypes dette.  

 

Dersom rådmannen anses inhabil i en sak, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en 

direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 6 tredje 



- 

ledd. Siden rådmannen er øverste administrative leder i kommunen vil dette innebære at ingen 

av kommunens ansatte kan treffe vedtak i saken, heller ikke assisterende rådmann. 

Kommunens ansatte kan imidlertid forberede saken. Innstilling til politisk organ bør etter 

advokatkontorets vurdering imidlertid normalt avgis av noen som ikke er tilsatt i kommunens 

administrasjon, dersom rådmannen er inhabil. I de tilfeller hvor rådmannen er inhabil må det 

oppnevnes en stedfortreder. Advokatkontoret anbefaler at det inngås en avtale med rådmannen 

i en av Ringerike kommunes nabokommuner, f.eks. Hole, om at vedkommende kan tre inn som 

setterådmann i de tilfeller hvor rådmannen er inhabil.  Oppnevnelsen som setterådmann må skje 

ved et formelt vedtak fra kommunestyret.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen har vært i kontakt med rådmannen i Hole kommune, Torger Ødegaard. Torger 

Ødegaard har sagt seg villig til å tre inn som setterådmann i de tilfeller hvor Tore Isaksen er 

inhabil til å behandle en sak som rådmann i Ringerike kommune.  

 

Etter rådmannens vurdering bør Torger Ødegaard tre inn som setterådmann i de tilfeller hvor 

Tore Isaksen er inhabil til å behandle en sak som rådmann i Ringerike kommune.  

  

 

Vedlegg  

 

- Notat om Tore Isaksens habilitet som rådmann i Ringerike kommune  

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 



Unntatt offentligheten



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-403  Arkiv: PLN 431  

 

Sak: 10/20 

 

Saksprotokoll - Parkeringsstrategi Hønefoss - 431 Områderegulering Hønefoss Byplan 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Utsatt til KS 03.03.20 på grunn av mangel på tid. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.02.2020: 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-395  Arkiv: PLN 431  

 

Sak: 3/20 

 

Saksprotokoll - Parkeringsstrategi Hønefoss - 431 Områderegulering Hønefoss Byplan 

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 vedtas med en alternativ tiltakspakke 6b slik det 

foreligger i saksfremlegget. 

2. Investeringskostnad kr. 280 000 dekkes av disposisjonsfond. 

3. Driftskostnad for kommunale p-plasser i Hønefoss skal subsidieres og kostnadene på 

estimert sum i tiltakspakke 6b innlemmes i neste års budsjett. 

4. Ordningen evalueres etter 6 måneders virketid i samarbeid med næringslivet. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 22.01.2020: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet p.v.a. Sp, H, Frp og Ap følgende forsalg: 

1. «Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 vedtas med en alternativ tiltakspakke 6b slik det 

foreligger i saksfremlegget. 

2. Investeringskostnad kr. 280 000 dekkes av disposisjonsfond. 

3. Driftskostnad for kommunale p-plasser i Hønefoss skal subsidieres og kostnadene på 

estimert sum i tiltakspakke 6b innlemmes i neste års budsjett. 

4. Ordningen evalueres etter 6 måneders virketid i samarbeid med næringslivet.» 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling og Aasens (Sp) forslag 

p.v.a. Sp, H, Frp og Ap, ble Aasens (Sp) forslag vedtatt mot 2 stemmer (MDG og SV) som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Strategi og plan 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-281   Arkiv: PLN 431  

 

 

Parkeringsstrategi Hønefoss - 431 Områderegulering Hønefoss Byplan 
 

Forslag til vedtak: 

1. Parkeringsstrategi Hønefoss 2020- 2030 vedtas.  

2. Investeringskostnad kr 280.000 dekkes av disposisjonsfond. 

 

Sammendrag 

Formålet med denne saken er å vedta Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 - 2030. Det er lagt 

opp til revidering av strategien i 2022 i forbindelse med komuneplanarbeidet. Parkering vil 

også være et tema som belyses i strategi for arealutvikling og grønn mobilitet som er planlagt 

utarbeidet i løpet av 2020 som grunnlag for videre kommuneplanarbeid. I den sammenheng bør 

det vurderes om parkeringsstrategien bør videreutvikles, bl.a. for å gjelde et større geografisk 

område. Allikevel er det viktig å komme i gang med tiltak i sentrumsområdene allerede nå. 

Dette gir en god mulighet til å prøve ut tiltak på kort sikt. Parkeringsstrategien består av 6 

strategier med tiltak, som til sammen svarer ut målene om attraktiv by, tilgjengelighet og 

nullvekst i personbiltransporten.  

 

Rådmannen anbefaler at Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 - 2030 vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

Områderegulering Hønefoss, også kalt byplanen, legger opp til ny bruk av byen, der for 

eksempel mennesker prioriteres fremfor bil. Hensikten med planen er å tilrettelegge for at 

Hønefoss utvikles som en attraktiv, levende, kompakt og miljøvennlig by. Som en del av dette 

arbeidet utarbeides en parkeringsstrategi som skal bygge opp under de grepene og føringene 

byplanen legger.  

 

Virkeområde for parkeringsstrategien følger planavgrensningen til Områderegulering 

Hønefoss, med unntak av Ringeriksgata. Dette er første steg på vei mot en ny organisering av 

parkeringen i Hønefoss. Parkeringsstrategien skal ivareta to hensyn:  

1. Vi skal bygge opp under nasjonale mål om nullvekst i personbiltransporten.  

 Dette er også politisk forankret gjennom vedtak av 431 områderegulering 

Hønefoss. 

2. Vi skal gjøre byen god og tilgjengelig for alle.  

 

Bilbruk påvirker sentrumsmiljøet, folkehelsen og arealbruken. Derfor er det nødvendig med en 

aktiv parkeringspolitikk som balanserer biltilgjengelighet opp mot et godt sentrumsmiljø.  



- 

 

Den 4. oktober 2018 behandlet strategi og plan sak om 431 Områderegulering Hønefoss- 

Trafikk og samferdsel (sak 29/18). I vedtaktspunkt 3 står det: 

«Vedlagt grunnlagsdokument for parkerings og sykkelstrategi tas til orientering. Det skal 

utarbeides en sykkel- og parkeringsstrategi, som utvikles i samarbeid med grunneiere, gårdeiere 

og det lokale næringslivet. Dette legges frem i egen sak.» 

 

Forslag til parkeringsstrategi ble lagt fram for strategi og plan i møte 20. mars 2019. Politisk 

vedtak ble å sende forslag til parkeringsstrategi tilbake til administrasjonen for å vurdere 

økonomiske konsekvenser av flere alternativer. Sammenstilling av økonomiske konsekvenser 

av ulike tiltakspakker vises lenger ned i saksframlegget.  

I tillegg kommenterer Rådmannen Sp og Frp sine alternative forslag til parkeringsstrategi som 

fulgte saken. 

 

Parkeringsstrategi Hønefoss 2020  

Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 består av to dokumenter: 

 Hoveddokument med mål, strategier og tiltak 

 Underlagsdokument med føringer og kunnskapsgrunnlag 

 

Hoveddokumentet er en kortversjon som er enkel å forstå og følge opp. Hvis en ønsker å sette 

seg inn i underlaget strategiene bygger på kommer denne informasjonen frem av 

underlagsdokumentet. 

 

Parkeringsstrategien presenterer 6 strategier som til sammen svarer ut målene om attraktiv by, 

tilgjengelighet og nullvekst. 

 

Strategi 1: Prioritering av bilgrupper 

1. Forflytningshemmede 

2. Varelevering 

3. Korttidsparkering 

4. Langtidsparkering 

 

Forflytningshemmede vil ha størst prioritet. Samtidig er det viktig for rådmannen at 

varelevering i byen fungerer godt. Ønske om mindre overflateparkering i byen plasserer 

langtidsparkering nederst på prioritetslista. 

 

Strategi 2: Nye parkeringsnormer med lavere minimums- og maksimumsnorm i sentrum 

I sentrum bør parkering for både bolig- og næringsutbygging samles og plasseres under bakken 

ved inngangen til hvert utbyggingsområde, eller i større anlegg. 

 

Strategi 3: Riktig antall, prising og plassering av p-plasser 

Kommunen skal gå foran som et godt eksempel og bruke sine p-plasser til å bygge opp under 

aktiviteter i sentrum av byen. Ved å ha jevn rullering av biler på korttidsplassene i indre sone 

og skyve langtidsparkeringen til ytre sone, vil flere få mulighet til å kjøre inn til byen og bruke 

den. Dette forutsetter riktig dimensjonering, regulering og prising av p-plassene.  

 

Tidsrommet det innkreves p-avgift bør økes. Tidligere var kommunale p-plasser avgiftsbelagte 

fra 7 -19 på hverdager. Med strategien økes dette til 7 - 23. Avgiftene i helgene bør 

videreføres, altså 7-17 lørdag og gratis søndag. 
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Strategi 4: Sambruk av parkeringsarealer i sentrum 

Kommunen skal jobbe for å begrense antall p-plasser i sentrum som står ubrukt store deler av 

døgnet fordi man trenger parkeringstillatelse. Dette gjelder for eksempel skolene og rådhuset. 

Arealer i sentrum er kostbare og bør ikke stå tomme.  

 

Strategi 5: Opprettholde og etablere sykkelparkering  

Det må være enkelt, trygt og tørt å låse sykkelen i Hønefoss. Gode løsninger er viktig for å få 

sykkelandelen opp. 

 

Strategi 6: Sikre god overgang fra personbil til tog 

Kommunen skal være en pådriver for å få tilstrekkelig med parkeringsplasser i forbindelse med 

ny IC-stasjon i Hønefoss. God overgang mellom jernbane og andre transportmidler er viktig 

for å få flere til å benytte tog i hverdagen.  

 

 

Tiltak som følger opp parkeringsstrategien 

a) Parkeringsnormen revideres ved neste kommuneplanrullering. 

b) De nye normene setter både minimum- og maksimumskrav til parkering i 

sentrumsområdene og resten av kommunen. 

c) Parkeringsnormen legger opp til parkeringssoner, både for sentrum, stor-Hønefoss og 

resten av kommunen. 3o minutters gratis parkering ved busstopp Hønefoss (gul 

markering i kartet). Påfølgende time koster kr 30,-. Minimumsbeløp kr 15, 

d) Faste høye takster på alle avgiftsbelagte kommunale plasser i indre sone 

e) Fast timespris i indre sone kr 30,- Minimumsbeløp kr 15,- 

f) Endre takster på alle avgiftsbelagte kommunale p-plasser i ytre sone 

g) Fast timespris i ytre sone kr 15,-. Minimumbeløp kr 15,- 

h) Gratis opptil 2 timer hver lørdag i ytre sone; unntaket er kommunens parkeringsplass 

på Tippen 

i)  Nye tider for p-avgift: 

 Hverdager 07.00 -23.00 

 Lørdager: 07.00 – 17.00 (som før) 

 Søndag: gratis (som før) 

j) Lage en plan over når og hvor nye p-plasser for langtidsparkering skal etableres, 

inkludert ladestasjoner for elbiler. Dette ses i sammenheng med målet om at parkeringer 

etableres i utkanten av sentrum for overgang til gange, sykkel og kollektivtransport, 

samt pendlerparkering for overgang til kollektivtransport. 

k) Prosjektere p-hus 

l) Etablere nye p-plasser for forflytningshemmede 

m) Innføre halv takst for el- og hydrogendrevet motorvogner på kommunale plasser 

 Vi avvikler dagens praksis med 2-timers fritak for p-avgift for el- og hydrogendrevet 

motorvogner. 

n) Søke samarbeid med utdanningsinstitusjonen (Ringerike videregående skole) for bruk 

av p-plassene etter arbeidstid og i helgene. 

o) Gjøre parkeringsplassen på Rådhuset tilgjengelig for alle etter arbeidstid og i helgene. 

p) Investere i eksisterende og nye sykkelparkeringer i byen. 

q) Samarbeide med aktuelle myndigheter for å sikre tilstrekkelig med p-plasser tilknyttet 

ny IC-stasjon. 
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Tiltak j) er spesifisert slik at planen som skal lages også skal ta for seg ladestasjoner for elbiler. 

 

Økonomiske beregninger 

Rådmannen fikk i oppgave å vurdere 6 ulike forslag til tiltak; jf vedlagt vedtak; sak 3/19 

Strategi og plan, 20. mars 2019. Disse følger i tabellen og er stilt opp etter vedtakspunktene 1 

– 6. 

 

 
  

Kostnadsberegning av ulike tiltakspakker 
Inntekt 2018 Forslagets 

beregnet 

årlig inntekt 

Beregnede 

økonomisk 

konsekvens 

(Kr) 

1. a) 1 times gratis parkering på hverdager (30,-/t i indre 
sone og 15,-/t i ytre sone – utvidet  avgiftstider til kl. 
23.00 på hverdager og kl. 19.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 3 800 000 -1 200 000 

b) 1 times gratis parkering på hverdager (dagens pris 
på 21,-/t – utvidet avgiftstider til kl 23.00 på 
hverdager og kl. 19.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 3 400 000 -1 600 000 

2. 
 

Gratis parkering på lørdager og søndager 

(30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone – 

utvidet avgiftstider til kl. 23.00 på hverdager 

og kl. 19.00 på lørdager. Søndag er gratis) 

Kr 5 00 000 Kr 6 300 000 +1 300 000 

3. a) Ingen avgift etter kl. 16.00 (30,-/t i indre sone og 
15,-/t i ytre sone. Inkluderer beregnet gratis fra kl. 
13.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 4 000 000  -1 000 000 

b) Ingen avgift etter kl. 16.00 (21,-/t på alle 
kommunale p-plassene, gratis fra kl. 13.00 på 
lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 3 500 000 -1 500 000 

4.  Samme ordning for el-biler som for andre biler ( 

dette er regnet inn i alle regnestykkene)  

   

5. a) H, AP og V v/ Runar Johansen 

 Lørdagsparkering 60,-/døgnet i ytre sone 
(30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone - 
utvidet avgiftstider til kl 23.00 på hverdager 
og kl. 19.00 på lørdager. Søndag gratis) 

Kr 5 000 000  Kr 4 500 000 -500 000 

b) Lørdagsparkering 40,-/døgnet i ytre sone: 
Markedspris (30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone 
- utvidet avgiftstider til kl 23.00 på hverdager og kl. 
19.00 på lørdager. Søndag gratis) 

Kr 5 000 000 Kr 4 500 000 -500 000 

6. a) FRP v/Magnus Herstad  

 Timespris endres ikke, P-tider endres ikke 
og det innføres 2 timers gratis parkering 
(21,-/t – avgiftstider er kl. 19.00 på 
hverdager og kl. 17.00 på lørdager. Søndag 
gratis.  

Kr 5 000.000 Kr 1 600 000 -3 400 000 

b) SP v/ Hans-Petter Aasen  

 Uendret avgiftstid, 2 timers gratis parkering 
på alle kommunale plasser innenfor den 
indre sonen. Det innføres lavere 
parkeringssats i ytre sone, med kr 15,-/t.  Vi 
har regnet med 22,-/t i indre sone (uendret) 

Kr 5 000 000 Kr 2 700 000 -2 300 000 

Tilleggs-
utregninger 

2 timers gratis på alle kommunale plasser. 
Timespris 30,-/t i indresone og 15,-/t i ytre sone. 
Avgiftstider er utvidet til kl. 23.00 på hverdager og 
kl. 19.00 på lørdager. Søndag gratis 

Kr 5 000 000 Kr 2 500 000  - 2 500 000 

2 timers gratis på alle kommunale plasser. Kr 5 000 000 Kr 2 400 000  - 2 600 000 
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Timespris 21,- på alle kommunale p-plasser. 
Avgiftstider er utvidet til kl. 23.00 på hverdager og 
kl. 19.00 på lørdager. Søndag gratis 

Rådmannens 
forslag i 
saks- 
framlegget 

30 min gratis parkering på Sentrum Stopp og 
Wagner (30,-/t i indre sone og 15,-/t i ytre sone – 
utvidet  avgiftstider til kl. 23.00 på hverdager og kl. 
19.00 på lørdager) 

Kr 5 000 000 Kr 6 500 000 + 1 500 000 

 

Det er i alle regnestykkene regnet inn samme ordning for el-biler som for andre biler, men 

maksimum 50 % av pris, jamfør parkeringsforskriften for regulering av kommunale 

parkeringsplasser. 

 

Beregningen over har ikke hensyntatt reduksjon av inntekter fra parkeringsbøter som i 2018 

var på kr. 818 000. Ved innføring av 2 timers gratis parkering kan vi forvente reduksjon av 

inntekter på 60 %, tilsvarende kr. 320 000. 

 

Rådmannens forslag til tiltak i parkeringsstrategi kan gi en beregnet økonomisk inntekt 

på kr. 1 500 000, men det er usikkert hvordan prispolitikk vil slå ut. 

 

Kostnad endringer i parkeringssystem 

 

Kostnad for nye skilter er ca 600 – 1.000,- 

pr stk. avhengig av mengde tekst  

100.000,-  

Kostnad for montering og inkl. mindre 

tilpasninger  

100.000,-  

Kostand for nye skiltplaner og ajourhold av 

offentlig parkeringsregister  

10.000,-  

Kostnader for programmering av P-

automater & tilpasning av EasyPark  

20.000,-  

Påslag 20 %  50.000,-  

SUM  280.000,-  

 

Kostnad for å oppdatere kommunens p-plasser er estimert til kr. 280.000. Dette er kostnader 

uten investering av el-ladepark. 

 

Endring av p-plassene forutsetter noe endring på kontrollvirksomheten som følge av utvidet 

tidsrom for betalt parkering. 

  

Vurdering av vedtakspunkt 6; Hans-Petter Aasen (SP)    

 

Sps forslag til parkeringsstrategi Rådmannens kommentar 

Strategi 1 

Parkeringsstrategien skal legge til rette for at Hønefoss 

oppfattes som en tilgjengelig by med god 

fremkommelighet for bil og med gode 

parkeringsmuligheter. Parkeringsstrategien skal legge 

til rette for styrket næringsaktivitet i Hønefoss 

sentrum. Strategien skal ta hensyn til at Hønefoss er 

regionhovedstad, - og motvirke handelslekkasjer til 

områder rundt byen. 

Rådmannens vurdering er at strategien som 

følger vedtaket i Strategi og plan 20. mars er 

hensyntatt. Rådmannen legger til rette for 

bedre tilgjengelighet med gode 

parkeringsmuligheter ved å skille på lang- og 

korttidsparkering. Målet er økt rullering på de 

mest ettertraktede p-plassene. Det er viktig å 

differensiere på kort- og langtidsparkering i 

byen. Likestilling av lang- og 

korttidsparkering kan føre at byen ikke 
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oppleves like tilgjengelig. 

Strategi 2 

Prioritering av bilgrupper: 

1. Forflytningshemmede  

2. Varelevering  

3. Korttidsparkering/langtidsparkering 

Strategi 4 forutsetter korttidsparkering i 

sentrum og billigere timesatser i ytre sone. 

Strategi 2 sidestiller disse to 

parkeringsgruppene. Forslag til strategi 2 og 4 

er motstridene. 

Strategi 3 

Parkeringsnormer skal ivareta behov for 

parkeringsplasser. Det skal som hovedregel bygges 

minimum en parkeringsplass per boenhet. Nye 

parkeringsarealer bør plasseres under bakken eller i 

felles anlegg. 

Når det gjelder antall parkeringsplasser til nye 

bygg i Hønefoss reguleres dette gjennom de 

juridisk bindende reguleringsbestemmelser i 

områderegulering Hønefoss. Strategien brukes 

for å vise hva reguleringsbestemmelsene 

bestemmer. Hvis dette endres i strategien er 

det viktig at det også endres i 

reguleringsbestemmelsene. Ved vedtak av 

Områderegulering Hønefoss ble 

minimumskravet til bilparkeringer redusert fra 

0,8 til 0,5 og fra 1,5 til 1. Rådmannen 

anbefaler at dette reguleres gjennom 

reguleringsplan og ikke gjennom 

parkeringsstrategien.  

Strategi 4 

Kommunen skal gå foran som et godt eksempel og 

bruke sine p-plasser til å bygge opp under aktiviteter i 

sentrum av byen. Ved å ha jevn rullering av biler på 

korttidsplassene i indre sone og skyve 

langtidsparkeringen til ytre sone, vil flere få mulighet 

til å kjøre inn til byen og bruke den. Dette forutsetter 

riktig dimensjonering, regulering og prising av p-

plassene. 

Tidsrommet det innkreves p-avgift beholdes uendret. 

Det innføres videre minimum 2 timers gratis parkering 

på alle kommunale parkeringsplasser innenfor den 

indre sonen. Det innføres lavere parkeringssats i ytre 

sone, med 15 kr per time. 

Ordningen med 2 timers gratis el-bilparkering 

videreføres. 

Strategi 4 forutsetter korttidsparkering i 

sentrum og billigere timesatser i ytre sone. 

Strategi 2 sidestiller disse to 

parkeringsgruppene. Forslag til strategi 2 og 4 

er motstridene. 

Strategi 5  

Kommunen skal jobbe for å begrense antall p-plasser i 

sentrum som står ubrukt store deler av døgnet, fordi 

man trenger parkeringstillatelse. Dette gjelder for 

eksempel skolene og rådhuset. Arealer i sentrum er 

kostbare og bør ikke stå tomme. 

 

Dette har fokus i forslag til parkeringsstrategi 

og vil bli jobbet med ved neste revidering 

Strategi 6  

Det må være enkelt, trygt og tørt å låse sykkelen i 

Hønefoss. Gode løsninger er viktig for å få 

sykkelandelen opp. 

Kommunen skal være en pådriver for å få tilstrekkelig 

med parkeringsplasser i forbindelse med ny IC-stasjon 

i Hønefoss. God overgang mellom jernbane og andre 

transportmidler er viktig for å få flere til å benytte tog i 

hverdagen. 

Dette er ivaretatt i Rådmannens forslag til 

parkeringsstrategi. 
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Strategi 7  

Det utarbeides egne strategier med konkrete tiltak for å 

redusere unødig biltrafikk gjennom sentrum 

Gjennomgangstrafikk løses utenfor 

parkeringsstrategien.  

 

Erfaringer fra andre byer 

Erfaringer fra andre byer viser at gratis parkering både kan være positivt og negativt. Kort 

gratisparkering gir god rullering på plassene. F.eks er handelsstanden i Arendal godt fornøyd 

med denne ordningen. Derimot er det utfordringer i Porsgrunn, hvor gratisparkeringen varer 

lenger. Porsgrunn har utfordringer med at folk jukser og anbefaler derfor avgift fra første 

minutt. Da blir det flere plasser tilgjengelig for kunder, større utskifting av kunder og 

besøkende som trenger litt lengre tid enn planlagt har muligheten til å utvide parkeringstiden 

sin uten å bli bøtelagt. I Sandefjord er handelsstanden, kunder og de folkevalgte svært fornøyd 

med gratisparkeringen. Kommunen erfarer allikevel også at det er høyt belegg på 

gratisplassene og en god del «snurrer på skiva» for å kunne parkere mer enn 1 time.  

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtak 

1. Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 vedtas med alternativ tiltakspakke (eks. 1. a) sett inn 

den som passer) slik det foreligger i saksfremlegget. Tiltak (eks a) og b)) tas ut og 

parkeringsstrategien endres deretter. 

2. Investeringskostnad kr 280.000 dekkes av disposisjonsfond.  

3. Driftskostnad for kommunale p-plasser i Hønefoss skal subsidieres og kostnadene på 

estimert sum i tiltakspakke (eks. 1.a) innlemmes i neste års budsjett. 

 

Alternativt vedtakspunkt 3 er kun nødvendig hvis man går for en løsning hvor tiltakspakken 

går i minus. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er viktig at vi politisk vedtar hvordan kommunale p-plasser i Hønefoss skal finansieres. P-

plassene kan enten driftes på selvkost eller subsidieres gjennom andre budsjettposter.  

 

Rådmannens vurdering 

Parkeringsstrategien skal løse og samle flere ulike behov og innebærer avveining av hensyn: 

den skal følge opp byutviklingsstrategien, være økonomisk realistisk og bedre den opplevde 

tilgjengeligheten i Hønefoss.  

 

Byutviklingsstrategien for Hønefoss har vedtatte mål for utviklingen av byen. Det er viktig at 

parkeringsstrategien med tilhørende mål, strategier og tiltak følger den opp og skaper 

forutsigbarhet i byutviklingen. Prioritering av trafikantgrupper er en viktig grunnstein for å nå 

målene. 

 

Ved å innføre gratis parkering i kommunen vil inntektene reduseres. Dette kan man bøte på 

ved enten å utvide tidene man tar betalt, øke avgiften de timene man tar betalt eller subsidiere 

parkering med midler gjennom reduserte inntekter. Type finansieringsordning må stå i stil med 

strategiene og tiltakene som vedtas for at strategien skal være mulig å følge opp. 

 

Den opplevde tilgjengeligheten er avhengig av at det er hyppig rullering på de mest attraktive 

plassene, slik at flest mulig får muligheten til å benyttet dem. Samtidig er det bra å ha p-plasser 
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i litt avstand til sentrum for de som ønsker et billigere alternativ. Ved å differensiere mellom 

kort- og langtidsparkering håper rådmannen å bedre den opplevde tilgjengeligheten.  

 

Det er foreslått flere endringer av tiltak i parkeringsstrategien, viser til vedlagt vedtak; sak 3/19 

Strategi og plan, 20 mars 2019. Endringene som foreslås er bl. a.: 

 Timepris endres ikke. 

 P-tider endres ikke. 

 Det innføres 2 timers gratis parkering. 

 Ordningen med 2 timers gratis el-bilparkering videreføres. 

 Tidsrommet det innkreves p-avgift beholdes uendret. Det innføres videre minimum 2 

timers gratis parkering på alle kommunale parkeringsplasser innenfor den indre sonen. 

Det innføres lavere parkeringssats i ytre sone, med 15 kr per time. 

 

Hvis et av tiltakene (a-q) endres eller fjernes vil det ikke resultere i at parkeringsstrategien 

strider mot byutviklingsstrategien. Det er imidlertid viktig å se på tiltakene som en helhet, og 

ikke vurdere dem et og et.  Det er tiltakene (a-q) samlet som gir en parkeringsstrategi som på 

en god måte følger opp målsetninger i byutviklingsstrategien. Dersom alle de foreslåtte 

endringene vedtas, vil det resultere i en parkeringsstrategi som strider mot 

byutviklingsstrategien.  

 

Rådmannen er av den oppfatning at kommunale p-plasser i Hønefoss ikke skal subsidieres av 

kommunen, men betales av den som benytter seg av tilbudet. 

 

Rådmannen anbefaler at Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 vedtas slik den foreligger. 

 

 

Vedlegg 

Parkeringsstrategi - hoveddokument 

Parkeringsstrategi Hønefoss - underlagsdokument 

Saksprotokoll Strategi og plan sak 3/19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

næringssjef: Harriet Slaaen 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-262  Arkiv: PLN 431  

 

Sak: 3/19 

 

Saksprotokoll - Parkeringsstrategi Hønefoss 2019 - 431 Områderegulering Hønefoss  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. 1 times gratis parkering på hverdager. 

2. Gratis parkering lørdager og søndager 

3. Ingen avgift etter kl 16:00 

4. Samme ordning for el-biler som andre biler 

5. Lørdagsparkering max 60,- døgnet i ytre sone» 

6. Ordfører foreslo at de 2 fremlagte forslagene fra Asen (Sp) og Herstad (Frp) følger 

saken og rådmannen kommer på denne bakgrunn tilbake med revidert saksfremlegg. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.03.2019: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes». 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag:  

«1.Timespris endres ikke. 

2. P-tider endres ikke. 

3. Det innføres 2 timers gratis parkering». 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

 

Formannskapet vedtar følgende parkeringsstrategi: 

 

«Strategi 1: 

 

Parkeringsstrategien skal legge til rette for at Hønefoss oppfattes som en tilgjengelig by med 

god fremkommelighet for bil og med gode parkeringsmuligheter. Parkeringsstrategien skal 

legge til rette for styrket næringsaktivitet i Hønefoss sentrum. Strategien skal ta hensyn til at 

Hønefoss er regionhovedstad, - og motvirke handelslekkasjer til områder rundt byen.  

 

 

Strategi 2:  

 

Prioritering av bilgrupper: 

1. Forflytningshemmede  
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2. Varelevering  

3. Korttidsparkering/langtidsparkering 

 

Strategi 3 

 

Parkeringsnormer skal ivareta behov for parkeringsplasser, det skal som hovedregel bygges 

minimum en parkeringsplass per boenhet. Nye parkeringsarealer bør plasseres under bakken 

eller i felles anlegg.  

 

Strategi 4 

 

Kommunen skal gå foran som et godt eksempel og bruke sine p-plasser til å bygge opp under 

aktiviteter i sentrum av byen. Ved å ha jevn rullering av biler på korttidsplassene i indre sone 

og skyve langtidsparkeringen til ytre sone, vil flere få mulighet til å kjøre inn til byen og bruke 

den. Dette forutsetter riktig dimensjonering, regulering og prising av p-plassene.   

  

Tidsrommet det innkreves p-avgift beholdes uendret. Det innføres videre minimum 2 timers 

gratis parkering på alle kommunale parkeringsplasser innenfor den indre sonen. Det innføres 

lavere parkeringssats i ytre sone, med 15 kr per time.   

 

Ordningen med 2 timers gratis el-bilparkering videreføres.  

 

Strategi 5 

 

Kommunen skal jobbe for å begrense antall p-plasser i sentrum som står ubrukt store deler av 

døgnet fordi man trenger parkeringstillatelse. Dette gjelder for eksempel skolene og rådhuset. 

Arealer i sentrum er kostbare og bør ikke stå tomme. 

 

Strategi 6 

 

Det må være enkelt, trygt og tørt å låse sykkelen i Hønefoss. Gode løsninger er viktig for å få 

sykkelandelen opp. 

 

Kommunen skal være en pådriver for å få tilstrekkelig med parkeringsplasser i forbindelse med 

ny IC-stasjon i Hønefoss. God overgang mellom jernbane og andre transportmidler er viktig 

for å få flere til å benytte tog i hverdagen. 

 

Strategi 7 

 

Det utarbeides egne strategier med konkrete tiltak for å redusere unødig biltrafikk gjennom 

sentrum». 

 

 

Hans-Petter Aasen 

Sp 
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Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a H, Ap og V: 

1. «1 times gratis parkering på hverdager. 

2. Gratis parkering lørdager og søndager 

3. Ingen avgift etter kl 16:00 

4. Samme ordning for el-biler som andre biler 

5. Lørdagsparkering max 60,- døgnet i ytre sone». 

 

Ordfører foreslo at de 2 fremlagte forslagene fra Asen (Sp og Herstad (Frp) følger saken og 

rådmannen kommer på denne bakgrunn tilbake med revidert saksfremlegg. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Magnus Herstads (Frp) utsettelsesforslag oppnådde 2 stemmer (Frp) og falt. 

Magnus Herstads (Frp) forslag 2 oppnådde 3 stemmer (Frp og Sp) og falt. 

Hans-Petter Aasens (Sp) forslag oppnådde 3 (Sp og Frp) stemmer og falt. 

Runar Johansens (H) forslag p.v.a H, Ap og V, med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig 

vedtatt. 
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1 Avgrensnin g og parkerin gsson er
En god parkeringsstrategi er en av grunnste i ne ne for en vellykket byutvikling, fordi
parkeringsløsningene har betydning for et aktivt, økonomisk vellykket og mangfoldig byliv.

Virkeområde for parkeringsstrategien følger avgrensningen til Områderegulering Hønefoss ,
byplanen, med u nntak av Ringeriksgata som holdes utenfor . Dette er første steg på vei mot en
parkeringsstrategi . Den skal ivareta to hensyn. Vi skal både bygge opp under nasjonale mål om
nullvekst i personbiltransporten, sam tidig som vi skal gjøre byen attraktiv og tilgj engelig for alle.

P arkeringsstrategien for sentrum er første skrittet på vei en til en parkeringsstrategi for hele
Hønefoss for å nå målene for ønsket byutvikling som ligger i byutviklingsstrategien (201 8). På
sikt vil det være naturlig å utvide parkeringsstrategien til å gjelde for hele Ringerike kommune i
takt med utviklingen av kommunen.

Nå er fokuset først og fremst på tiltak på kort sikt innenfor avgrensningen til områderegulering
Hønefoss. Parkeringsstrategien viderefører målsettinger som e r detaljert i byplanen for å
stimulere og vitalisere handel, service, kultur og bosetting i sentrum.

Ved neste rullering av kommuneplan en er det viktig at parkeringsstrategien også rulleres. På
den måten kan både området den gjelder utvides hvis det er øns kelig , samtidig som gode og
dårlige erfaringer fra denne prosessen kan ta s med i det videre arbeidet. Parkeringsstrategien vil
være et levende dokument som også gir mulighet til å prøve ut tiltak og se effektene av dem.
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Parkeringssoner Hønefoss

Gul markering: 30 minutter gratis
parkering.

Turkis markering: Indre og ytre
sone.
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2 M ål
1 . Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og region s hovedstad.

2. Det skal være enkelt å komme seg nær sentrum med bil , inkludert å parker e. S amtidig
som sentrum er beskyttet mot gjennomgangstrafikk og annen unødig biltrafikk.

3. Parkeringspolitikken skal bidra til et levende sentrum og virke dempende på bruk av bil til
arbeidsreiser.

4. Parkeringspolitikken skal redusere behov fo r areal t il parkering i sentrum og bygge opp
under nasjonale , regionale og lokale mål om nullvekst i personbiltransporten.

5. P arkeringspolitikken skal danne grunnlag for at bilparkering i sentrumskjernen reduseres
gradvis over tid og det etableres parkeringer i utka nten av sentrum for overgang til
gange, sykkel og kollektivtransport.
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3 Strategi er

3.1 Strategi 1 : Prioriter ing av bil grupper

Forflytningshemmede

Parkeringsstrategien skal sikre parkeringspla sser i sentrum for parkering for
forflytningshemmede. Kommunen vil opparbeide flere slike parkering splasser for å oppfylle
kravet om p a rkering for forflytningshemmede .

Varelevering

Det skal jobbes for å bedre tilgjengelig het en for varelevering på gitte tidspunkter der det e r
nødvendig i byen. Dette gjelder også gågater.

Korttidsparkering

Det er ønskelig at så mange som mulig får god tilgjengelighet til byen. Derfor p risregulerer
kommunen p - plasser nær Søndre Torv slik at be søkende opplever tilgjengelige
korttidsparkeringer. Målet er å bygge opp under sentrumshandelen der.

Langtidsparkering

P - plasser tar opp mye areal i en by , men er nødvendig for å bygge opp under handel og
aktivitet er . Derfor etablerer kommunen langtids p - plasser bevisst i litt avstand t il Søndre Torv slik
at de som har behov for å parkere billigere over lengre tid får muligheten til det, samtidig som
personer på kortere besøk lettere finner tilgjengelige p - plasser nært Søndre Torv.

3.2 Strategi 2 : Nye parkeringsnormer med lavere minimums - og
maksimumsnorm i sentrum

Ønsker om boliger for alle i sentrum forutsetter som hovedregel at det må vurderes
parkeringstiltak som gir billigere boliger. Lav minimumsnorm på parkering for bebyggelse i
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sentrum vil kunne gjøre det billigere å bygge boliger i byen og lettere å etablere nye
arbeidsplasser i sentrum. Maksimumsnormen gir et signal om at parkeringstilgangen skal
begrenses.

Lav minimumsnorm er et viktig virkemiddel som kan bidra til at det på kort og lang sikt kommer
flere næringslokaler og bolige r i sentrum, mens maksnorm er et virkemiddel på lengre sikt.
Maksnorm er et trafikkbegrensende virkemiddel, men påvirker kun eksisterende bygg ved
bruksendring, tilbygg, påbygg og ombygginger. Eksisterende bebyggelse og trafikk påvirkes
ellers ikke av at maksnorm innføres.

I sentrum bør parkering for både bolig - og næringsutbygging samles og plasseres under bakken
ved inngangen til hvert utbyggingsområde, eller i større anlegg. O mråderegulering Hønefoss
regulerer at v ed behov for mer enn 1 0 par keringsplasser innenfor et felt skal minst 85 % av
parkeringsplassene ligge under terreng.

Tiltak Strategi 2 :

Parkeringsnormen revideres ved neste kommuneplanrullering.

De nye normene setter både minimum - og maksimumskrav til parkering i
sentrumsområdene og r esten av kommunen.

Parkeringsnormen legger opp til parkeringssoner, både for sentrum, stor - Hønefoss
og resten av kommunen.

3.3 Strategi 3 : R iktig antall , prising og plassering av p - plasser
Kommunen skal gå foran som et godt eksempel og bruke sine p - plasser til å bygge opp under
aktiviteter i sentrum av byen . Ved å ha jevn rullering av biler på korttids plassene i indre sone og
skyve langtidsparkeringen til ytre sone , vil flere få mulighet til å kjøre inn til byen og bruke den.
Dette f orutsetter riktig dimensjonering, regulering og prising av p - plassene.

Gjennom samarbeid og/eller forpliktende avtaler med gårdeiere og næringsdrivende i sentrum
skal kommunen stille plassene sine til rådighet slik at det bygger opp under aktiviteter i se ntrum
og inviterer til handel. Ved kommunens disponering av egne parkeringsplasser og i dialogen
med andre eiere av parkeringsplasser, skal det også vurderes å transformere enkelte
parkeringsplassser i sentrum der dette kan skape attraktive byrom og gode f erdselsårer for
gående og syklende.

Kommunen s ikre r tilstrekkelig med pa rkering for forflytningshemmede i tråd med
parkeringsforskriften .

For å øke tilgjengelig heten på parkeringsplasser i sentrum viderefører kommunen betaling f or
el - og hydrogendrevet motorvogner . En bil tar like mye plass i bybildet uavhengig av utslipp.
E ndring av vegtrafikkloven begrenser takstnivået til 50 % av ordinær pris for el - og
hydrogendrevet motorvogner. For øvrig skal det i tråd med parkeringsforskriften etableres flere
par keringsplasser med lademulighet.

Tidsrommet det innkreves p - avgift bør økes. Tidligere var kommunale p - plasser avgiftsbelagte
fra 7 - 1 9 på hverdager. Med strategien økes dette til 7 - 23. Avgiftene i helgene bør videreføres,
altså 7 - 1 7 lørdag og gratis sø ndag.

Indre sone
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Det sk al være høyere priser på kommunale p - plasser i indre sone enn i ytre sone . Dette for å få
til økt rullering av parkerte kjøretøy. Unntaket er parkering ved busstorget ( Sentrum S topp) som
skal ha 30 - minutters gratis parkering for « av - og påstigning » .

Ytre sone

K ommunale p - plasser i ytre sone skal være avgiftsbelagte. I ytre sone legger kommunen opp til
tilstrekkelig antall rimelige p - plasser som støtter opp under sentrumshandelen. For å stimulere til
økt bruk av byen tilbyr kommunen 2 timers gratis parkering hver lørdag.

Tiltak strategi 3 :

3o minutters gratis parkering ved busstopp Hønefoss ( gul markering i kartet ) .

Påfølgende time koster kr 30, - . Minimumsbeløp kr 1 5,

Faste høye takster p å alle avgiftsbelagte kommunale plasser i indre sone

o F ast timespris i indre sone kr 30, - Minimumsbeløp kr 1 5, -

Endre takster på alle avgiftsbelagte kommunale p - plasser i ytre sone

o Fast timespris i ytre sone kr 1 5, - . Minimumbeløp kr 1 5, -

Gratis opptil 2 timer h ver lørdag i ytre sone; unntaket er kommunens parkeringsplass

på Tippen

Nye tider for p - avgift:

Hverdager 07.00 - 23.00
Lørdager: 07.00 – 1 7.00 (som før)

Søndag: gratis (som før)

Lag e en plan over når og hvor nye p - plasser for langtidsparkering skal etableres ,
inkludert ladesta sjoner for elbiler . Dette ses i sammenheng med målet om at

parkeringer etableres i utkanten av sentrum for overgang til gange, sykkel og
kollektivtransport, samt pendlerparkering for overgang til kollektivtransport.

P rosjektere p - hus

Etablere nye p - plasser for forflytningshemmede

Innføre halv takst for e l - og hydrogen drevet motorvogner på kommunale plasser

o Vi avvikler dagens praksis med 2 - timers fritak for p - avgift for el - og

hydrogen drevet moto r vogner.

3.4 Strategi 4 : Sambruk av parkeringsarealer i sentrum
Kommunen skal jobbe for å begrense antall p - plasser i sentrum som står ubrukt stor e deler av
døgnet fordi man trenger parkeringstillatelse. Arealer i sentrum er kostbare og bør ikke stå
tomme.

Tiltak strategi 4 :

Søke s amarbeid med utdanningsinstit usjonen (Ringerike videregående skole) for
bruk av p - plassene etter arbeidstid og i helgene.
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Gjøre parkeringspl assen på Rådhuset tilgjengelig for alle etter arbeidstid og i
helgene.

3.5 Strategi 5: Opprettholde og etablere sykkelparkering
For å legge til rette for ø kt sykkelbruk skal kommunen etablere gode og til en viss grad varierte
typer parkeringsmuligheter for sykkel så nært rei semål og sykkelruter som mulig. Viktige
reisemål er skoler og utdanningsinstitusjoner, b arnehager, arbeidspla sser,
kollektivknutepunkter og holdeplasser , offentlige kontor - o g servicefunksjoner, butikker,
rekreasjonsområder og kultur - og idrettsarenaer.

Det må være enkelt, trygt og tørt å låse sykkelen i Hønefoss. Gode løsninger er viktig for å få
sykkelandelen opp.

Tiltak strategi 5 :

Investere i eksisterende og nye sykkelparkeringer i byen .

3.6 Strategi 6 : Sikre god overgang fra personbil til tog
Kommunen skal være en pådriver for å få tilstrekkelig med parkeringsplasser i forbindelse med
ny IC - stasjon i Hønefoss. God overgang mellom jernb ane og andre transportmidler er viktig for å
få flere til å benytte tog i hverdagen.

Tiltak strategi 6 :

Samarbeide med aktuelle myndigheter for å sikre tilstrekkelig med p - plasser tilknyttet ny IC -

stasjon .
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1 Innledning 
Områderegulering Hønefoss legger opp til ny bruk av byen. Som en del av dette arbeidet 
utarbeides en parkeringsstrategi som skal bygge opp under de grepene byplanen legger opp til.  

Målet er at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad, samtidig 
som sentrum skal utvikles til å bli attraktivt, levende og kompakt. Dette er mål også 
parkeringsstrategien baserer seg på. 

Bilbruk påvirker sentrumsmiljøet, helsen og arealbruken. Derfor er det nødvendig med en aktiv 
parkeringspolitikk som balanserer biltilgjengelighet opp mot et godt sentrumsmiljø. Det er bl.a. 
følgende utfordringer:  

Parkering legger beslag på mye areal i Hønefoss sentrum. Disse arealene kan alternativt gi 
mulighet for utbygging og dermed gi en større konsentrasjon av boliger og virksomheter i 
sentrum. 

Parkeringsplasser er dødt areal. Et sentrum som domineres av kjørende og parkerte biler er 
et lite attraktivt sted å oppholde seg. 

Et billig og rikelig parkeringstilbud vil friste mange som bor sentralt i kommunen til å benytte 
bil også på korte turer som like gjerne kunne vært gjennomført til fots eller med sykkel.  

Private aktører drifter en stor andel av p-plassene in Hønefoss. Dette gjør det vanskelig å 
gjennomføre en helhetlig parkeringspolitikk. 

Hønefoss sin rolle kan styrkes ved å gjøre det mer attraktivt å oppholde seg i byen. Et 
virkemiddel for å styrke attraktiviteten kan være å styre biltrafikken. Samtidig er det viktig at 
biltilgjengeligheten for handlende og besøkende opprettholdes. Eksterne kjøpesentra med 
gratis parkering er en sterk konkurrent til handel i sentrum. Både parkeringstilbudet (antall 
plasser, korttids-/ langtids-, pris) og lokalisering av tilbudet er sentrale virkemidler for å 
tilrettelegge for mer byliv i sentrumsområder. 

Alle bilturer starter og avslutter på en parkeringsplass. Derfor kan parkeringstilbudet ha stor 
betydning for valg av transportmiddel. Parkering kan føre til lav tomteutnyttelse, byspredning og 
reduserte muligheter for å tilby et godt kollektivtilbud eller tilrettelegge for sykkelveier.  

Dette underlagsdokumentet viser hvilke føringer som er gitt, både nasjonalt, regionalt og lokalt. I 
tillegg går kapittel 3 gjennom parkering generelt og for Hønefoss spesielt. Dette er kunnskap 
parkeringsstrategien er utarbeidet på. 
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2 Føringer 

2.1 Nasjonale føringer  

2.1.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging blir utarbeidet hvert fjerde år. 
Gjeldende utgave ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12.06.2015. Forventningene skal legges til 
grunn for kommunens arbeid med planstrategier og annet planarbeid. Dokumentet har tre 
hovedkategorier som beskriver de nasjonale forventningene: 

 I. Gode og effektive planprosesser 

 II. Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

 III. Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

Gode og effektive planprosesser 

Regjeringen vektlegger raskere prosesser for arealplanlegging, og styrker det lokale selvstyret i 
planleggingen. Kommunen har ansvar for å sette av tilstrekkelige ressurser til planbehandling og 
tilrettelegge for forutsigbare prosesser. Klare overordnede føringer for areal- og 
samfunnsutvikling bidrar til at detaljplaner kan behandles raskere og mer forutsigbart. 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en langsiktig 
omstilling til et lavutslippssamfunn. For å møte overgangen til lavutslippssamfunnet må det 
legges stor vekt på effektiv arealbruk og samordning av arealbruken og transportsystemet. 
Regjeringen legger også vekt på aktiv forvaltning av natur og kulturminner. 

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

Regjeringen er opptatt av et godt samarbeid med fylkeskommunene og kommunene om å få 
ned klimagassutslippene, og å skape velfungerende byer og tettsteder for næring og befolkning. 
God planlegging er avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, et miljøvennlig transportsystem, 
tilstrekkelig boligbygging og sunne, trygge omgivelser og gode levekår for alle. 

2.1.2 Statlige planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014)  

Disse retningslinjene gjelder for hele landet, men praktiseringen av disse må tilpasses regionale 
og lokale forhold. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser. Det er satt opp tre spesifikke mål:  

1. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal 
bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  

2. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.  

3. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på 
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.  
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2.2 Regionale føringer 

2.2.1 Regional plan for areal og transport i Buskerud  
Formålet med planen er å sørge for at innbyggere, næringsliv og tilreisende opplever levende 
byer og tettsteder. Planen fremmer helse og trivsel ved å prioritere økt sykkel og gange, og 
tilgang til frilufts- og grøntarealer. Mennesket settes i fokus. 

Nullvekstmålet er også forutsatt å gjelde byområde Ringerike. 

2.3 Lokale føringer 

2.3.1 Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018-2040 
Byutviklingsstrategien vedtatt november 2018 er førende for hvordan parkeringsstrategiene til 
Hønefoss utformes. 

Det legges opp til fire målsettinger for Hønefoss:  

1. Den trygge og gode byen for alle: 

2. Regionens kollektivknutepunkt 

3. En mer tilgjengelig by  

4. En blågrønn by 

Den trygge og gode byen for alle 

Sammen skal vi gjøre Hønefoss mer levende og attraktiv gjennom å skape den gode byen for 
alle. Alle hverdagsaktivitetene skal nås innenfor gang- og sykkelavstand for alle i sentrum. 

Regionens kollektivknutepunkt 

Hønefoss er en gammel stasjonsby og et viktig handelsknutepunkt i regionen. Vår rolle som 
regionhovedstad vil få fornyet kraft med Ringeriksbanen og ny E16. Stasjonen blir viktig for 
byutviklingen i Hønefoss. 

En mer tilgjengelig by  

For å lykkes med en tilgjengelig by, skal det bli enda mer attraktivt, trygt og enkelt å gå, sykle og 
reise kollektivt i fremtiden. Sentrum skal ha god tilgjengelighet med bil og parkering samtidig 
som sentrum er beskyttet mot gjennomgangstrafikk og annen unødig biltrafikk. Sammen skal vi 
skape en enklere og tryggere reisehverdag. 

En blågrønn by 

Hønefoss skal være en by med grønne byrom, og tilby turmuligheter for alle i gangavstand fra 
sentrum. Byens grønne lunger, elva og fossen skal ha en sammenhengende struktur til glede for 
innbyggere og besøkende. 
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3 Kunnskapsgrunnlag  

3.1 Kunnskapsinnhenting parkering 

3.1.1 Kartlegging 
Grovidentifisering  

Det er gjort en grovidentifisering av større parkeringsareal i Hønefoss by, som vist i Figur 3-1. 
Grovidentifiseringen viser at det er store parkeringsarealer i byen, men at disse hoved-sakelig er 
knyttet til bestemte lokale formål. Grovidentifiseringen indikerer også at det er god tilgang på 
arbeidsparkering i store deler av Hønefoss. Samt at det er store arealer med potensiale for 
fortetting/utbygging i byen og trolig ikke svært stort press på parkeringsplas-sene. 

Reisevaneundersøkelsen fra 2013-14 underbygger dette ved at kun 1% oppgir å ha ingen 
mulighet for parkering på/ved arbeidsplass, men hele 84% har gratis parkering hos ar-
beidsgiver. 

Kartlegging av parkering i Hønefoss sentrum 

Det er gjennomført en mer detaljert kartlegging av dagens parkeringstilbud i Hønefoss sentrum. 
Kartleggingen tar utgangspunkt i parkeringsregistreringene som ble gjort av Ringerike 
kommune i 2012. Den inkluderer en oppdatering av antall, og plassering av, parkeringsareal og 
antall parkeringsplasser per parkeringsareal, en oversikt over vilkår knyttet til bruk av plassene 
(tidsavgrensning, betalingsplikt/ avgiftstørrelse), hvem som er operatør/ tilby-der av plassene, 
samt et øyeblikksbilde av utnyttelsesgraden. Identifiseringen er basert på manuelle 
registreringer under befaring til Hønefoss, kartdata og innhenting av informasjon fra Statens 
vegvesens parkeringsregister. 

Kartleggingen, som presentert i Figur 3-2, viser at det er store parkeringsarealer i Hønefoss 
sentrum, og til dels svært store enheter. 

Analyse av bruk 

Tilgjengelig informasjon er brukt for å se nærmere på bruken av parkeringsplassene i Hønefoss 
sentrum. Bruken av parkeringsplassene er kartlagt gjennom innhenting av transaksjonsdata fra 
kommunale parkeringsautomater, samt enkelte private tilbydere. Det vil si opplysninger om 
antall kjøp per automat og omsetning per automat. I tillegg har Ringerike kommune delt sin 
oversikt over transaksjoner som utføres med mobile betalingsløsninger. Andre private aktører er 
kontaktet, men har ikke vært behjelpelig med informasjon. Transaksjonsinformasjonen er 
oppgitt for mars måned 2017. 

Flere faktorer bidrar til usikkerhet når bruken av plassene skal beskrives med utgangspunkt i 
tilgjengelig informasjon. Dette inkluderer forhold som: 

På flere av plassene (flere kommunale og noen private) er det en makspris per døgn i tillegg 
til en timespris. Det er derfor ikke mulig å fastslå hvor stor andel av inntektene fra 
automatene som betjener disse plassene som er knyttet til døgnparkering og hvor stor andel 
som er korttidsparkering. Av denne grunn er tallgrunnlaget ikke brukt for å regne ut en 
gjennomsnittlig parkeringstid.  

Oversikten over mobilbetaling for kommunal parkering som har blitt tilgjengeliggjort, skiller 
ikke på enkeltdager. De mobile transaksjonene er derfor holdt utenfor analysen som skiller 
på hverdager og lørdager.   
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For private parkeringsanlegg er kun ca. halvparten av arealene inkludert mottatt data-
materiale, og disse har kun oppgitt transaksjoner for hverdager. 

Ut fra tilgjengelig kunnskapsgrunnlag er det mest pålitelige uttrykket for bruk av plasser antall 
kjøp fra automat (i gjennomsnitt per plass). Plasser med flere transaksjoner vil sannsynligvis 
brukes til kortere besøk i større grad enn de som har få transaksjoner. Et bruksmønster med 
mange korte parkeringsperioder i løpet av dagen tilsier at plassene brukes til handels/ 
serviceparkering i større grad enn plasser med lengre parkeringsperioder. 

3.1.2 Analyse 
Oversikt tilgjengelige parkeringsplasser 

Det er totalt innmeldt ca. 2450 plasser til parkeringsregisteret i og nært sentrumsområdet i 
Hønefoss. Antall plasser har økt siden 2012 da kommunen hadde registrert 1767 plasser. 
Registreringene i 2012 dekker et litt mindre areal og inkluderte ikke Eikli hvor det er registrert 
omtrent 400 plasser i 2018. 

Til sammen er det ca. 1690 betalingsplasser i Hønefoss sentrum, hvorav ca. 430 tilbys av 
Ringerike kommune og 1260 tilbys av private aktører.  

I tillegg er det ca. 420 gratis parkeringsplasser på gategrunn og åpne plasser i og nær 
sentrum. De fleste av disse er på fire åpne areal (nr. 19, 50, 52 og 54 i Figur 3-2) 10-15 min 
gange fra sentrum. Flere av disse arealene er ikke oppmerket, og delvis heller ikke 
avgrenset, som innebærer at det er vanskelig å vite hvor mange biler det egentlig er plass til. 

Det er meldt inn i alt 60 parkeringsplasser reservert for HC. Ringerike kommune tilbyr 30 av 
disse plassene, mens de øvrige tilbys av andre offentlige eller private aktører.   

Det er i alt ca. 30 parkeringsplasser for ladbare kjøretøy/ hydrogenbil i og nært 
sentrumsområdet.  

I tillegg til parkeringsplassene som er tilgjengelige for allmennheten, er det registrert flere 
hundre plasser som er tilgjengelige for besøkende, ansatte, elever, etc. med 
parkeringstillatelse. Disse er i hovedsak gratis for de med tillatelse. Dette inkluderer om-
trent 240 plasser ved Hønefoss videregående skole, 40 plasser ved rådhuset og 15 plasser 
ved Hønefoss barneskole. 

Sammenlignet med større byer, som vist i tabellen nedenfor, har Hønefoss relativt sett et langt 
større antall parkeringsplasser i og nært sentrum. 
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Figur 3-1 

Fordeling parkeringshus/gateparkering 

Av de totalt 1690 betalingsplassene i sentrum ligger 617 i to privateide parkeringshus: 

Sentrumskvartalet parkeringshus med 237 plasser 
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Hønefossenteret (Kuben) med 380 plasser 

Dette innebærer at ca. 64 % av betalingsparkeringsplassene i Hønefoss sentrum ligger på 
bakkenivå, enten langs vei eller på åpne plasser.  

 

Figur 3-2 
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Pris for parkering 

Prisen for parkering på kommunale parkeringsplasser på gategrunn ligger på 20 eller 22 
kr/time. For flere av de kommunale parkeringsplassene er det en makspris per døgn på 45 kr. 
Plassene med makspris ligger i utkanten av sentrumsområdet. Hønefoss stasjon opererer med 
en prising på 40 kr/døgnet. 

For privat planparkering varierer prisene veldig, fra 10 kr/time til 34 kr/time. Døgnprisen varierer 
fra 30 til 175 kr. Prisstrukturen varierer, anleggene er priset per kvarter, per time, per periode 
eller døgn. Noen steder har både times- og maksdøgnpris. 

Plassene i Sentrumskvartalet parkeringshus er priset til 30 kr/ time før kl. 17.00 og 20 kr/time 
etter, med en maksdøgnpris på 130 kr. Prisen for å parkere i Hønefossenteret parkeringshus 
(Kuben) er 18 kr/ time, med inntil 2 timer gratis parkering. Timesprisen er altså høyere (eller lik) i 
Sentrumskvartalet p-hus, enn på kommunale plasser, mens den er lavere i Hønefossenteret p-
hus. 

Bruk av kommunale parkeringsplasser 

Ved å se på bruken av de kommunale parkeringsplassene fås et inntrykk av hvilke områder som 
har størst press på parkering, og av bruksmønsteret til de ulike parkeringsplassene. Tabell 3-1 
og 3-3 gir en oversikt over gjennomsnittlig antall registrerte transaksjoner per døgn på p-
automat for kommunale plasser, på henholdsvis hverdager og lørdager. I oversikten er 
parkeringsområdene sortert ut fra antall automattransaksjoner per automat/dag, fra lavest til 
høyest, der de fem laveste og høyeste er markert.  

De fem områdene med færrest og med flest automattransaksjoner viser seg å være nærmest de 
samme i hverdags- og lørdagssituasjonen. Siden mobiltransaksjoner er holdt utenfor, vil ikke det 
utregnede antallet transaksjoner være likt det virkelige antallet. Det kan antas at bruken av 
mobilbetaling vil være relativt likt fordelt på ulike områder. Dette gjør at oversikten allikevel gir et 
godt bilde av hvordan etterspørselen etter parkering varierer i ulike deler av sentrum. 

Tabell 3-1 Automattransaksjoner kommunale gateparkeringsplasser, hverdag (mars 2017) 
Strekning Nr Antall plasser Transaksjoner/plass/dag Kommentar 

Sibbernsgate 18 53 0,14 45 kr/ døgn 

Hønengata vest 49 42 0,51 45 kr/ døgn 

Hoffgaardsgate 16 80 0,86  45 kr/ døgn 

Livbanen 23 52 1,15 45 kr/ døgn 

Telegrafen 34 30 1,49   

Kirkegata 11 17 8 1,69  45 kr/ døgn 

Tippen 14 24 1,94   

Sentrum stopp 24 40 2,25   

Blomsgata 28 8 2,36   

Storgata 11-13 25 8 2,97   

Nordre torg 45 5 4,27   

Wagner 22 22 4,30  

Storgata 17 30 8 5,07   
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Storgata 
v/Sentralgården 

5 8 6,14   

Kirkegata 4 9 8,61   

Tabellen inkluderer kun de parkeringsanlegg det er mottatt betalingsinformasjon for. Nr tilsvarer 
nummerering i Figur 3-2.  

Tabell 3-2 Automattransaksjoner kommunale gateparkeringsplasser, lørdag (mars 2017) 
Strekning Nr Antall plasser Transaksjoner/plass/dag Kommentar 

Sibbernsgate 18 53 0,11 45 kr/ døgn 

Hønengata vest 49 42 0,21 45 kr/ døgn 

Livbanen 23 52 0,58 45 kr/ døgn 

Hoffgaardsgate 16 80 0,81 45 kr/ døgn 

Blomsgata 28 8 1,19   

Kirkegata 11 17 8 1,41 45 kr/ døgn 

Telegrafen 34 30 1,45   

Sentrum stopp 24 40 1,61   

Tippen 14 24 2,10   

Storgata 11-13 25 8 2,88   

Wagner 22 22 3,02  

Nordre torg 45 5 3,60   

Storgata 
v/Sentralgården 

5 8 4,75   

Storgata 17 30 8 6,13   

Kirkegata 4 9 6,47   

Tabellen inkluderer kun de parkeringsanlegg det er mottatt betalingsinformasjon for. Nr tilsvarer 
nummerering i Figur 3-2. 

Bruk av private parkeringsplasser 

Ved å se på mottatt informasjon om transaksjoner på omtrent halvparten av de private 
parkeringsplassene fås et inntrykk av hvilke områder som har størst press på parkering, og av 
bruksmønsteret til de ulike. Den følgende tabellen gir en oversikt over gjennomsnittlig antall 
transaksjoner per hverdagsdøgn for de private parkeringsplassene i mars 2017. I oversikten er 
parkeringsområdene sortert ut fra antall automattransaksjoner per automat/dag, fra lavest til 
høyest, der den laveste (under 0,2) og de fem høyeste (over 1) er markert. 
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Tabell 3-3 Omsetning per hverdagsdøgn på private parkeringsanlegg, mars 2017 

Strekning Nr 

Antall 

plasser 

Transaksjoner/ 

plass/dag 

Kommentar 

Blomsgate/ Holmboes gt. 34 30 0,2 22 kr/ time 

Stormarkedet 9 185 0,44 Periodevis 40 kr og 12 kr/ 30 min 

Flattumsgate 40 25 0,71 13 kr/ 30 min 

Hønefoss togstasjon 43 31 0,8 40 kr/ døgn 

Flattumsgate 39 27 0,8 13kr/ 30 min 

Bakgården v/ 

Servicetorget 

27 30 0,9 7kr/ 15 min, 175/ døgn 

Stabells gate 12-14 57 9 1,0 13kr/ 30 min 

Sentrumskvartalet 15 237 1,0 

Pris varierer mellom 20 og 30 

kr/time 

Thorsen-parkeringa 2 102 1,74 7kr/ 15 min, 175/ døgn 

Holmboes gate 47 13 2 7kr/ 15 min 

Askveien 36 14 2,8 7kr/ 15 min, 175/ døgn 

Tabellen inkluderer kun de parkeringsanlegg det er mottatt betalingsinformasjon for. Nr tilsvarer 
nummerering i Figur 3-2. 

Plassering av mer brukte parkeringsområder 

Figur 3-3 viser plasseringen av de fem kommunale og de fem private parkeringsområdene med 
flest transaksjoner (i rødt) og de fem med færrest transaksjoner (i gult), på hverdager.  

Funnene antyder at områdene med færrest automattransaksjoner i stor grad ligger i ytterkant av 
sentrumsområdet, mens de med flest transaksjoner ligger i den tette sentrumsstrukturen.  

Plassene med få transaksjoner kan enten være lite ettertraktede for parkering, eller de kan 
brukes til lengre parkeringsopphold. Det virker sannsynlig at plassene er attraktive for 
langtidsparkering, siden de fleste av plassene ligger nært sentrum og har makspris per døgn. 
Det må gjennomføres en manuell kartlegging av bruken av plassene for å avdekke den reelle 
bruken. 
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Figur 3-3 Lokalisering av parkeringsområdene med flest og færrest transaksjoner i Hønefoss 
sentrum. 

Mulig tilpasning av parkeringstilbudet ut fra oppdatert kunnskapsgrunnlag 

For å få et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere bruken av parkeringsplasser i dagens 
situasjon og for framtiden, bør det å gjennomføre manuelle beleggkartlegginger i Hønefoss 
sentrum. Ved å registrere bruken av parkeringsplassene gjennom dagen, vil bildet av hvilke 
plasser som har mer eller mindre press bli langt tydeligere.  

Ved å kartlegge bruken av parkeringsplassene gjennom hele innkrevingsperioden i en del av 
året der trafikken og handelsaktiviteten ligger nært opp til årsgjennomsnittet, kan det sikres et 
godt vurderingsgrunnlag. Denne kartleggingen og tilhørende vurderingen bør gjennomføres 
med jevne mellomrom, og gjerne årlig.  

Erfaringsmessig vil et parkeringsbelegg på 85 % eller mer over en periode på 4 timer per dag 
tilsi at etterspørselen etter parkering i et område er for høy, dersom dette viser seg å forekomme 
regelmessig. Tilsvarende vil et belegg på 95 % i en enkelttime tyde på for høy etterspørsel. 
Dersom parkeringsbelegget ligger på 50 % eller lavere, antyder dette at etterspørselen er så lav 
at det bør vurderes endringer. 
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3.1.3 Virkemidler 
Flere virkemidler kan være aktuelle å ta i bruk for å oppnå ønskede endringer. Ringerike 
kommune har selv råderett over parkeringsplasser langs offentlig veg og på kommunalt eide 
plasser og torv. Her fastsetter kommunen selv tidsregulering, avgiftsnivå, type parkering med 
mer i samråd med Statens vegvesen som vedtaksmyndighet. Mulighetene for innføring av 
virkningsfulle tiltak på kort sikt er størst for disse kommunalt eide parkeringsplassene.  

En stor del av områdene som brukes til parkering i Hønefoss sentrum er imidlertid i privat eie, og 
leies ut til parkering i privat regi. Endringer i bruken av disse arealene må forutsettes gjennomført 
på lengre sikt, og på bakgrunn av reguleringsplaner som gir nye føringer for arealbruken.  

Under følger en beskrivelse av viktige parkeringsmessige virkemidler som kommunen kan bruke 
på egne parkeringsplasser, og i behandlingen av planer for private områder. I tillegg til disse 
virkemidlene, er det flere lovfestede krav som må oppfylles uavhengig av parkeringsstrategi, 
disse er gjengitt i kapittel 3.2. 

Tilrettelegging for innfartsparkering 

Ved å tilrettelegge for parkeringsmuligheter ved stasjoner og viktige holdeplasser for buss, både 
i dagens situasjon og med framtidige løsninger og utbygginger, kan det bli mer attraktivt å reise 
kollektivt for mange. I tillegg til å legge til rette for bilparkering, bør det legges til rette for gode 
sykkelparkeringsløsninger ved stasjoner og bussholdeplasser. 

Parkeringsavgift 

Bevisst bruk av prismekanismen til å regulere etterspørselen på p-plasser har vist seg å være 
svært effektiv mange steder. Ved å prise de mest attraktive plassene høyere, og lite brukte 
plasser lavere, kan etterspørselen etter parkering i et område utjevnes. Relativt høy kostnad for 
parkering, eventuelt kombinert med tidsregulering, gir økt rullering av plassene og bidrar til å 
sikre at de som har korte ærend i sentrumsområdet opplever at det er lett å finne parkering. Hvis 
det oppleves som lett å finne parkering ved de anledningene man har behov for det, kan det 
være med på å opprettholde konkurranseevnen til Hønefoss sentrum sett opp mot 
omkringliggende konkurrerende tilbud.   

Ringerike kommune har allerede et avgiftssystem som til dels fungerer ut fra dette prinsippet, 
ved at flere av plassene som ligger lenger unna den tetteste sentrumsstrukturen har makspris, 
og dermed vil foretrekkes av de som skal parkere over lengre tid. Da frigjøres mer sentrale 
plasser til mer kortvarig parkering, f.eks. knyttet til handel og service. 

Bruk av progressiv takst har tidligere vært et virkningsfullt tiltak for å sikre rullering av 
parkeringsplasser. Det har imidlertid blitt mer utfordrende å bruke progressiv takst når nye 
fleksible betalingsløsninger tas i bruk. Blant annet gjør løsninger for mobilbetaling det mulig å 
stanse en transaksjon og igangsette en ny med enkle grep, for å unngå økt takst etter en viss 
tidsperiode. Reguleringsmuligheten som progressiv takst ga tidligere, vurderes derfor som 
mindre aktuell i dag. 

Tidsregulering 

Tidsregulering av parkeringstilbud er et tiltak som har god virkning, men som er kostnads-
krevende å følge opp med manuelle kontroller. Tidsregulering gir økt rullering av plassene og 
bidrar til å sikre at de som har korte ærend i sentrumsområdet opplever at det er lett å finne 
parkering, noe som er bra for konkurransekraften til et handelsområde. Tidsregulering gjøres 
ofte som maks 2-timers parkeringstid, ev. kombinert med betaling, som gir tilstrekkelig tid til et 
par ærender.  
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For områder der det tilbys gratis parkering vil det ofte være nødvendig å innføre 
makstidregulering for å unngå hensetting av kjøretøy over lengre tid.  

Tiltak i områder utenfor sentrum 

Når etterspørselen etter parkering er stor i et område, vil det ofte oppstå et større 
parkeringspress på omkringliggende gater og plasser. Dersom det blir dyrere å parkere, eller 
vanskeligere å finne plass i Hønefoss sentrum i framtiden, vil det kunne bli behov for avbøtende 
tiltak i boligveiene utenfor sentrumsområdet. Aktuelle tiltak kan være innføring av 
parkeringsforbud, enten heldøgnsforbud eller tidsbegrenset forbud, eller boligsoneparkering 
der kun beboere med eget sonekort får tillatelse til å parkere på gategrunn. 

Tilrettelegging for nullutslippsbiler 

Det er allerede reservert en rekke plasser for ladbare kjøretøy og hydrogenkjøretøy i Hønefoss, 
som skal stimulere til redusert bruk av fossilbiler. Uavhengig av lokale målsetninger er Ringerike 
kommune forpliktet til å tilby et tilstrekkelig tilbud med parkering og lademulighet for ladbare 
biler, jf. krav fra parkeringsforskriften, se kapittel 3.2.  

Et forslag til forskriftsendring, der kommunene pålegges å kreve maksimalt halvparten av 
ordinær parkeringsavgift fra nullutslippsbiler, ble vedtatt i 2018. dette vil ha innvirkning blant 
annet på skilting, automatløsninger og elektroniske betalingsløsninger i Hønefoss. 

Krav til parkeringsløsninger i reguleringsplaner og stimulere til fortetting 

Områderegulering Hønefoss og framtidige detaljreguleringsplaner gjør det mulig å oppnå en 
endring i bruken av åpne private parkeringsarealer på sikt. I reguleringsplaner kan det stilles krav 
om å etablere parkeringsplasser under bakken, og det kan legges inn maksimalkrav til antall 
parkeringsplasser.  

I reguleringsplaner for områder som ligger nært gode kollektivknutepunkt kan det legges til rette 
for lavere parkeringsdekning enn i områder der kollektivtilbudet er dårligere.  

En restriktiv holdning til å tillate bruksendring av åpne arealer til parkering og en restriktiv 
holdning til å åpne for nye utbyggingsarealer utenfor eksisterende tettstedstruktur er nødvendig 
for at sentrum fortettes på sikt. 

På et mer overordnet nivå kan kommunen stimulere til økt fortetting i sentrumsområdet i 
Hønefoss, som kan medføre omdisponering av parkeringsareal, ved å la være å frigi perifere 
områder til utbyggingsformål, der kollektivtilbudet er mangelfullt. 

Frikjøpsordninger 

Når nye områder reguleres har kommunen mulighet til å inngå frivillige frikjøpsordninger med 
utbyggere, der utbygger betaler seg ut av kravet om å etablere egne parkeringsplasser. 
Kommunen overtar ansvaret for utbyggingen, og kan slik dekke parkeringsbehovet for flere 
utviklingsområder i samlede anlegg. Dette kan bidra til å få mer parkering bort fra bakkeplan, og 
dermed forbedre bymiljøet.  

Frikjøpsordninger kan imidlertid gi kostnadsmessig usikkerhet for kommunen, og utbyggere vil 
ikke få en eksklusiv rett til anlegg som bygges ut.  

Et alternativ til frikjøpsordninger, er å inngå en avtalebasert ordning. I en slik ordning vil 
kommunen få sikret at de faktiske utgiftene blir dekket, og i tillegg vil utbygger kunne få sikret 
særskilt rettighet til plassene som betales. 

Tilrettelegging for innfartsparkering og bruk av kollektivtransport på lengre reiser 
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Et godt innfartsparkeringstilbud ved togstasjonen og viktige stoppesteder for buss bidrar til å 
tilgjengeliggjøre kollektivtilbudet for de som bor i ytre områder av kommunen.  

Innfartsparkeringsstedene velges ut på bakgrunn av at beliggenhet med tanke på å fange opp 
trafikkstrømmer inn mot Hønefoss sentrum, samtidig som de skal ligge ved en relativt frekvent 
kollektivakse og, til dels, ved et handelsmålpunkt. 

Det blir antatt at innfartsparkering ved stasjonen for togpendlere håndteres av Bane Nor etter 
deres standard parkeringstilbud. Pendlerparkeringstilbud på stasjoner kan gis til reisende med 
gyldig periodebillett (ukes-, måneds- eller årskort). Dette koster per i dag kr 100 per 30-
dagersperiode på de fleste stasjoner og 250 kr på større pendlerstasjoner i og rundt Oslo. 
Parkering mot døgnbetaling tilbys også på de fleste stasjoner for 40 eller 60 kroner døgnet. 

Utbygging av E16 vil potensielt endre kjøremønsteret inn mot Hønefoss ved at innkjøring via 
Askveien blir mer naturlig. Her kan innfartsparkering nær E16 vurderes som et tiltak for å hindre 
økning i trafikken på denne veien. Askveien brukes i dag av busslinje 100, med timesfrekvens på 
hverdager. Ved en eventuell etablering av innfartsparkering, må kollektivtilbudet vesentlig 
forbedres. 

parkeringskrav for bil 

Etter hvert som kollektivtilbudet og gang- sykkeltilbudet i Hønefoss forbedres, og behovet for å 
kjøre bil reduseres, bør parkeringsnormen stille strengere krav til parkering ved både bolig og 
næring. Endring i generell parkeringstilgang i sentrum må også tas hensyn til. Det bør 
gjennomføres jevnlig dialog med lokale utbyggere angående deres oppfatning av markedet og 
praktisering av forskriften, samt eksisterende og framtidige arbeidsgivere. Det kan også være 
aktuelt med justering av sonegrenser. 

I sentrum bør parkering for både bolig- og næringsutbygging samles og plasseres under bakken 
ved inngang til hvert utbyggingsområde, ev. i større felles anlegg. Atkomsten til boliger bør være 
bilfri, med unntak av tilrettelegging for nyttetransport. Der plasseringen tilsier det, bør det 
oppfordres til å utforske muligheten for avtale av bruk biloppstillingsplasser på eksisterende p-
hus i sentrum. Dette må skje i henhold til gjeldende bestemmelser om tinglysing og minimum 
varighet. 

Det er også mulig å fjerne kravet om at parkeringsplass foran egen garasje eller annen parkert 
bil på egen tomt ikke medregnes i parkeringsplassantallet fra forskriften. 

3.2 Krav som må oppfylles uavhengig av parkeringsstrategi  
Ringerike kommune er forpliktet til å oppfylle statlige krav fra parkeringsforskriften for 
vilkårsparkering. Her er en oppsummering av relevante punkter fra forskriften, som vil ha 
innvirkning på eksisterende og framtidige løsninger i Hønefoss: 

Betalingsmulighet 

§ 31 i parkeringsforskriften pålegger virksomhetene, herunder kommunene, som tilbyr 
vilkårsparkering å legge til rette for både forhånds- og etterskuddsbetaling.  

Kravet til mulighet for forhåndsbetaling gjelder ikke på områder som er lukket med bom eller der 
det brukes automatisk gjenkjenning av kjøretøy (typisk ANPR- løsning, der kamera leser 
registreringsnummer ved inn og utkjøring). På åpne områder med avgiftsparkering skal det tilbys 
mulighet for forhåndsbetaling via automat.  

Kravet er oppfylt for Hønefoss siden man både kan betale i automat og via elektronisk løsning. 
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Alle nye automater som anskaffes må tilfredsstille krav til universell utforming. Innen 1. januar 
2021 skal alle betalingsautomater være universelt utformede. Vegdirektoratet har avklart at et 
betjeningspanel plassert mellom 75 og 135 cm over bakken tilfredsstiller kravet til universell 
utforming.  

Kravet medfører at det også i framtiden må opprettholdes et automattilbud for betaling i 
Hønefoss sentrum, selv om det skjer en overgang til større grad av mobile betalingsløsninger. 
Utviklingen tilsier imidlertid at antallet automater sannsynligvis kan reduseres på sikt.  

Tilrettelegging av parkeringsplasser for ladbare kjøretøy 

§ 35 i parkeringsforskriften pålegger private og offentlige tilbydere av vilkårsparkering å legge til 
rette for lading av kjøretøy. Det skilles ikke mellom rene elbiler og ladbare hybrider. 

Forskriften krever at det i alminnelighet til enhver tid skal være ledig plass med lademulighet. Det 
stilles imidlertid ikke krav om å tilby lademulighet på mer enn seks prosent av plassene totalt.  

Det er mulig å kreve betaling for lading av biler på de reserverte plassene, og det stilles ikke 
minimumskrav til ladehastigheten som tilbys.  

Vurderingen av kravsoppfyllingen kan gjøres helhetlig. Dette tilsier at situasjonen for hele 
Hønefoss sentrum kan vurderes under ett; det vil si at det i prinsippet kan tilbys plasser i ett 
område i sentrum som dekker hele behovet. 

I desember 2017 ble det klargjort at parkeringsplasser med tidsbegrensning på 2 timer eller 
mindre, unntas fra kravet om tilrettelegging for lading. I tillegg gis det unntak fra kravet dersom 
prisen for tilrettelegging overstiger kr 100 000,- per plass.  

Parkeringsplasser for forflytningshemmede 

Parkeringsforskriftens §§ 33, 61 og 63 legger føringer for parkeringsplasser som tilbys for-
flytningshemmede.  

§ 33 fastslår at kommunale parkeringsplasser reservert forflytningshemmede skal ha 
betalingsfritak. Dette gjelder både for parkeringsplasser på gategrunn, åpne plasser og i 
lukkede anlegg. For innføring av betalingsfritak i lukkede anlegg, gjelder en overgangsordning 
fram til 2020. I tillegg har forflytningshemmede betalingsfritak på ordinære offentlig skiltede 
parkeringsplasser, med mindre det er spesifikt angitt at også forflytningshemmede har 
betalingsplikt.  

§ 61 pålegger tilbyder av vilkårsparkering å legge til rette for et tilstrekkelig antall plasser 
tilrettelagt for forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Med tilstrekkelig antall menes at 
det i alminnelighet til enhver tid er en ledig reservert plass. På parkeringsområder med 50 
plasser eller mer, er virksomheten likevel ikke forpliktet til å reservere mer enn fire prosent av 
plassene til forflytningshemmede med parkeringstillatelse. 

§ 63 beskriver kravene til utforming av parkeringsplasser for forflytningshemmede. Som 
hovedregel skal plasser ha dimensjoner på minst 4,5 x 6 m.  

Forskriftskravet til utforming kan avvikes dersom funksjonaliteten til parkeringsplassene er 
ivaretatt for forflytningshemmede: 

Kortere lengde (5,00 m) anses akseptabel kjørebane bak biloppstillingsplassen har lite 
trafikk, slik at bakmontert lift kan legges ned i kjørebanen ved ut-/innstigning.  

Krav til bredde kan reduseres (ned til min. 4,00 m) sidemontert heis kan legges ned på areal 
ved siden av biloppstillingsplassen for ut-/innstigning. 
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Plassene skal gis best mulig plassering på området sett i forhold til tilbudet plassen skal betjene. 
Det er altså ikke mulig å oppfylle kravet ved å legge til rette for at lite hensiktsmessig plasserte 
plasser dekker behovet. 

3.3 Transportutredning Hønefoss 
Transportutredningens mandat er å gi god mobilitet, bygge opp om ønsket byutvikling, bidra til 
oppfylling av nullvekstmålet for personbiltrafikken, gi effektiv kollektivbetjening, gange- og 
sykkeladkomst til sentrum og viktige målpunkter, samt ivareta robusthet i transportnettet. 

Transportutredningen konkluderer blant annet med at redusert og mer styrt parkeringstilgang er 
et viktig trafikkstyrende tiltak. Hønefoss trenger en tydelig parkeringsstrategi som styrer og 
begrenser parkeringstilgangen i sentrumsområdet. Det må tilrettelegges for korttids-
/handelsparkering, mens tilgangen på langtids-/arbeidsparkering må begrenses og reduseres. I 
tillegg må total parkeringstilgang på sikt reduseres. Dette krever langsiktig målrettet arbeid og 
nært samarbeid med private interesser. Flere tiltak som kan gjennomføres på kort sikt, inkludert 
å vedta en parkeringsstrategi, ny parkeringsnorm, fjerning/regulering av kommunale 
gratisplasser, ev. omregulering av flateparkeringsareal og tilrettelegging for nullutslippsbiler, er 
identifisert. 

Vurdering av tiltak – oppsummering og anbefaling 

Det er vurdert tiltak for tre kategorier av reisemiddel – bilbasert transport, kollektivtransport og 
gange og sykkel, samt næringstransport. Basert på utredningens utalte formål, er det identifisert 
flere hovedgrep som har vært underliggende i prosessen med å identifisere tiltak.  

Hovedgrep / prinsipper 

Følgende overordnede hovedgrep har blitt identifisert som viktige premisser og ledende grep for 
å få til ønsket utvikling i Hønefoss. 

Tydelig by- og sentrumssone: Det skal være tydelig markert og lett å oppfatte når man 
ankommer Hønefoss by ved at landevei går over til være en bygate med reduserte 
fartsgrenser, annet gatetverrsnitt, tett bebyggelse og tydelig høyere aktivitet fra gående og 
syklende. Se forslag til avgrensing i figur s 33 i Transportutredningen. 

Gatestruktur på alle veier innen bysonen, inkludert hovedveiene gjennom byen: Gatestruktur 
er en mindre bildominert utforming der tilrettelegging for myke trafikanter vektlegges. Dette 
innebærer utforming med tosidige brede fortau som standard, smalere kjørefelt, grøntrabatt 
og arealer for beplantning, sykkelvei av tilstrekkelig kapasitet, kantstopp for buss i stedet for 
busslomme. Videre innebærer det reduserte fartsgrenser - maks 40 km/t i bysonen, lavere i 
boliggater og sentrumsgater. Og en tydelig definering og oppstramming av arealer og kryss, 
inkludert parkering både i gater og sideareal.  

Hønefoss har stort potensiale for sykling og tilrettelegging for sykkel må prioriteres: På 
bakgrunn av den lave sykkelandelen, svært dårlige tilrettelegging i bysonen, korte avstander 
og topografi som innbyr til sykling (spesielt nord-sør), har Hønefoss et stort potensial for økt 
sykling. Trenden med el-sykler medfører at bratt topografi blir lettere å forsere, og ikke 
lenger er en hindring for sykling. Et gjennomgående sykkelveinett er identifisert som det 
viktigste tiltaket for å realisere dette. Syklistene er sensitive i forhold til tilrettelegging som 
brått opphører. 
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Dagens bybusslinjer er et godt utgangspunkt for et fremtidig kollektivtilbud: Dagens 
bybusslinjer nord-sør og øst-vest danner et nett i byen og gir god dekningsgrad til de tettest 
befolkede områdene. Dette er et godt utgangspunkt å bygge videre på. Det er et mål å gjøre 
traséføringen rettere og enklere å forstå – både ut fra kommunikasjon til potensielle brukere 
og effektivisering av driften. Både stasjonen og en bussterminal i sentrum bør betjenes av 
alle lokalbusslinjer. Samtidig er lokalbussenes hovedformål å være bybuss framfor 
matebuss til jernbanestasjonen. 

Trafikkstyring nødvendig for å gi bedre framkommelighet: Veinettet i Hønefoss har i dag 
fokus på tilgjengelighet for biltrafikken og liten grad av trafikkstyring for å påse god 
framkommelighet. Resultatet er kødannelse i sentrumsområdet i morgen- og 
ettermiddagsrush, spesielt sistnevnte. Det er potensial for å bedre styre trafikken og påse at 
de som må bruke bil, samt bussene, har en god framkommelighet, samt redusere negative 
effekter av biltrafikken lokalt. Uten tiltak og med forespeilet vekst i befolkningsmengden, vil 
trafikken øke og køproblematikken forverres. Mye av trafikken, spesielt i 
ettermiddagsrushet, er lokal med start- eller endepunkt i Hønefoss by. Dette bekreftes av 
trafikkmodellene og faktisk reisetidssammenligning, samt reisevaneundersøkelser der 88% 
av reisene er interne. På grunn av det begrensete gjennomgående veinettet, bør videre 
fysiske restriksjoner begrenses, slik at tilgjengeligheten til sentrum opprettholdes. 

Aktiv parkeringsstrategi og parkeringsstyring: Hønefoss har svært høy tilgang på 
parkeringsplasser i og nær sentrumsområdet, det er potensiale for å bedre styre 
parkeringsbruken, samt å benytte parkeringsarealer til mer lokalmiljøskapende formål, dvs. 
redusere parkeringstilgangen. Parkeringstilgang er avgjørende for reisemiddelbruken, og 
styring og tilrettelegging for ønsket parkeringsbruk inngår som en del av trafikkstyringen. 
Dette er vesentlig for å redusere bilbruken og nå nullvekstmålet. Det bør bl.a. tilrettelegges 
for korttids-/handelsparkering i sentrum, mens langtids-/arbeidsparkering legges til mindre 
sentrale områder. Det er viktig med kobling til gode gang- og sykkelforbindelser, samt 
frekvente lokalbussruter. 

Trinnvis utvikling / utbygging av tiltak: Utgangspunktet for utredningen og behovet for tiltak 
for å bedre transport i Hønefoss er pågående prosjekter på E16 og Ringeriksbanen, samt 
områdereguleringsplanen for sentrum. Flere tiltak avhenger av løsninger for Ringeriksbanen 
(utforming av stasjonsområdet og adkomst-/avgangstid) eller er ikke nødvendige før 
Ringeriksbanen åpner. Andre tiltak kan gjennomføres tidligere, og vil være viktig for å 
realisere områdereguleringen for sentrum. En del mindre tiltak kan potensielt også 
gjennomføres med lokale midler. Det bør etterstrebes en trinnvis utvikling, der flere mindre, 
men vesentlige tiltak gjennomføres så raskt som mulig, mens andre avventer 
Ringeriksbanen og ev. ekstern finansiering. 

3.4 Erigo-prosjektet 
Erigo-prosjektet er et forprosjekt som ble gjennomført for å få opp fakta om hvordan 
innbyggerne bruker Hønefoss sentrum. Ulike kilder for datainnsamling ble benyttet, og sentralt i 
arbeidet var en kvantitativ ‘bybruksundersøkelse’ med 600 respondenter fra Ringerike, Jevnaker 
og Hole kommune, utarbeidet av Ringerike Næringsforening (RNF). Undersøkelsen søker å 
finne ut hvordan innbyggerne i regionen bruker byen i dag, samt hva man savner og hva som 
skal til for at man skal bruke byen mer. Man så både på motivasjonsfaktorer og barrierer. 
Formålet med prosjektet var å få et bilde av nåsituasjonen, kartlegge hvilke utfordringer byen 
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står overfor, bruke innsikten til å lage en faktabasert plan og et målbilde for byen. Dette gir et 
utgangspunkt for å kunne måle forbedringer, samtidig som det gir flere et samlet bilde av byen. 
Prosjektet viser en skjevhet mellom parkeringsdekning i Hønefoss og opplevd tilgjengelighet, og 
dårlig tilgjengelighet er en barriere for økt bruk av byen. For å få flere handlende til sentrum, 
konkluderer rapporten med at det må det legges til rette for parkering og informeres godt om 
hvor man kan parkere – slik at det oppleves som enkelt for kundene. 
Over halvparten av de som bor i Hønefoss by og 86% av de som bor i områder rundt byen oppgir 
at de først og fremst bruker bilen når de skal til sentrum. 76% sier gode parkeringsmuligheter er 
viktig for hvor de velger å handle. Over 1/3 av respondentene sier at grunnen til at de ikke bruker 
byen mer er opplevelse av avstand, omvei og fordi det er upraktisk å reise dit.  

Tilgjengelighet er med andre ord subjektivt. 

3.5 Arbeidsgruppemøter 
Med utgangspunkt i Ringerike Næringsforenings (RNF) forprosjekt ERIGO har kommunen tatt 
initiativ til å samarbeide om utfordringene handelen opplever rundt parkering i Hønefoss i dag. 

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra RNF, gårdeiere og handelsstanden og 
kommunen har jobbet med felles løsninger for parkering i Hønefoss. Ulike løsninger har blitt tatt 
opp og diskutert. Det har vært tre arbeidsmøter i gruppa, i tillegg til et oppstartsmøte og 
«underveismøte» hvor alle butikkene i sentrum ble invitert inn. 

Gjennom arbeidsgruppa har man prøvd å forenes og sett på ulike løsninger, men ikke kommet til 
enighet om alle tiltak. Blant annet at kommunen stiller gratis p-plasser til rådighet mot at 
butikkene forplikter seg til lengre åpningstider. Dette også med bakgrunn i undersøkelsen; vi vet 
at en viktig motivasjonsfaktor for å reise til byen er å handle eller utføre et ærend – det er altså 
ikke nok å tilby gratis parkering, det må også være et tilbud i byen som gjør at folk ønsker å reise 
dit. For at gratis parkering skal være et effektivt virkemiddel er det derfor viktig at 
næringsdrivende i sentrum holder åpent etter kl. 16, da flere har mulighet til å handle etter 
arbeidstid, og man ser fra tellerne som er installert på torget at besøk i sentrum stuper kl. 16.  
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Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling  
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Utsatt til KS 03.03.20 på grunn av mangel på tid. 
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Arkivsaksnr.: 17/161-92  Arkiv: PLN 439  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
 

1. 439 detaljregulering for Hvervenkastet vedtas, og gjeldende reguleringsplan (113-01 

Hvervenmoen), oppheves.  

 
 

Behandling i Strategi og plan 22.01.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (Sp) som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 17/161-90   Arkiv: PLN 439  

 

439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 439 detaljregulering for Hvervenkastet vedtas, og gjeldende reguleringsplan (113-01 

Hvervenmoen), oppheves.  

 

 

 

Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for opprettelsen av en dagligvareforretning på Hvervenkastet i 

eksisterende bygningsmasse. Det er en vesentlig endring av plan siden gjeldende 

reguleringsplan fra 1990 ikke tillater opprettelse av dagligvareforretning grunnet antatt økning 

i trafikk.  

 

Planforslaget var på høring 11.12.18-16.02.19. Det kom inn syv uttalelser til planforslaget 

hvorav to var innsigelse fra hhv. Statens vegvesen og Fylkesmannen. Som følge av høring og 

offentlig ettersyn er det gjort endringer i planen. De viktigste er:  

 Endringer i plankartet for å ivareta fotgjengere og syklister på en bedre måte.   

 Endringer i bestemmelsene slik at handelen begrenses. Dette er gjort for å redusere 

trafikk og for at planen ikke skal stride med statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging.  Det tillates nå maksimalt 3000m2 salgsflate for 

detaljvarehandel, noe som inkluderer maksimalt 1500m2 salgsflate for dagligvare. I 

tillegg tillates det inntil 1000m2 volumvarer og arealkrevende varer i 

forretningsbygget. Resterende areal i bygget skal ikke benyttes til handel men andre 

formål innenfor reguleringsformålet.  

 Endringer i rekkefølgebestemmelsene slik at alle tiltak som er planlagt skal 

gjennomføres før brukstillatelse. Blant annet skal parkeringsplassen være opparbeidet 

iht. situasjonsplanen, vegmyndighet skal godkjenne trafikkreduserende tiltak i 

rundkjøringen mot sentrum og planlegging og gjennomføring av alle vegtiltak skal 

gjøres etter avtale med vegmyndighet. 

 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  



- 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med planen er å legge til rette for opprettelsen av en dagligvareforretning i 

eksisterende bygningsmasse. Gjeldende reguleringsplan, 113-01 Hvervenmoen vedtatt 

08.01.1990, spesifiserer i §3.1 at "Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til 

svært trafikkskapende virksomheter, f.eks. matvareforretning.". Siden planforslaget strider 

direkte med gjeldende plan foreslås det en vesentlig endring. Ved vesentlig endring er 

planprosessen som ved ny plan. PlanID og navn på ny plan er 439 detaljregulering for 

Hvervenkastet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av 

planarbeidet for detaljreguleringen 06.11.17, mot fire stemmer (Bh, Nr. 70/17). 

Formannskapet vedtok Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning sin innstilling 

21.11.17, mot én stemme (Bh, Nr. 30/17). 

Vedtak:  

1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet 

gnr/bnr 38/119.   

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 

nr. 283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt 

ved Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak.  

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte.  

4. Forslag til planavgrensning må foreligge før varsling og kunngjøring av 

planoppstart.  

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling 

av planforslaget.  

 

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

03.12.18 hvor det ble vedtatt å sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn, mot 

tre stemmer (Bh, Nr. 88/18). Strategi og plan vedtok Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning sin innstilling 11.12.18, mot to stemmer (Bh, Nr. 36/18). (Merknad til 

punkt 3. Dato oppgitt i vedtaket er ikke korrekt. Riktig dato er 08.01.1990.)  

Vedtak:  

1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet 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. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må 

opparbeides før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på 

parkeringsområdet.  

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  



- 

6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og 

de konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller Fossen Utvikling AS 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Fagkyndig Fossen Utvikling AS v/ Bjørn Leifsen 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Eieropplysninger Gnr/bnr 38/119 – Møbellageret Arnfinn H Bakke AS 

Omfatter ett lager-/forretningsbygg med 4850m2 handel, fordelt på følgende 

forretninger: møbelhandel 2450 m2, interiørhandel 1000 m2, kontormøbler 440 

m2 og sportshandel 960 m2. 

 

Gnr/bnr 38/135 – Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS 

Omfatter gjestegård med bevertning og overnatting. 

 

Gnr/bnr 38/136 – Certas Energy Norway AS 

Omfatter arealet til bensinstasjonen. 

Arealstørrelse Hele planområdet har et areal på 30 daa 

gnr/bnr 38/119 – 3,93 daa 

gnr/bnr 38/135 – 1,82 daa 

gnr/bnr 38/136 – 6,90 daa 

Det resterende arealet er fordelt på parkering og offentlige formål.  

Arealutnyttelse Parkeringsarealene for 38/119 og 135 er skilt ut som et eget formål. 

Utnyttelsen er derfor tilsvarende høy.   

gnr/bnr 38/119 – BRA 6 700 m2 

gnr/bnr 38/135 – 60% BYA  

gnr/bnr 38/136 – 15% BYA 

Arealformål Forretninger (BF) 

Bevertning (BB) 

Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) 

Kjøreveg (SKV) 

Parkering (SPA) 

Annen veggrunn/grøntareal (SVG) 

Gang-/sykkelveg (SGS) 

Parkering Det er separat parkering for gnr/bnr 38/136, lik tidligere utforming med minst 

to HC-plasser. 

 

Gnr/bnr 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal og det vil være 

98 parkeringsplasser for bil, 10 HC plasser, 2 plasser for elbil og 50 

sykkelparkeringsplasser for disse to tomtene.  

Overordnet plan Kommuneplanen er grunnlaget for detaljreguleringen. Planforslaget strider 

mot kommuneplanen da området er avsatt til næring. 

Gjeldende plan 113-01 Hvervenmoen, vedtatt 08.01.1990. Regulert til ervervsområde, 

(omfatter kontor, forretning, industri og lager). Tillatt utnyttelsesgrad er 0,3 

og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.   

Plantype  Privat detaljregulering jf. §12-3.   
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Planforslaget 

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

 Plankart 

 Reguleringsbestemmelser 

 Planbeskrivelse 

 

Hensikten med planforslaget er etablering av en dagligvareforretning i eksisterende 

forretningsbygg på gnr/bnr 38/119. Planen medfører ingen endringer i eksisterende 

bygningsmasse. Byggegrenser og grad av utnyttelse tillater i praksis ingen utvidelse av 

bygningene.   

 

Ytterligere beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende planbeskrivelse. Se 

også saksframlegg til 1. gangsbehandling.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.12.18-16.02.19. I samme periode ble 

forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt syv uttalelser, hvorav to var innsigelse fra hhv. Statens 

vegvesen og Fylkesmannen. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 

kommentert i vedlegg.  

 

Innsigelser 

Fylkesmannen og Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. 

For nærmere informasjon om innsigelsene, se oppsummering av og kommentarer til 

høringsuttalelsene. Etter dialog/ytterligere utredninger og videre justeringer i planforslaget er 

begge innsigelsene nå trukket (se vedlegg), og kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen.  

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

De viktigste endringene i plankartet: 

Det er regulert inn gang- og sykkelveg, på egen tomt, fra rundkjøringen i nord til der dagens 

overgangsfelt ligger. I tillegg er det regulert inn en gangsone foran forretningsbygget. Det er 

også regulert en forbindelse for myke trafikanter mellom gangfeltet og gangsonen. Plankartet 

stemmer nå overens med situasjonsplanen og tar tilstrekkelig vare på myke trafikanter. 

 

De viktigste endringene i planbestemmelsene: 

 §1.1 (før brukstillatelse) punkt 3, gjør situasjonsplanen juridisk bindende: «Før endret 

bruk av næringsbygg skal parkeringsplass (SPA1) være opparbeidet i samsvar med 

godkjent situasjonsplan.»  

 §1.1 (før brukstillatelse) punkt 6, sikrer at alle tiltak blir planlagt og gjennomført før 

brukstillatelse: «Før det gis brukstillatelse på dagligvarebutikk innen planområdet, 

skal:  

a. Det inngås avtale med vegmyndighetene mht. planlegging og gjennomføring av 

vegtiltak. 

b. Før endret bruk av næringsbygg i BF1skal det etableres fortau mellom 

fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, slik reguleringsplanen viser. 

c. Fotgjengerfeltet øst for krysset med Arnold Dybjords vei flyttes ca.22 m vestover 

fra dagens beliggenhet. Det vises her til illustrasjonsplanen vist i 

planbeskrivelsen. Eksakt plassering skal godkjennes av vegmyndighetene. 
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d. Vegmyndighetene godkjenner utforming av tiltak i rundkjøringen før endret 

bruk av næringsbygg i BF1. Det gjelder også hvorvidt rundkjøringens armer 

til/fra nord skal endres, slik at det blir to innfarter og én utfart, i stedet for én 

innfart og to utfarter som i dag. 

e. Gangfelt nord for rundkjøringen flyttes ca. 20 m mot nord. Det vises her til 

illustrasjonsplanen vist i planbeskrivelsen. Eksakt plassering skal godkjennes av 

vegvesenet.» 

 §3.1a (utnyttelse), begrenser areal for handel: «Total utnyttelse skal ikke overstige 6 

700m2 BRA, hvilket tilsvarer dagens bygg. Det skal ikke medberegnes BRA for 

imaginære etasjeplan. Dagligvareforretningen skal maksimalt ha en samlet salgsflate 

på 1500 m2. Detaljvarehandel inkludert dagligvare skal begrenses til å omfatte maks 

3000 m2. I tillegg kommer volumvarer/arealkrevende varer som kan omfatte 1000 m2. 

Resterende arealer innenfor maks BRA skal ikke benyttes til handel, men andre formål 

innenfor reguleringsformålet.» 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kapittel 5 står det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og 

lokalsamfunn gjennom:  

d) "Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet." 

e) "Lokalisering av handel og annen næringsvirksomhet skal ta utgangspunkt i ABC-modellen 

– "rett virksomhet på rett sted." 

 

Dette er tatt hensyn til i planen. Planforslaget er derfor ikke i strid med kommuneplanens 

samfunnsdel.  

 

Kommuneplanens arealdel  

Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.01.19, på to områder. 

1.  Området er avsatt til næring i arealdelen, ikke forretning.  

2. I planforslaget er formålet endret fra erverv til forretning, og det tillates et salgsareal 

på 1 500m2 for dagligvareforretning. Dette strider direkte med §6.4 i kommuneplanens 

arealdel: "Formålet omfatter arealer og bygninger for detaljhandel. Etablering av nye 

og utvidelse av eksisterende forretninger krever reguleringsplan, og skal være vist i 

kommuneplanens arealdel. Ved regulering kan detaljhandel for dagligvarer med inntil 

800 m2 BRA salgsareal etableres i større områder for boligbebyggelse med minimum 

200 boenheter, innen en radius på 2,0 km.".   

 

Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 

I analysen, vedtatt 13.12.12, er følgende punkter relevante: 

«c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen.  

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak.» 
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Planforslaget er i strid med analysens punkter om tillatt etablert næringsvirksomhet, men det 

er blitt gjennomført tilstrekkelig utredninger og analyser for denne etableringen.   

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. Saken vil ikke bli 

behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

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

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlegg. 

 

Planen fikk to innsigelser etter høring og offentlig ettersyn. Etter dialog og ytterligere 

endringer i planen er begge disse innsigelsene trukket, men det er ennå ikke avklart hvordan 

kapasitetsproblemet i rundkjøringen nord for planområdet skal løses. Fra 01.01.20 er det 

fylkeskommunen og ikke Statens vegvesen som vil ha ansvar for veiene rundt Hvervenkastet. 

Statens vegvesen skrev i sitt brev ang. tiltaket om endring i rundkjøringen at: «Tiltakene må 

der vurderes nærmere slik det er angitt i bestemmelsen, og med mulig behov for egen ROS-

analyse. Fra og med januar 2020 vil Viken fylkeskommune forvalte fylkesveger i området, slik 

at tiltaket da også må avklares med fylkeskommunen.». Det er alltid ønskelig å løse tiltak i 

plansakene men skulle dette forholdet blitt avklart på plannivå ville det ha ført til en betydelig 

forsinkelse i fremdriften. Rådmannen mener at rekkefølgebestemmelsene ivaretar eventuelle 

krav fra vegmyndighet som kan komme etter vedtak.  

 

Infrastruktur 

Planen vil kreve gjennomføring av tiltak i henhold til trafikkutredningen. Rådmannen er 

positiv til disse, da de ifølge trafikkutredningen vil redusere forventet trafikkbelastning og 

føre til en tryggere trafikksituasjon i området rundt planområdet. Dersom disse trafikktiltakene 

ikke gjennomføres vil trafikkbelastningen i området bli så stor at det vil føre til en 

overbelastning av veikapasiteten.    
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Situasjonsplanen er gjort juridisk bindende ved at tiltakene er regulert i både plankartet og –

bestemmelsene. Dette medfører opparbeiding av tiltak som vil sikre tryggere ferdsel for myke 

trafikanter. Tiltakene består av enkel grønnstruktur, hensynssoner for myke trafikanter og 

parkering for sykler og forflytningshemmede. Rådmannen anser disse tiltakene som positive, 

da de vil skape et klart skille mellom trafikantgrupper og tilrettelegge for oversiktlig 

trafikkflyt på parkeringsområdet.   

 

Det vil opparbeides 50 sykkelparkeringsplasser. Dette er færre enn parkeringsnormen, som 

krever 133 for denne planen, men det hevdes i planforslaget at dette er flere sykkelparkeringer 

enn det realistisk sett vil være behov for. Rådmannen anser 50 plasser som tilstrekkelig.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

ROS-analysen konkluderer med at risikonivået er lavt. Rådmannen anser utredningsplikten 

som oppfylt. 

 

Andre forhold som bør belyses 

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger må gi svar på størrelse og omfang av 

handelskonseptet. Dette er ikke gjort da Coop Extra er det eneste konseptet det er ønske om å 

opprette. 

  

Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til 

etableringen av en dagligvarebutikk på Hvervenkastet da tiltaket vil ha flere positive effekter. 

Det er etterhvert mange boliger og arbeidsplasser i nærheten. I tillegg bygges det flere boliger, 

som alle da vil få en butikk i gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan føre til flere 

gående og syklende og redusere biltrafikken. Butikken vil ikke konkurrere nevneverdig med 

sentrumshandelen, da det allerede er dagligvarebutikker på Eikli næringsområde og langs 

Osloveien. Men etableringen vil gi beboere og nærliggende arbeidsplasser en dagligvarebutikk 

i gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan bidra til å øke grønn mobilitet. 

Planforslaget vil kunne føre til redusert trafikk i krysset Osloveien/Dronning Åstas gate, som i 

dag er tungt belastet.   

  

Planforslaget vil medføre økt trafikk på Hvervenkastet / Hvervenmoen, et område som 

allerede i dag er nær maksimal kapasitet. Dette kan avhjelpes med foreslåtte tiltak i 

trafikkutredningen, men er et forhold man må være oppmerksom på.  

 

Planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan men vil gjelde foran kommuneplanen 

ved vedtak. Planen må innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

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

Oversiktskart med planavrensning 

Plankart til 2. gangsbehandling 

Reguleringsbestemmelser til 2. gagsbehandling 

Planbeskrivelse til 2. gangsbehandling 

Situasjonsplan 

Trafikkutredning 

ROS-analyse 

Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentar 

Høringsuttalese 1 - Kommuneoverlegen 

Høringsuttalese 2 - Statens vegvesen 

Høringsuttalese 3 - Fylkesmannen 

Høringsuttalese 4 - Beboere langs FV241 

Høringsuttalese 5 - AKA AS 

Høringsuttalese 6 - Fylkeskommunen 

Høringsuttalese 7 - Anonym 

Samordnet høringsuttalese - SVV og FM 

Brev fra Statens vegvesen - trekking av innsigelse 

Brev fra Fylkesmannen - trekking av innsigelse 

Brev fra Buskerud fylkeskommune - kommentar 

Saksfremlegg til 1. gangsbehandling 

Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling 

Plankart til 1. gangsbehandling 

Reguleringsbestemmelser til 1. gangsbehandling 

Planbeskrivelse til 1. gangsbehandling 

Gjeldende plankart - 113-01 Hvervenmoen 

Gjeldende reguleringsbestemmelser - 113-01 Hvervenmoen 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Karen Rygh 
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Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

Feltnavn

1. Bebyggelse og anlegg,

– Forretninger BF1

– Bevertning BB1

– Bensinstasjon/vegserviceanlegg BV1

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

– Offentlig kjøreveg SKV 1 - 2

– Annen veggrunn - grøntareal SVG 1 - 6

– Gang - /sykkelveg SGS 1

– Fortau SF1

– Parkering SPA 1

Sikrings soner

- Frisiktsone H140 1 - 2
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Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 1 Rekkefølgebestemmelser

§ 1 .1 Før tiltak

1. Før det kan iverksettes tiltak som medfører inngrep i grunnen (bygging og graving), skal det
gjennomføres miljøtekniske grunnundersøkelser i henhold til krav gitt i
Forurensningsforskriftens kap. 2. Dette gjelder uavhengig av om tiltaket for øvrig er
søkna dspliktig etter plan - og bygningsloven eller ikke. Hvis undersøkelser viser forurensning,
dette gjelder også alunskifer, skal det utarbeides tiltaksplan som skal godkjennes av
kommunen.

Påvist forurensning skal varsles kommunens forurensningsmyndighet

§ 1 .2 Fø r brukstillatelse
1. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg, som eventuelt skal overtas av

kommunen, er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.

2. Trafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeides før brukstill atelse for ombygde lokaler
til dagligvareforretning kan gis.

3. Før endret bruk av næringsbygg skal parkeringsplass (SPA1) være opparbeidet i samsvar med
godkjent situasjonsplan.

4. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
P lassering av bygg , tilpasning til omgivelsene, utnyttelse av ubebygd areal, adkomst og
gangforbindelser , tilstrekkelig parkeringsareal inkl . sykkelparkering og plass for renovasjon.

5. Ved byggemelding av ny bebyggelse skal det dokumenteres at det blir avsatt nok
parkeringsplasser.

6. Før d et gis brukstillatelse på dagligvarebutikk innen planområdet, skal:

a. Det inngås avtale med vegmyndighetene mht planlegging og gjennomføring av
vegtiltak.

b. Før endret bruk av næringsbygg i BF1 skal det etableres fortau mellom
fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, slik reguleringsplanen viser.

c. Fotgjengerfeltet øst for krysset med Arnold Dybjords vei flyttes ca.22 m vestover
fra dagens beliggenhet. Det vises her til illustrasjonsplanen vist i
planbeskrivelsen. Eksakt plassering skal godkjennes av vegmy ndighetene.

d. Vegmyndighetene godkjenner utforming av tiltak i rundkjøringen før endret bruk
av næringsbygg i BF1. Det gjelder også hvorvidt rundkjøringens armer til/fra nord
skal endres, slik at det blir to innfarter og én utfart, i stedet for én innfart og to
utfarter som i dag.

e. Gangfelt nord for rundkjøringen flyttes ca. 20 m mot nord. Det vises her til
illustrasjonsplanen vist i planbeskrivelsen. Eksakt plassering skal godkjennes av
vegvesenet.
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Formålsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser
1. Bygg s plassering ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 2)

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrense er vist på plankartet.

2 . Overvannsanlegg . (jf. Pbl§12 - 7 pkt.3)

Overvann skal tas hånd om på egen grunn.

Ved behov kan det anlegges fordrøyningsbasseng og andre lok ale løsninger for overvann.

3 . Kulturminner . (jf. Pbl§12 - 7 pkt.6)

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer

automatiske fredete kulturminner, må arbeidene straks stanses og kulturvernmyndighetene

varsles, jf. lov om kul turminner § 8. 2. ledd.

§ 3 Bebyggelse og anlegg
Disse områdene er delt i områder for forretninger, bevertning og bensinstasjon/ vegserviceanlegg.

§ 3.1 Område for forretning B F 1 ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1)

Område BF1 skal nyttes til forretninger.

§ 3. 1 a . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)
Total utnyttelse skal ikke overstige 6 700m2 BRA, hvilket tilsvarer dagens bygg. Det skal ikke
medberegnes BRA for imaginære etasjeplan.

Dagligvareforretningen skal maksimalt ha en samlet salgsflate på 1500 m2.

Detaljvarehandel inkludert dagligvare skal begrenses til å omfatte maks 3000 m2.

I tillegg kommer volumvarer/arealkrevende varer som kan omfatte 1000 m2.

Resterende arealer innenfor maks BRA skal ikke benyttes til handel, men andre formål innenfor
reguleringsformålet.

§ 3 . 1b . Byggehøyde ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)
Maksimal gesimshøyde til kotehøyde 130.

På området kan det opparbeides parkeringsplasser for biler og sykler, boder og felles
avfallsoppsamling .

§ 3. 1c . Bebyggelsens utforming (jf. Pbl§12 - 7 pkt.1 )
Fasader s kal utfor mes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .

§ 3. 1d. Miljøhensyn. (jf. Pbl§1 2 - 7 pkt.3 )

I kontorrom skal støynivå ikke være høyere enn Lekv=35 dBA eller Lmaks=50 dBA.
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§ 3. 2 . Område for bevertning

§ 3. 2a. Formål bevertning (jf. Pbl§12 - 7 pkt.1
Område BB1 skal nyttes bevertningssted med overnattingsmuligheter.

§ 3. 2b . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)
Total utnyttelse skal ikke overstige 60% BYA. Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger og deres overbygg.

§ 3. 2c . Byggehøyde ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1 )

Bygning er kan oppføres med flat e tak. Maksimal mønehøyde 11m over eksisterende terreng.

På området kan det opparbeides parkeringsplasser for biler og sykler, boder og felles
avfallsoppsamling .

§ 3. 2d . Bebyggelsens utforming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .

§ 3. 2e . Miljøh ensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)
I rom med støyfølsom bruk skal støynivå ikke være høyere enn Lekv=30 dBA eller Lmaks=45 dBA.

§ 3. 3. Område for bensinstasjon/vegserviceanlegg.

§ 3. 3a. Formål b ensinstasjon/vegserviceanlegg ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1)
Område BV1 skal nyttes til bensinstasjon/vegserviceanlegg.

§ 3. 3b . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)
Total utnyttelse skal ikke overstige 15% BYA. Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger og deres overbygg.

§ 3. 3c . Byggehøyde ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1 )

Bygning er kan oppføres med flat e tak. Maksimal gesimshøyde 10m over eksisterende terreng.

På området kan det opparbeides parkeringsplasser for biler og sykler, boder og felles
avfallsoppsamling .

§ 3. 3d . Bebyggelsens ut forming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .

§ 3. 3e . Parkering ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4 og 7)
Parkering kan anlegges på bakkeplan.

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal omfatte minst 2 plasser.
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§ 3. 3f . Miljøhensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)
I rom med støyfølsom bruk skal støynivå ikke være høyere enn Lekv=30 dBA eller Lmaks=45 dBA.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 4. 1. Formål kjøreveg. ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1)
Veg o_SKV1 og 2 skal nyttes til offentlige veger.

§ 4.2 . Formål annen veggrunn - grøntareal. ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1)
Områdene o_SVG1 - 5 og SVG6 skal nyttes til grøntrabatter. De kan beplantes med trær.

§ 4.3 Formål gang - /sykkelveg. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

o_S GS1 skal nyttes til gang - /sykkelveg.

§ 4.4 Fortau. ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1)

SF1 skal nyttes til fortau.

§ 4.5 Formål parkering. ( jf. Pbl§1 2 - 7 pkt. 1)
SPA1 skal nyttes til parkeringsplasser.

Parkering kan anlegges på bakkeplan.

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal omfatte minst 10 plasser.

Det skal anlegges 2 parkeringsplasser med hurtigladestasjon for el - biler.

Det skal avsettes minimum 77 parkeringsplasser for biler og 40 parkeringsplasser for sykler knyttet til
forretningsformål. For formål et bevertning er minimumskravet 21 parkeringsplasser for biler og 10
for sykler.

På tilhørende grøntarealer kan være plen og lave busker. Det settes ikke krav til å opparbeide dette.

5. Hensynssoner

5.1 Sikringssone frisikt ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 2/4)
Sikringssone f risikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler . I frisiktsonen skal det ikke
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.
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1 Bakgrunn
D enne detaljregulering en fremmes fordi gjeldende plan ikke hjemler etablering av
dagligvarebutikk på tomta der det tidlig ere var møbelfor r etning/ int e riørvarehus. .

Fossen Utvikling AS vil være tiltakshaver for dette området.
Planlegger har vært daglig leder/s ivilingeni ør Bjørn Leifsen.

Hønefoss, 1 2.10.2018

Bjørn Leifsen

Revidert 03.01.2020 .
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2 Prosess
M øbellageret Ar nfinn H Bakke AS har helt siden 1998 og deretter i 2010 arbeidet for å få
endret bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan slik at de kan få omdisponere
butikklokalene fra møbelutsalg /interiørvarebutikk til dagligvarebutikk. Saken ble de
gang ene avslått av kommunen.

Saken ble igjen tatt opp i 2017. Etter flere møter og politisk behandling sist i
formannskapet 21.11.2017, ble det gitt klarsignal for å starte planarbeidet for en slik
endring av gjeldene reguleringsplan. Det ble så holdt oppstartsmøte om r egulering
16. 0 1.2018 .

Planen blir en fullstendig omgjøring av eksisterende av gammel plan med ny planID, 439 .
«Alle» tema skal utredes , og formannskapet ba spesielt om at det legges vekt på temaene
befolkning , trafikk og byutvikling.

Planen er ikke av e n slik karakter a t den trengs å bli behandlet i ht . bestemmelsene i plan -
og bygningsloven om konsekvensutredninger.

Planforslaget som her fremmes er vurdert i flere omganger av administrasjonen. Ny
trafikkutredning er utarbeidet pga feil i tekst, samt ko r rigert mht . tiltak etter møte med
vegvesenet .

Det er også behandlet ved begrenset høring til vegvesenet, fylkesmannen og
fylkeskommunen. Ved denne høringsrunden er innsigelsene trukket ved at det er blitt noen
justeringer av plankart og bestemmelser. Plan beskrivelsen er også justert i ht . disse, slik at
planmaterialet er konsistent.

3 Varsling .
3 1.1.2018 ble det annonsert og sendt ut varsel om oppstart. Frist for å komme med innspill
ble satt til 26. 0 2.2018. Planområdet ligger mellom E16 med ramper og Fv35.
Varslet område , som ligger inntil omkringliggende vedtatte planer :
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De innkomne innspill er vedlagt og kommentert i vedlegg.

4 Kommune planen.
E ksisterende kommuneplan har planlagt området til næringsvirk somhet . Se nedenfor.
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5 Overordnede retningslinjer.
A ktuelle retningslinjer er:

Samordnet areal - og transportplanlegging for Osloregionen
Fylkesdelplan for handel , s ervice og s enterstruktur i Buskerud.

Håndteringen av disse retningslinjene er diskutert her senere i kapitlene om handel og
trafikk, men her skal stikkordsmessig kommenteres:

Dagligvarebutikken blir liggende i et område med mye eksisterende og planlagt
bebyggelse, samt at den vil avlaste en stor del av trafikk en i Eikliområdet, som
ligger utenfor Hønefoss sentrum. Tiltaket er derfor i tråd med samordnet areal - og
transportplanlegging.
Fylkeskommunen kommenterte ved siste behandling i 2010 at lokaliseringen ikke
var i strid med fylkesdelplanen for handel, da dette ikke er et kjøpesenter.

6 Reguleringsplan for s laget.

6.1 Tiltaket.
P lanen fremmes for at Coop skal kunne etablere en dagligvareforretning i eksisterende
forretningsbygg der det tidligere har vært der det tidligere var etablert interiørvarehuset
Bohus Bakke. Dette møbelvarehuset ble på kort tid Norges 3. største Bohus -
interiørvarehus .

Det planlegges en forretnin g etter konseptet «Coop Extra» med et salgsareal på ca. 1450
m2. I tillegg kommer nødvendige lager, personalrom og andre birom. Til sammen ca. 1840
m2.

Å bygge et annet dagligvarekonsept her er ikke hensiktsmessig utfra stedlig
ko nkurranseforhold og nødvendig varetilbud for befolkningen i området. Mindre butikker
enn dette ville ikke kunne konkurrere lokalt.

Eksisterende plan rommer at det også kan være mange andre typer forretninger her. Det
blir ikke endret med de nne planen.

T il byggesø k nad en er det laget en situasjonsplan for uteområdene, som vil kunne gjelde
når det blir dagligvareforretning her. Nedenfor er situasjonsplanen vist:
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Bygget til Møbellageret Arnfinn H Bakke AS har nylig , uavhengig av denne
reguleringsplanen, f oretatt en ombygging med nytt inngangsparti.

6.2 Arealbruk .
N edenfor og i vedlegg, er plan kart vist .

Hele plano mrådet er på ca. 30 daa og ink luderer byggeområder og deler av
omkringliggende vegarealer.

Planen inneholder formålene forretninger, bevertning , motell , bensinstasjon/
vegserviceanlegg kjøreveg og annen veggrunn grøntområder. I tillegg er det regulert
frisiktsoner.

Byggegrenser mot omkringliggende veger er 30m , slik som i opprinnelig plan .
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Plankartet:

Planen omfatter gårds - og bruksnumr ene 38/119 - 120 , 38/135 og 38/136, for uten deler av
tilliggende vegarealer med gnr/bnr 101671. Arealene for eiendom 38/119 er 9,158 daa , for
38/135 er det 4,375 daa og for 38/136 er det 6,904 daa .

Størrelsen på forretningsområdet BF1 er, som plankartet vi ser, nå 3, 69 3 daa . Det omfatter
nesten bare bygget , etter at parkeringsarealene er skilt ut som eget formål. Tilsvarende er
planlagt areal for bevertning av samme grunn 1, 847 daa. Tomtene forblir uendret.

6.3 Areal er .
Arealbruken fordeler seg slik:

Formål: A real i daa
PBL. § 12 - 5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg
Forretninger 3, 89
Bevertning 1, 85
Bensinstasjon/vegserviceanlegg 6, 0 9
PBL. § 12 - 5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg 4,26
Gang - /sykkelveg 0, 39
Fortau 0, 43
Annen veggr unn - grøntareal 5, 4 4
Parkering 7,75
SUM 30, 14
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6.4 Byggeområder.
H er er dagens situasjon vist i skråbilde:

Områdene er i stor grad utbygd, og reguleringsendringen s hensikt går ikke ut på å øke
bygg massen . Bruk og ny utnyttelse harmonerer med dagens situa sjon.

Plan kartet viser tr e byggeområder . Et for bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV1), et for
bevertning og overnatting (BB1) og et for forretninger (BF1).

Det finnes tinglyste privatrettslige avtaler om vegretter for de to eiendommene som ikke
har atkoms t til Fv35 om å kunne kjøre over gnr 38/136 , der den er plassert. Det er derfor
ingen felles trafikkarealer for atkomstveg, da de er integrert i parkeringsløsningen.

Som situ asjonsplanen til bygge søknad en foran viser , så er parkeringsarealene og
atkomstar ealer for Møbellageret og Gjestegården samordnet mht . effektiv utnyttelse. Dette
er bruk av ute arealer som kan bli justert over tid. En har av planformelle grunner vist
parkeringsarealene som eget formål med felles drift , men ikke som felleseide arealer .

Målt ut fra kommunens grunnkart har forretningstomta i dag en %BYA på ca. 38%,
bevertningsstedet en %BYA på ca. 25% og bensinstasjonen en %BYA på ca. 10%. Det er
naturlig at en differensierer dette også i kommende plan, men at det tillates litt utvidelse
( justeringer) av eksisterende bygg. Dagens bygg har en grunnflate på 3200 m2 og en BRA
på 6 700 m2. Dette skal ikke utvides som følge av planen. Det er i bestemmelsene satt et
ta k på at dagligvareforretningen ikke skal være større enn 1500 m2, at detaljvare handel
ikke skal overstige 3000 m2. I tillegg kommer volumvarer/arealkrevende varer som kan
omfatte 1000 m2.
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Resterende arealer innenfor maks BRA skal ikke benyttes til handel, men andre formål .

I planforslaget har en satt en B R A for forretning en til 6 7 00m2. Dette for at en skal ikke
skal kunne øke de totale salgsarealene fra dagens situasjon. Bygg innenfor BB1 skal heller
ikke kunne utvides.

Siden de viste byggeområdene reduseres i forhold til gam mel plan , må %BYA økes
tilsvarende der en har det begrep et . Utnyttelsen for bevertnings - og overnattings sted et er
satt til 60 % og bensinstasjonen til 1 5% . Parkeringsområdene skal ikke regnes med i
utnyttelsen.

Dette er samlet litt mer enn den gamle planen, som har en samlet utnyttelse på U=0,3 .
(Begrepene BYA og U kan ikke sammenlignes direkte). Og økningene er såpass begrenset
at det ikke medfører mer enn små bygningsmessige justeringer, og ikke utvidelse av selve
driften . Det kunne ha gitt mer trafikk til/fra området.

I den gamle planen er t illatt byggehøy de tre etasjer. Etasjer som byggehøyde er ikke
benyttet nå lenger. Det høyeste eksisterende bygget er bygget til Møbellageret. Det er 12,5
m over terrenget. Ny plannorm sier at maksimal tillatt byggehøyde skal uttrykkes i meter,
relatert til høyden for til liggende grunn . En har derfor satt krav om at maksimal
byggehøyde skal være inntil 13 m i området for forretningsbebyggelse, 11m for området
med bevertning /motell og 10 m for området for bensinstasjon/vegserviceanlegg .

Eksisterende bygg har både røstet t ak og flate tak. Bygningene er også nokså ulike. En har
derfor ikke satt strenge krav til bygningenes form.

6.5 U te arealer .
U tearealene er allerede opparbeide t , tilpasset den bruken som byggene har. Det er derfor
ingen grunn til å endre den formelle arealbru ken.

Arealene rundt de tidligere møbelvarehusene til Bohus Bakke (1990 - 1997) og Skeidar
Hønefoss AS (1997 - 2017), der COOP ønsker å etablere seg, er oppgradert til å romme
flere parkeringsplasser for personbiler, og i mindre grad for varebiler og
lagrings conteinere. Dette for å forskjønne området og ikke minst inngangsporten til
Hønefoss.

Langsmed utearealene er det gang - /sykkelveg , som binder fotgjengerfeltene sammen, Fra
denne gang - /sykkelvegen er d et ført eget fortau over til inngangspartiet i forretni ngsbygget.

6.6 Parkering.
V esentlige områder innen planområdet er grøntområder i form av ubenyttede plener i øst,
randsoner mot Fv35 og vegskjæring ut mot E16.

Parkerings - og manøvreringsarealene rundt bensinstasjonen vil måtte bli som tidligere.

Parker ingsplassene er lagt i ht. NBI sine oppdaterte anbefalinger. Dvs. langs ytterkantene
og for øvrig vinkelrett på bygget . Slik vil gående til/fra plassene slippe å krysse inn -
/utkjøring i særlig grad. Det er god plass for gående og syklende i sonene mellom
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pa rkeringsplassene og byggene. Plassene er derfor orientert slik at de gir den beste
trafikksikkerhet for myke trafikanter .

Møbellageret og Ringerike Gjestegård har i praksis felles parkeringsplasser , samt at alle tre
brukere har avtale om felles bruk og ve dlikehold av alle parkeringsplassene. Denne er
forvist kommuneadministrasjonen.

Planen viser i alt 2 0 1 bil parkeringsplasser på deres felles arealer. Fordelt innen
eiendommene er det 1 20 og hvorav 7 HC og 2 el hos Møbellageret , og 68 og hvorav 3 HC
hos Gje stegården . I tillegg kommer 1 1 plasser hvorav 1 i grensen mellom Møbellageret og
Gjestegården. I praksis vil disse i noen grad benyttes felles.

Arealene rundt bensinstasjonen blir i praksis bare benyttet av dem.

Det legges opp til at kommunens parkering svedtekter skal gjelde . Kommunen har ny
parkeringsforskrift på høring. På dette stedet vil den gi følgende krav , der det ikke er satt
spesifikke krav til bensinstasjoner :

Funksjon Bil pr 100 m2 Sykkel pr 100 m2 Ca. m2 Bil P stk . Sykkel P stk .
Forretning 1,5 2 5 150 7 7 103
Bevertning 1,5 2 1 400 21 30
Sum - - 6 550 9 8 1 33

Nevnte forslag til parkeringsforskrift vil kunne kreve 133 sykkelparkeringsplasser. Det
mener vi et altfor høyt antall. For en dagligvare vil dette være plasser i tidsmessig omløp,
m ed kanskje en halv time pr . parkering. Dvs. at 133 plasser vil tilsi ca. 200 syklende
kunder i timen. Uansett ambisjoner om Hønefoss som sykkelby er dette altfor
«optimistisk»! En mene r at ca. 5 0 plasser vil være mer enn nok. Det er vanskelig å tenke
seg at det vil bli flere enn 10 0 syklister so m besøker planområdet hver time ( f orutsatt at
hver kunde bruker ca. 30 min . i butikken).

En har derfor i planbestemmelsene satt krav til at antall parkeringsplasser for bil skal
minimum være i ht . pa rkeringsforskrift en, mens det avsettes krav om 50 plasser for sykler.

Det er rom for å etablere mindre grønnrabatter , uten at det set t es krav til å opparbeide slike .
Trær er ikke ønskelig da det medfører bøss og fugleskitt på parkerende biler og kan være
trafikkfarlig da det hemm er frisikt .

7 Konsekvenser.

7.1 Befolknin g.
D enne planens følger for befolkningen vil kun gjelde servicetilbudet en dagligvarebutikk
vil gi. Det legges ikke opp til andre merkbare endringer i planforslaget.

Andre mulige negative følger som noen g anger kan knyttes til utbygging av nye områder,
slik som barrierevirkninger, støy, tap av grøntområder eller lekearealer , er vanskelig å se
her. Dette fordi planområdet allerede i nesten 30 år (fra 1990) har vært benyttet til
butikker.
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Andre faktorer med betydning for befolkningen, slik som t ilgjengelighet (pr bil, gang - /
sykkel og kollektiv) og trafikksikkerhet (spesielt for skolebarn) , er vurdert under kapitlet
om trafikk.

Kapitlet om handel tar for seg følgene for dagligvarehandelen i dette og tilgrens ende
område r syd for Hønefoss sentrum. Konklusjonene derfra er at en dagligvarebutikk her på
Hvervenkastet vil bli nærmeste butikk for inntil 1400 boliger i dag , og ca. 1900 boliger
etter at boligfeltene Tanberglia (under bygging) og Tanberghøgda (regulere s nå) er ferdig
utbygde. Sistnevnte kan først bygges ut når det er klart at ny E16 vil bli bygd. Da vil
trafikken på Fv35 bli mindre belastet og mindre utfordrende mht trafikk. Uten denne
dagligvarebutikken vil de handle som i dag fortrinnsvis på Eikli, i butikkene i Osloveien og
Dronning Åstas gate. Slik sett er det ikke store forskjeller i avstand til dagens butikker,
men en vesentlig forskjell i tilgjengelighet. Nevnte gater er de med mest kødannelse i
Hønefoss på ettermiddagen når det er mest handel, sl ik at en ny dagligvarebutikk på
Hvervenkastet letter kjør ingen merkbart for befolkningen. I tillegg til det vil de t være en
fordel for trafikkavviklingen.

Se også kapitlet om handel.

7.2 Byutvikling .
D enne sakens relevans for byutvikling kan stikkord s messi g listes opp slik:

Byens sentrum med nærområder .
Dagens og fremtidige boligområder ved Hvervenkastet .
Dagens og fremtidig lokalisering av arbeidsplasser.

Byutvikling henger også i stor grad sammen med handel og trafikk , som her er vurdert i
eg ne kapit ler .

7.2.1 Hønefoss sentrum med nærområder .
E n dagligvarebutikk på Hvervenkastet har liten innvirkning på sentrum mht varetilbud og
livet i sentrum. Dette er i stor grad belyst under kapitlet om handel, der hovedkonklusjonen
er at dagligvarehandel i stor grad uans ett vil foregå utenfor sentrum. Etablering av store
forretningsbygg med detaljhandel på Hvervenmoen har hatt langt større innvirk n ing på
handelsmønster og følgelig livet i Hønefoss sentrum.

En butikk på Hvervenkastet vil først og fremst konkurrere med de mange
dagligvarebutikkene i på Eikli , dvs. sør for sentrum . Se beskrivelsen av dette under kapitlet
Handel .

Kommunen skal lage en o mråderegulering for Hønefoss . Grensene for dette planarbeidet er
lagt langt unna dette planområdet. Ikke engang de sydlige o mrådene på Eikli inngår i
området for den kommende byplanen. Disse grensene avspeiler hvilke områder kommunen
mener er sentrumsområdene.

Det er derfor ikke sannsynlig at dette prosjektet vil ha noen påvirkning, verken faktisk eller
prosessmessig , på det k onkrete planarbeidet som omhandler begrepet «byutvikling» .
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7.2.2 Dagens og fremtidige boligområder.
V ed Hvervenkastet er det boliger både i Hvervenenga, Trøgstad, Arnegårdsbakken,
Tandbergmoveien og ved sykehuset. For disse områdene blir en butikk på Hvervenk astet
nærmeste alternativ. De utgjør ca. 95 0 boliger.

For bebyggelsen på Eikli bli r Hvervenkastet også relativt nære, men butikkene i Dr . Ås t as
gt . enda nærmere.

For ny bebyggelse i Tanbergmarka, med boligområdene Tanberglia som er under bygging
og Tanberg høgda som er under behandling, blir Hvervenkastet nærmeste butikk. ( Ca. 400
nye boliger).

Dagligvarebutikken på Hvervenkastet blir derfor i stor grad også en nærbutikk for både
eksisterende boliger, men ikke minst n ye boliger i bynære områder. Jf . også b etydningen
butikken vil få for øvrige områder syd for Hønefoss.

7.2.3 Dagens og fremtidig områder for arbeidsplasser.
H vervenkastet - og Hvervenmoen har i dag et betydelig antall arbeidsplasser. Ringerike
sykehus, Statens kartverk og andre bedrifter i tilknytni ng til Hvervenmoen har i flere år
vært i nærområdet. Den seinere tid har flere nyetableringer på Hvervenmoen økt antallet
betydelig, og det er i tillegg godkjent plan for utvidelse av næringsområdene på
Hvervenmoen. Området antar en vil etter hvert kunne r omme over 3000 arbeidsplasser.
Det er et betydelig antall og kanskje det største i Ringerike utenfor bykjernen.

En dagligvarebutikk i området vil ligge i nærområdet til arbeidsplassene. Det vil være en
stor fordel for de som arbeider der ved at de slippe r å reise til Osloveien/Eikli , og dermed
vil være med på å redusere trafikken for de som skal handle etter arbeidstidens slutt.

7.3 Handel.

7.3.1 Historisk utvikling.
F or å forstå virkningen for handel må en betrakte den historiske utviklingen av
dagligvarehand elen generelt , og i Hønefoss spesielt . D ette e r også en del av grunnlaget for
å kunne forstå utviklingen fremover.
Den historiske utviklingen er blitt styrt av flere faktorer:

a lminnelig samfunnsutvikling
b ilhold
s t rukturelle endringer i bransjen

Går en tilbake til 1950 - tallet var antall dagligvarebutikker i og rundt byen på topp.
Økonomien etter krigen var blitt bedre, men det var få biler (begrenset mobilitet), kvinnene
var for det meste hjemmeværende og husholdningsutgiftene var de langt største for
familiene. Det ble sagt at en dagligvarekjøpmann kunne klare seg med all handel fra ca. 15
husstander for å kunne drive noenlunde lønnsomt. Det var da heller ikke lov til å eie mer
enn én butikk, noe som forhindret etablering av kjedebutikker , som seinere har medført
konkurransefordeler for de som er tilknyttet kjedene.
Med slike forutsetninger var det kort avstand mellom hver butikk. Den gang var det ca. 40
dagligvarebutikker innen bygrensen, og et nesten tilsvarende antall i områdene Dalsbråten,
Høyby, T olpinrud, Hofsfoss, Norderhov, Haug, Åsa , Steinsfjerdingen og Heradsbygda.
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Dette bildet holdt seg delvis noe utover på 1960 - tallet, men da ble importforbudet av biler
opphevet og mobiliteten økte. Dessuten ble økonomien delvis enda bedre og kvinners
yrkesde ltakelse begynte å øke. Mobiliteten økte og d ette ga som resultat at flere lokale
butikker ble lagt ned.
Fra 1970 ble dette bildet ytterligere forsterket. Grossistene ble mer fremtredende i
markedet, noe som samlet butikkene i kjeder. Økt bilhold medførte at flere kunder kunne
oppsøkte butikker som var billigst i større grad. Laveste priser og best til gjengelighet mht
parkering ble avgjørende konkurransefortrinn .
I Hønefoss kom første kjøpesenter ca. 1970 , i Stormarkedet som også inkluderte en
dagligvarebut ikk. Det innledet et nytt handelsmønster i byen, med store salgsflater, mange
bransjer under samme tak og med rikelig med parkeringsplasser. Små kjøpmenn svarte
med tilbud om å kjøre varer hjem til kundene, men med stadig flere som hadde bil ble dette
tilb udet mindre attraktivt , slik at de etter hvert måtte de inn i kjedene . Resultatet ble at enda
flere måtte legge ned.
Størst endringer ble det rundt 1990. Da ble kjedede Rimi og Rema 1000 etablert, i tillegg
til samvirkelagene som da var godt etablerte. Så kom også NorgesGruppen (med butikkene
Ultra, M eny, Spar , Kiwi og Joker). Handelen innen dagligvare ble nå styrt av store kjeder ,
og små lokale butikker ble nærmest utradert . Dette fordi at bilholdet nå var blitt allment ,
slik at lave priser i store lokaler med gode parkeringsmuligheter dominerte
handelsmønsteret. Dette har pre get markedsbetingelsene og følgelig kjøpemønsteret helt
frem til nå.

7.3.2 Senere års utvikling i Hønefoss.
S om ovenfor nevnt ble de mange små dagligvarebutikkene nedlagt fra 1970 og fremov er til
ca. 1990. For uten Bonus i Ringerike Stormarked (Tippen) fra 1971 ble det etablert
dagligvare i Alles Magasin fra ca. 1975 og Torvet Mat, der Torvet Klær er nå , fra 198 2 . De
to siste ble avviklet før år 2000. Handelen ble overtatt av dagligvarebutik ker øverst i
Hønengata (Mega), ved lyskrysset på nordsida (Rema 1000) , Rema 1000 og Rimi i
Osloveien og Rema 1000 nede på Eikli , der også AKA holdt til. På Eikli ble det også etter
hvert etablert butikkene Kiwi og Meny (til erstatning for AKA).
Felles for alle etableringer har vært biltilgjengelighet, med prisnivå og delvis varetilbud
som suksessfaktorer.
Den aller siste tid e r det etablert ny Kiwibutikk i Hønengata (fra 2011) , og det har vært
gjort forsøk med ny en I CA - butikk i sentrumskvartalet. Sistnev nte ble lagt ned etter kort
tid (2015) , enda den lå veldig sentralt til og hadde meget godt vareutvalg. Det antas at
parkeringstilbudet kun i parkeringskjeller kan være en viktig faktor for at den ble nedlagt .
Erfaring tilsier at svært mange handlende vegr er seg for å parkere i parkeringskjellere.
Den mest sentrumsnære dagligvarebutikken nå er på Kuben. Det var en stund to butikker
der etter at Meny ble e tablert for få år siden, men Rimi - butikken måtte legge ned pga
problemer med inntjening . Det va r altså i kke rom til begge to , enda de lå midt i sentrum av
byen .
I sentrum er nå kun én dagligvarebutikk i Hønefoss sentrum. Etter offisielle omsetningstall
å bedømme har den ikke større omsetning enn den den bør ha for å drive. Den største
butikken på Eikli har f .eks . ca. tre ganger så stor omsetning.
Det har altså ikke vært mangel på tilgjengelige lokaler for dagligvarebutikker , eller forsøk
på etableringer i sentrum av slike butikker den seinere tid. Kundene har valgt å handle der
det er mest praktisk for dem. P risene på varene mellom butikkene i sentrum og de i
utkanten har ikke vært avgjørende forskjellige, og kan således ikke vært med å styre
utviklingen mot handel utenfor selve sentrum.
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Kundene foretrekker butikker med lett tilgang for å handle med bil. Det passer både de
som skal handle stort (mye å bære på) og de som handler i forbindelse med hjemreise fra
jobben. Å kjøre inn til sentrum der det er tett trafikk og begrenset med tilrettelagte
parkeringsplasser inntil butikkene samt parkeringsavgifter , er der for ikke logisk sett fra de
handlendes synsvinkel. Tilgjengelighet er derfor nøkkelfaktoren.
Konklusjonen må være at sentral beliggenhet i seg selv ikke er nok for at en
dagligvarebutikk kan drives lønnsomt. Snarere er det påfallende hvor vanskelig det er å
drive dagligvarebutikker i sentrum, der biltilgjengelighet og parkering ikke kan bli
tilrettelagt godt nok i konkurranse med de som har slike fortrinn litt utenfor selve sentrum.

7.3.3 Sammenheng med områdene rundt byen.
D agligvarebutikk på Hvervenkastet v il være nærbutikk til ikke bare de nærmeste boligene
ved Hvervenkastet/Hvervenmoen, men også for store områder syd for byen , rundt på
bygdene syd og øst for Hvervenkastet .
Siden nærbutikkene i de mer tynt befolkende områdene der er lagt ned, vil bebyggels en
utenfor denne delen av byen finne de alternative dagligvarebutikkene på Vik, Haug og
Tyristrand. Dette betyr at svært mange innbyggere mellom Hønefoss syd og nevnte steder
reiser inn til Hønefoss, selv når de i ens ærend skal handle dagligvarer. Det vil være
innbyggere i Åsa, Norderhov, Helgelandsmoen, Røyse, Trygstad, Tandberg/Arnegård,
Vaker og Lisletta. Innbyggere fra Ask og Haug vil ha nærmeste dagligvare i hhv . Kuben i
sentrum og Rema 1000 i s e ntrum , i Haug senter eller på Tyristrand.
Omlandet/neds lagsfeltet til den omsøkte butikken er vist på illustrasjonen nedenfor.
Grensene er trukket utfra anslått kjøretid til Hvervenkastet contra de alternative butikkene
på Vik, Sundvollen og i Hønefoss.

Det antas at dette «nærområdet» består av ca . 1400 bolig er i dag, og med utbyggingen på
Helgelandsmoen og i Tanberglia og Tanberghøgda vil det bli ca. 1900 boliger, i tillegg til
et stort antall arbeidsplasser.
Det betyr at butikken vil bli det nærmeste tilbudet for et stort antall handlende i Hø nefoss
syd, me d grei ti lgjengelighet.
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7.3.4 Endringer i kjøremønsteret arbeid - handel.
D et er svært ofte at handel av dagligvarer skjer i forbindelse med arbeidsreiser, og da
spesielt hjemreisen. Dette er i tillegg til vanlig handel på dagtid , samt storhandel på fredag
ette rmiddager og på lørdager. Men siden handel i forbindelse med arbeidsreiser også faller
samme n med rushtidene i trafikken, blir sammenhengen mellom lokalisering av butikker
og arbeidsplasser svært viktig.

Coop har registrert hvor mange og hvor stor andel av kundene de har på de ulike tidene av
døgnet i slike butikke r som dette :

Kl . Kunder % Kl . Kunder %
7 - 8 20 2 15 - 16 115 10
8 - 9 30 3 16 - 17 105 10
9 - 10 45 4 17 - 18 90 8
10 - 11 65 6 18 - 19 80 7
11 - 12 90 8 19 - 20 65 6
12 - 13 85 8 20 - 21 55 5
13 - 14 90 8 21 - 22 40 4
14 - 15 100 9 22 - 23 30 3

En ser altså her at butikken er mest besøkt i tidsrommet kl. 11 - 18. Men viktig st er at det er
svært lite besøkende i morgenrushet (kl. 7 - 9), dvs. på det tidspunktet da trafikken fra E16
og inn til byen er mest krit isk for mulig oppstuving ut på E16.

Dagens handleruter ved arbeidstids slutt .

De som i dag arbeider i Hønefoss og skal handle etter arbeidstid på sin reise ut av byen
sørover, må stoppe i Osloveien (Rema 1000), eller kjører ned (og opp igjen) i Dr . Åstas gt.
(Rema 1000, Kiwi eller Meny).
Kjøremønsteret for handlende syd i byen er illustrert på neste side , der dagens
dagligvarebutikker er vist med blå farge.
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Dette medfører også stor trafikkbelastning i Dr . Åstas gt . og krysset Dr . Åstas gate/
Osloveien. Krysset er kritisk mht . trafikkapasitet og fremkommelighet i dag.
Ved etablering av ny skole på Benterud vil Dr Åstas gt . bli en sentral veg til skolen, både
for myke og harde trafikanter. Trafikken med myke trafikanter der vil derfor øke betydelig.
Vente lig vil det også kunne bli mer biltrafikk, selv om hovedatkomsten er lagt til Harald
Hardrådes gate.

Endringer i handleruter ved arbeidstidens slutt.
En dagligvarebutikk på Hvervenkastet vil ikke gi noe unikt tilbud av dagligvarer i dette
området. Det fin nes allerede en dagligvarebutikk i Osloveien (Rema 1000) og tre stk. i Dr .
Åstas gt. (Rema 1000, Meny og Kiwi). Butikken vil derfor i liten grad generere nye reiser
mht handel til denne delen av byen.
De som skal ut på E16 og kjøre nordover, vil ikke få eks trakjøring ved å stoppe og handle i
denne butikken, da de allikevel må kjøre forbi innkjøringen. Dette er vist nedenfor.
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De som kommer fra Hønefoss og skal handle før de skal ut på E16 retning syd, vil kjøre
strekningen mellom rundkjøringen og avkjøri ngen to ganger, som vist under:
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Endringene blir altså først og fremst i avkjøringen til planområdet, samt noe mer trafikk i
rundkjøringen på nords iden. I m indre grad i på - /avkjøring til E16. Effekten av dette er
redegjort for i trafikkutredningen.

7.3.5 Tilgjengelighet
L okalt er dette redegjort for i egen trafikkutredning.
Butikken blir liggende rett i tilknytning til inn - og utfartsåren syd for byen. Det betyr at
den gir svært lite ekstra trafikk i byen, samt at den bli r lett tilgjengelig for de som allikevel
kjører der daglig. Faren for at plasseringen skal kunne skape trafikkavviklingsproblemer på
E16 er liten, da sannsynlig bruk ikke faller sammen med rush - timen i retning sydfra.
De som vil besøke butikken på ettermi ddagen, da det kan være kø ut på E16 sydover, vil i
hovedsak være de som skal ut av byen, og vil kunne gjøre handel uten å kjøre ut på E16
først.
Hyttetrafikken på torsdag og fredag ettermiddag sydfra vil heller ikke blande seg inn der
det er køproblemer andre retningen.
Butikken vil bli liggende inntil lokalveg (Fv35) som har best kollektivdekning i hele
Hønefoss. Busstopp rett inntil området både i tilknytning til Fv35 og E16.
Langsmed planområdet er det gangs - /sykkelveger og fortau. Gang - /sykkelvegene fortsetter
også helt inn til byen og sørover langs E16 helt forbi Sundvollen i Hole. Det er også fortau
til Arnegårdslia, sykehuset og Trøgstad. Tilgjengeligheten for gående og syklende er derfor
meget god .

7.3.6 Annen handel og tjenestetilbud .
D et er uttrykt e ønsker fra politikere og planleggingsetater på fylkes - og kommunenivå om
å styrke handel i sentrum, og at bl.a . dagligvarebutikker bør lokaliseres dit . D et samme
gjelder handel av varer som ikke så voluminøse at de i praksis må han dles med bil .

For han del med dagligvarer er slike mål/ønsker, av årsaker som er beskrevet ovenfor,
urealistiske . Dagligvarehandel er ofte i så tunge bører at en trenger bil, samt at det skjer i
forbindelse med transport til/fra arbeidet. S pesialforretninger av nisjeprodukter o g kortreist
lokalmat vil ha større sjanse for å lykkes i selve sentrum.

For byutviklingen vil derfor en etablering av dagligvarebutikk på Hvervenkastet ikke
komme i konkurranse med varehandel i sentrum, så fremt det ikke også i større omfang blir
solgt va regrupper som naturlig hører hjemme i sentrumsbutikkene.
Denne etableringen av dagligvarebutikk har ingen direkte influens på lokalisering av
tilbud, drift eller annet mht . offentlig eller private tjenester. Eneste betydning er at om slike
tilbud er i nærom rådet , så vil denne butikken gjøre det lettere for de som arbeider der å få
gjort daglig vare handel uten å måtte reise inn til sentrum.

7.3.7 Konkurranse.
D enne etableringen vil nesten utelukkende konkurrere med dagligvarebutikkene på Eikli.
Den vil ikke konkur rere mot butikker i sentrum eller nord i byen. Til det er den interne
trafikken i Hønefoss generelt for stor.
Etableringen vil heller ikke konkurrere med butikkene på Hvervenmoen syd for E16 .
Kriteriene for butikkene der er at de kun skal føre plasskrevend e handel og varer som
regnes som arealkrevende og transportskapende, dvs. biler, motorkjøretøy,
landbruksmaskiner, trelast , andre større byggevarer og sal g fra planteskoler/hagesentre,
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samt møbler, brunevarer og hvitevarer. I tillegg må handelslokalene vær e minimum 2000
m2 BRA pr enhet, som ikke kan inndeles i mindre enheter.
Det er også i planen for Hvervenmoen satt dokumentasjonskrav om at det ikke etableres
handel som konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen.
En er ukjent med hvordan komm unen har håndhevet ovennevnte krav i utbyggingen av
denne delen av Hvervenmoen.

Gjeldende bestemmelser for planområdet en her søker omregulering av, sier at området
ikke tillates nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, f.eks . m atvareforret n ing. Det er
ikke sag t positivt hva en ellers kan etablere her. Siden planen for Hvervenmoen syd er
dedikert større varetyper som ikke skal konkurrere med varetilbudet i sentrum, og det er
satt krav til at de skal være transportskapende, har en her ikke funnet grunn til å lage flere
begrensninger på nordsiden av E16 .

Selv om butikken blir liggende langsmed nåværende E16, vil den i svært liten grad
konkurrere med butikker som ligger inntil Rv7 og E16. Handlende langs disse, og da
spesielt hyttefolket til/fra Hallingd al og Valdres, vil ha langt bedre tilgjengelighet til
butikkene på f.eks. Sokna og Hallingby, da disse ligger rett ved ve gene. Her på
Hvervenkastet er kjøremønsteret mer komplekst og avstanden fra hovedvegen mye større.
Tiltaket vil derfor ikke medføre noe n utilbørlig konkurranse med butikker i områder som
er konkurranseutsatte. Det er også stor avstand til nevnte steder; ca. 23 km til Hallingby og
27 km til Sokna . Der er de i den seinere tid bygd nye butikker i konkurranse på
eksisterende på stedet. Det pl anlegges også ny butikk på Nes i Ådal , som vil konkurrere
med den eksisterende der.

Det finnes også store dagligvarebutikker på bl.a. Flå og Bagn, samt i Sundvollen og på Vik
i Hole som konkurrerer om handel fra hyttetrafikken.
Etablering av dagligvare på Hvervenkastet er derfor ikke avgjørende for eksistensen til de
såkalte «hyttebutikkene» langs Rv7 og E16.

7.4 Trafikk .
D et er laget særskilt fagrapport for tr afikk; se vedlagte notat fra nov . 201 9 av Asplan - Viak ,
som også har utredet trafikk fra Hvervenmoen . Notatet er en revidert utgave fra april 2018.
Teksten her er basert på det reviderte notat et fra nov . 201 9 .

7.4.1 Dagens trafikk til - fra Hvervenkastet handel

Hvervenkastet har i dag 4.850 m2 handel, fordelt på følgende grupper.

Møbelhandel - 2.450 m2

Inte riørhandel - 710 m2

Kontormøbel - 225 m2

Sportshandel - 1 .000 m2

I tillegg til ovennevnte er det en bensinstasjon i planområdet, med samme atkomst som
handelen.

Trafikken til - fra dagens handel er beregnet med følgende tall for ansatte, turproduk sjon og
bilbelegg.



Detalj regulering for Hverven kastet . Coop Bakke. Hønefoss Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

21

Møbelhandel - 0,5 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 per soner pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 70 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil

Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018.

Figur 1.2. Beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018.

Dagens Perso nturer Biltrafikk Bil - P

Arealbruk Areal Ansatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E - time Behov

Møbel 2 450 12 31 26 973 1 030 695 573 79 4 0

Interiør 710 7 6 5 189 200 135 111 15 8

Kontormøbel 225 2 2 2 57 6 0 41 33 5 2

Sport 1 550 16 46 38 1 436 1 520 1 0 26 846 117 59

Gjestegården 1 000 8 13 11 400 423 267 311 40 20

Bensinstasjon 611 6 11 67

Trafikk 5 935 4 5 97 81 3 055 3 233 2 774 2 485 3 24 12 8

Reisemiddel - % dagens handel 3 % 3 % 95 % Timesandel 13,4 %

7.4.2 Dagens biltrafikk og kryssbelastn ing
T imetrafikken i de to rundkjøringene er hentet fra rapporten «Trafikkanalyse
Hvervenmoen næringsområde» (Asplan Viak AS 2017 ). Fra denne rapporten er det hentet
trafikktall for de to rundkjøringene ved Hvervenkastet i ettermiddagstimen. Trafikktall f or
kryssene til Ringerike sykehus, Hvervenkastet handel og Trygstadveien er fra tellinger
utført av Fossen Utvikling AS i 2017 og 2018 .

Kapasitetsberegningene er gjort med programmet SIDRA versjon 8 .0. Beregningene er
presentert i figurene med følgende ve rdier for dimensjonerende time:

Kapasitetsutnyttelse - Trafikkbelastning i tilfart / tilfartens kapasitet
Forsinkelse sek - Gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil
Maksimal bilkø m - Maksimal bilkø i meter – mindre enn 5 % av timen

Dagens biltrafik k ÅDT 2018 på de enkelte delstrekninger av Osloveien og sidevegene er
beregnet ut fra (beregnet) timetrafikk på de samme strekningene. ÅDT på E16, på
Osloveien vest, og på Hvervenkastet er hentet fra Nasjonal Vegdatabank.

Krysset med Hvervenkastet - Arnegå rdsveien har høyest belastning fra Osloveien vest,
med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,82, 10 sekunder forsinkelse pr bil og 57 meter bilkø.
Krysset er med dette nær kapasitetsgrensen.

Krysset med Hvervenmoveien - Monserudveien har vesentlig lavere belas tning.
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Atkomstkrysset til Hvervenkastet handel har høyest belastning på tilfarten fra
planområdet, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,6 3 , 2 2 sekunder forsinkelse pr bil og 2 3
meter bilkø. De to andre vikepliktkryssene har vesentlig lavere belastning.

7.4.3 S ituasjon med planlagt arealbruk
T urproduksjon og reisemiddelfordeling

Trafikken til - fra planlagt virksomhet ved Hvervenkastet er beregnet i følgende trinn.

Trafikkskaping - hvor mange personreiser pr dag som blir generert av
virksomhetene
Reisemidd elvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil, kollektiv benyttes til - fra
virksomhetene
Reisemønster - hvordan fordeler biltrafikken seg på vegene rundt planområdet

Hvervenkastet handel er beregnet med samme totalareal som i dag, med følgende endring
i arealer f or de enkelte handelsgruppene.

Møbelhandel - 2.450 m2
Dagligvarehandel + 1.830 m2
Interiørhandel + / - 0 m2
Kontormøbel +/ - 0 m2
Sportshandel + / - 0 m2

Trafikken til - fra handel er beregnet med følgende verdier for ansatte pr 100 m 2,
personturer pr 100 m2 og bilbelegg.

Dagligvarehandel – 2 ,3 ansatte pr 100 m2, 20 0 personturer pr 100 m2, 1, 3 personer
pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 7 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil

Turproduksjonen ovenfor er hentet fra PROSAM 121, med to sammenlignbare
dagligvarebutikker som ligger utenfor sentrum. Turprodu ksjon for annen handel den
samme som brukt for dagens situasjon.

Reisemiddelfordelingen til - fra Hvervenkastet dagligvarehandel er anslått ut fra
reisemiddelfordeling for handels - og servicereiser i Nedre Buskerud i h t . RVU 2013/14
«Reisevaner i Osloområde t».

70% bil / 22 % gang e og s ykkelandel - 8 kollektiv

Reisemiddelfordelingen til - fra annen handel er den samme som brukt for dagens situasjon.
Ut over trafikken til og fra handelsområdet er det regnet med en generell trafikkvekst på
13,3 %, fram mot 20 28, iht . prognosen for Buskerud fylke.
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Trafikkvekst til - fra Hvervenkastet handel

Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel med planlagt ny areal -
bruk. Antall ansatte er noen flere enn en ser for seg nå i starten. I beregninge n er det regnet
med at 10 % av besøkende til dagligvarehandelen også besøker annen handel på
Hvervenkastet, herunder Gjestegården eller bensinstasjonen. Det innebærer en liten
reduksjon av trafikkbelastningen i atkomstkrysset.

Personturer Biltrafikk P - behov P - norm

Ny a realbruk Areal Ansatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E - time Be søk Bil - P

Ny dagligvare 1 45 0 33 574 2 09 1 827 2 610 1 405 1 158 169 42 2 2

Interiør 710 7 6 5 189 200 135 111 16 8 1 1

Kontormøbel 225 2 2 2 57 6 0 41 3 3 5 2 3

S port 1 5 5 0 1 6 23 1 9 1 478 1 520 1 0 56 870 127 63 2 3

Gjestegården 1 000 8 1 1 11 400 423 267 311 40 20 15

Bensinstasjon 611 6 11 67

Trafikk 4 935 66 617 2 4 5 3 951 4 813 3 5 14 3 095 4 23 1 36 74

Reisemiddel - % Hvervenkastet 1 3 % 5 % 8 2 % Timeandel 12,0%

7.4.4 B iltrafikk og kryssbelastning med planlagt ny handel
P lanlagt ny E16 forbi Hønefoss (før 2030) vil gi redusert biltrafikk på dagens E16, men
også i Osloveien forbi Hvervenkastet. I tillegg kommer effekten av Ringeriksbanen, trolig
en gang etter 2030. Men i vår e beregning er er det ikke tatt høyde for dette.
Beregnet situasjon kan derfor betegnes som et «worst case».

I ettersituasjonen vil en stor del av økningen skyldes alminnelig framskriving , og en liten
del dette tiltaket .

Beregnet «nyskapt bil trafik k» for årsgjennomsnittet er 710 kjt . på virkedager og 610 kjt .
ÅDT i årsgjennomsnitt . I makstimen 99 kjt/ t.

Med å endre til to innfarter fra nord i rundkjøringen , vil altså kapasiteten/belastningen der
kunne gå ned fra dagens situasjon , fra 0,82 til 0 ,69 . To felt ut har som nevnt ingen
kapasitetsmessige fordel er. Uten dette tiltaket vil belastningen kunne bli kritisk, uavhengig
av de nne planen.

Det bemerkes at det meste av det vi her kaller trafikkøkning reelt sett ikke være ny trafikk i
Osloveien. Konku rrerende dagligvarebutikker langs Osloveien nord for Hvervenkastet
trekker også i dag trafikk forbi planområdet.

T rafikksituasjon en i krysset for planområdet med planlagt utbygging viser at en kan
forvente 39 sekunders forsinkelse og kødannelse opp mot 4 0 meter inne på området. Det er
det god plass til inne på området.

Trafikkavviklingen i Osloveien vil imidlertid ikke påvirkes i nevneverdig grad av det nye
handelstilbudet.

Likevel foreslås noen utbedringstiltak for å gjøre veien mer robust og trafikks ikker.
Gangfeltet over Osloveien, som i dag ligger rett vest atkomstkrysset, fore slås flyttet
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nærmere Arnold Dyb jords vei (sykehuset). Det vil lette avviklingssituasjonen og gi en
enda sikrere kryssing for gående (det er lite venstresvingende trafikk fra s ykehuset).

I rundkjøringen Osloveien - Hvervenkastet foreslås et ekstra kjørefelt over de siste 20
meterne, for trafikk rett frem og til venstre.

Gangfeltet over Osloveien vest bør samtidig flyttes ca . 20 meter mot vest, slik at gående
forholder seg til kun 1+1 kjørefelt i kryssingen. Også gangfeltet over Osloveien øst foreslås
flyttet ca . 10 meter av samme grunn. De foreslåtte tiltakene vil bidra til sikrere kryssing for
gående og samtidig bedre avviklingskapasiteten i kryssene .

Dagens Oslovei har to fe lt ut av rundkjøringen mot sentrum. Det ekstra feltet har ingen
effekt på belastningen i rundkjøringen, men gir en lengre kryssing for gående (er del av
skoleveien). Den ekstra bredden bør alternativt brukes til å anlegge en bred midtdeler.
Tilfarten fra v est bør ha to kjørefelt nærmest rund kjøringen. Dette er vist her som
prinsipptegning .



Detalj regulering for Hverven kastet . Coop Bakke. Hønefoss Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

25

I planen er de to gangfeltene bundet sammen med egen gang - /sykkelveg . Se plankart og
situasjonsplan.

7.4.5 Trafikkulykker ved Hvervenkastet
I perioden 2012 - 201 7 har det vært 7 trafikkulykker med personskade i vegene ved
Hvervenkastet . Ingen av dem i atkomstkrysset mot handelen.

Figuren nedenfor viser utsnitt av ulykkesregisteret i Nasjonal Vegdatabank (NVDB) for
toplanskrysset på E16 til Hønefoss, for perioden 2009 - 2016. Ulykke med alvorlige
personskader (1 stk . ) er vist med gul farge og ulykker med mindre alvorlige personskader
er vist med grønn farge.

Trafikkulykker med personskade 2006 - 16 på vegene ved Hvervenkastet handel.

Ulykkene, som i figuren er angitt med bokstav for ulykkestype og to siffer for årstall (etter
2000), fordeler seg som følger på ulykkestype.

F otgjenger - ulykker - 2 ulykker
MC - ulykker - 2 ulykker
Bil - ulykker - 3 ulykker



Detalj regulering for Hverven kastet . Coop Bakke. Hønefoss Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

26

Ulykkesfrekvensen på av - og påkjøringene ved Hv ervenkastet er beregn et til 0,14, som er
lav ere enn gjennomsnittet for t ilsvarende veger i Norge på 0,20 (fra Trafikksikkerhets -
håndboken).

På E16 ved Hvervenkastet er det beregnet en ulykkesfrekvens til 0,08 , som er halvparten
av gjennomsnittet for tilsvarende veger i Norge , som er på 0,16 .

I Osloveiener det beregnet en ulykkesfrekvens til 0,17 , som også er noe lavere enn
gjennomsnittet for tilsvarende veger i Norge , som er på 0,22 .

7.5 Strøm, og vann - og avløpsnett
O mrådene er i dag knyttet til all nødvendig infrastruktu r.

Overvann bli r ført til terreng, via underjordisk fordrøyningsbasseng , som har en kapasitet
på 100 m3 vann.

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. Hovedb ygge t er koblet til
dette Vardar nettet. Det te ble satt i drift mai 2019.

7.6 Radon
R adonko nse ntrasjon i grunnen er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan områder med
løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et område av
løsmasser. I det nasjonale aktsomhetskart for radon skal en her ha middels/lav aktsomhet.

Utend ørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen
siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I rom med varig opphold,
spesielt soverom, kan radonforekomster bli et helseproblem dersom forebyggende tilta k
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.

K onklusjon:

I og med at det kan forekomme radon i grunnen , har en som et forebyggende tiltak satt
k rav til at alle rom med varig opphold skal bygges med tiltak , i form av membran og
utlufting av mulige radon gasser.

7.7 Barn - og unges interesser
D ette bebygde arealet har ikke vært brukt som oppholds - eller lekeareal av barn og unge i
nærmiljøet. Det har ku n vært benyttet til handelsvirksomhet de siste 30 år.
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Siden området ikke skal bebygges med boliger vil kommuneplanens bestemmelser og
uteområder for barn og unge ikke bli gjort gjeldende.

Nærmeste barneskole bli r den nye Benterud skole på Eikli . Ungdomss koleelevene fra 8.
klasse blir i hovedsak Veienmarka. De elever som hadde Kirkeskolen som nærskole
fortsetter på Haugsbygd. Til Veienmarka er det sammenhengende fortau. De som skal til
Haugsbygd vil ha krav som gratis skoleskyss pga avstanden.

7.8 Universe ll utforming
B ebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell
utforming . Dette er mulig d a helningen på terrenget ikke er særlig stor , men
tilnærmelsesvis helt flatt.

7.9 Grunnforhold
V edr. oppføring av bygget i 1990 ble gr unnarbeid er og fundamentering basert på rapporter som
ble utarbeidet av Statens Vegvesen i forbindelse med omlegging av R v 7 ( nå E16) . De har stått i
mange år uten synlige setningsskader.

Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan finnes. Massene består
hovedsakelig av le ire, sand og grus . Avstanden t il fjell er ukjent.

Med tanke på fundamentering må grunnforholdene , pga erfaring med eksi s terende bebyggelse,
kunne karakteriseres som gode . Det er heller ikke snakk om utvidelse a v bygningsmassen,
kun indre rokkering av arealene.

7.10 Kulturminner
D et er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området.

D ersom det i forbindelse med bygg - og anleggsarbeid blir funnet automatisk frede d e
kulturminner , skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud
fylkeskommune skal varsles.

7.11 Støy
O mrådet innehar funksjoner som ikke er definerte som støyømfintlig bruk i hht
støyretningslinjene.

En eventuell mertrafikk vil heller ikke gå på veger der det er slik bebyggelse.

T il Ringerike sykehus er det for stor avstand til at noe mertrafikk vil kunne gi signifikant
merstøy for bebyggelsen der.

Mertrafikken et tiltak her vil skape vil utgjør en for liten % - vis endring på vegene til at det
vil kunne merkes mht støy. Endringene utgjør ca. 0,45 B for E16 og 0,68 dB for Fv35.
Siden den minste merkbare endringen går ved ca. 3 dB, ligger de fysisk målbare
endringene for lavt til støy utgjør noe problem i denne saken.
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7.12 Luftforurensning.
G renseverdier for l uftforurensning gjelder ikke slik bebyggelse som det planlegges her.

7.13 Biologi sk mangfold .
D et finnes ingen kjente sårbare arter i dette fullt utbygde området. Forholdet til
Naturmangfoldlovens §§8 - 12 er der for avklart.

8 Risiko og sårbarhetsanalyse
D et er laget egen risiko - og sår barhetsanalyse. Se denne. De problematiske tema er
behandlet i eget skjema, som bl.a . anviser hvordan de blir behandlet i planen. Dette er:

1. Det settes krav til at det ved nybygging skal gjøres tiltak mot radon.
2. Det settes krav til frisikt i avkjørsel mht trafikksikkerhet i kryss og si kkerhet for

gående og syklende.
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Hvervenkastet handel – trafikk

Sammendrag

Hvervenkastet handel sområde ligger på nordsiden av E16 , nær toplanskryss et der Fv . 35
Oslo veien tar av mot Hønefoss. Avs t anden til Hønefoss sentrum er ca 2 km. Handelsområdet
trekker kunder til butikker , bevertning /selskapslokale og bensinstasjon . Det er merket opp ca
140 bilplasser på handelsområdet, inklusive plasser for Gjestegården. Figuren på forsiden
viser området med atkomstkrysset i Osloveien ring et inn . Ringerike s y kehus er nærmeste nabo
på nordsiden av Osloveien .

Døgn trafikken (ÅDT) i området , er fra NVDB og beregnet til :

Osloveien nord - 14.600 kjt,
Osloveien øst - 8. 6 00 - 10.2 00 kjt (beregnet)
Hvervenkastet - 10.900 kjt (beregnet)
E16 øst - 17.800 kjt
E16 - 13.100 kjt

Timetrafikk og kryssbelastning i området er i dag høyest i krysset Osloveien - Hvervenkastet -
Arnegårdsveien. Her er timetrafikken kl 16 - 17 størst fra Osloveien nord, med 920 biler inn mot
krysset fra sentrum og 680 biler ut av krysset mot sentrum. Beregnet kryss belastn ing
(kapasitetsutnyttelse) er her 0,82, som er nær kapasitetsgrensen for rundkjøringer (på 0,85).
Dagens tilfart fra Osloveien nord bør derfor utvides til 2 kjørefelt for å unngå overbelastning.

Det planlegges en dret bruk av handels arealet ; en COOP - butikk m ed 1. 45 0 m2 salgsareal
erstatter d agens møbelbutikk på 2.450 m2, mens i nteriør , kontormøb ler og sport på hhv 710
m2, 225 m2 og 1. 55 0 m2 salg sareal beholdes . Gjestegården vegkro på 1.000 m2 og
b ensinstasjonen vil være som før.

COOP - butikken vil være mer trafikkskapende enn virksomheten den erstatter , med en
beregnet økning på 740 kjt på virke dager ( 610 kjt ÅDT ) og 1 0 0 kjt (tur og retur) i
dimensjonerende time. Det bemerkes at det meste av denne trafikkøkning en reelt sett ikke vil
være ny trafikk i Osloveien. Også i dag trekker d agligvarebutikker trafikk inn i Osloveien ;
COOP - butikken vil operere i konkurranse med disse .

Dagens u tkjøring fra Hvervenkastet mot Osloveien vil bli belastet m ed en utnyttelsesgrad på
0 ,86 i maks - timen k l 16 - 17 . F orvente t forsinkelse blir da 39 sekunder for trafik k ut i Osloveien .
For å bedre trafikk sikkerheten i Osloveien foreslås noen utbedringstiltak , jfr kap 2.4 .

Ny E16 og Ringeriksbanen er store prosjekter som på sikt vil påvirke folks reisevaner. Ny E16
(før 2028) vil gi en betydelig avlastning av dagens E16. Vi antar at Osloveien fortsatt vil ha stor
trafikk, da den er inngår i en attraktiv veirute til og fra sy kehuset og Hønefoss sentrum. Ny
Ringeriksbane (etter 2030), kombinert med bompenger på E16, vil på den andre siden bidra
til redusert bilbruk på regionale reiser, ikke minst arbeidsreiser til og fra Oslo og Akershus. I
dette notatet er det imidlertid ikke tatt høyde for effekten av ny overordnet infrastruktur og
bompenger. Sånn sett beskriver vi en situasjon som kan betegnes som et «worst case».

Oppdragsnr
Oppdragsgiver:

618512 - 01
COOP Øst / Fossen utvikling

Dato: 5 . nov 2019

Skrevet av: Hans Ola Fritzen og Bjørn Haakenaasen
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Hvervenkastet handel – trafikk

1 DAGENS SI TUASJON

1 .1 Grunnlag

Hvervenkastet handelsområde ligger nær Ringerike sykehus, ca 2 km sy d for Hønefoss
sentrum . D ag ens vei atkomst er lagt til Osloveien , utformet som et T - kryss med vikeplikt for
trafikk på sidevegen. Det er anlagt et eget venstresvingefelt i Osloveien for trafikk i retning mot
handelsområdet . På o mrådet er det i dag 4. 935 m2 handel (salgsareal) , i tillegg til Gjestegården
vegkro på 1.000 m2 og en b ensin stasjon .

Møbel - 2.450 m2

Interiør - 710 m2

Kontormøbel - 225 m2

Sport - 1.00 0 m2

Figur 1 - 1 Hvervenkastet handel – området er vist med sort brutt strek

Osloveien ved Hvervenkastet handel – sett fra sørøst (Google Street View)
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Hvervenkastet handel – trafikk

1 .2 Beregnet t rafikk og turproduksjon

Trafikken til - fra de ulike virksomhetene er beregnet med følgende verdier :

Møbelhandel - 0,5 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 7 0 personturer pr 100 m2, 1, 4 personer pr bil

Bilandelen til - fra handlereiser utenfor sentrum er erfaringsmessig hø y ; den satt til 95 % i
dagens situasjon . Dagens biltrafikk til og fra handelsområdet er beregnet til 2.770 kjt per
virkedag og til 2. 490 kjt ÅDT. I dimensjonerende ettermiddagstime er trafikken beregnet til 3 24
kjt (telt trafikk er 317 biler i ettermiddagstimen ) .

Tabell 1 - 1: Beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018

For besøksparkering er det merket opp 140 bilplasser, inkl usive plasser for G jestegården.

Tall for d øgntrafik ken på E16 og Osloveien nord er hentet fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) .
Ut fra NVDB - tall og krysstellingene er d øgntrafikk en i vegnettet beregnet . Det er lagt til grunn
at maks - timen utgjør 11,0 % av ÅDT ( basert på t elling i Osloveien nord ) .

Figuren nedenfor viser dagens ÅDT i ve inettet rundt Hvervenkastet.

Figur 1 - 2: Dagens biltrafikk i veinettet rundt Hvervenkastet, ÅDT 2018 (kryssene nummerert fra 1 til 5)
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Hvervenkastet handel – trafikk

1 .3 Timetrafikk og k ryssbelastning

Timetrafikken i de to rundkjøringene er hentet fra rapporten «Trafikkanalyse Hvervenmoen
næringsområde» (Asplan Viak , 2017). Trafikkbelastningen er basert på tellinger 14. juni og 18.
august 2016. Tallene viser situasjonen noen måneder etter åpning av handel på Hvervenmoen
i mars - april samme år (Jula, COOP, OBS Bygg, Expert, Europr is, Rusta og Biltema ) .

Da handletrafikken er i fokus, er ettermiddagstimen kl 16 - 17 brukt som dimensjonerende time.
T imetrafikk på avkjørselen til handelsområdet og de andre sideveiene i Osloveien øst er hentet
fra tellinger utført av Fossen Utvikling AS i desember 2016, jfr vedlegg. I august 2018 ble det
gjennomført en supplerende telling ved be n sinstasjonen.

Kapasitetsberegningene er utført med programmet SIDRA 8 .0. Resultat e ne er presentert i
skjematiske illustrasjoner , med følgende parametere :

U tnyttelse sgrad, U= 0,60 betyr 60 % utnyttelse av tilgjengelig kapasitet – tall for hver
tilfart i kryssene
Forsinkelse - g jennomsnitt forsinkelse per bil ( sekunder )
Maksimal kø lengde ( meter )

Figuren nedenfor viser timetrafikk og beregnet kryssbelastning i ettermiddagstimen. Fargebruk
illustrerer situasjonen, med g rønn bunnfarge for lav belastning (U < 0,70), blå for mellomhøy
belastning (U=0,70 - 0,80) og gul for høy ere belastning (0,80 - 0,90) . I i llustrasjonene er det også
vist timetrafikken fordelt på hver tilfart og svingebevegelse.

Figur 1 - 3: Dagens timetrafikk og kryssbelastning i kryssene ved Hvervenkastet .

Timetrafikk og kryssbelastning i området er i dag høyest i krysset Osloveien - Hvervenkastet -
Arnegårdsveien. Her er timetrafikken kl 16 - 17 størst fra Osloveien nord, med 920 biler inn mot
krysset fra sentrum og 680 biler ut av krysset mot sentrum. Beregnet kryssbelastning
(kapasitetsutnyttelse) er her 0,82, som er nær kapasitetsgrensen for rundkjøringer (på 0,85).
Dagens tilfart fra Osloveien nord bør derfor utvides til 2 kjørefelt for å unngå overbelastning.
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Atkomstkrysset til Hvervenkastet handel har i dag en høyeste utnyttelse på U= 0,63, noe som
betyr uproblematisk trafikkavvikling. De to nabo kryssene i Osloveien har vesentlig lavere
belastning. For rundkjøringen Osloveien - Hvervenkastet - Arnegårdsveien er det beregnet en
belastning på U= 0,8 2 på vest re tilfart. Rundkjøringen på sørsiden av E16 har kapasitets -
reserver.

1 .4 Personskadeulykker

Figuren under viser personskadeulykker i ve i nettet rundt Hvervenkastet og Hvervenmoen
gjennom en seksårsperiode . På strekningen forbi Hverven kastet handel inntraff en person -
skade ulykke i perioden ; en fotgjenger ble påkjørt da han krysset Osloveien nær rundkjøringen.

Figur 1 . 4 . P ersonskade ulykker i veinettet rundt Hvervenkastet 2012 - 2017 (kilde: N VDB )

Grønn farge: L ett personskade / gul farge: A lvorlig personskade (en ulykke).
Fotgjengerulykke (F), MC - ulykke (MC), ulykker med bare biler involvert (B)
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2 TRAFI KK ETTER U TBYGGI NG

2.1 Planlagt utbygging, turproduksjon og reisemiddelfordeling

På området planlegges det 3 . 935 m2 handel (salgsareal) , i tillegg til dagens Gjestegården
vegkro på 1.000 m2 og b ensin stasjon en. Dagens m øbelhandel på 2.450 m2 nedlegges.

Ny d agligvarehandel - 1. 450 m2

Interiørhandel (eks) - 710 m2

Kontormøbel (eks) - 225 m2

Sportshandel (eks) - 1.500 m2

Trafikken til - fra de ulike virksomhetene er beregnet med samme verdier som for 2018 :

Dagligvarehandel - 2 ,3 ansatte pr 100 m2, 20 0 personturer pr 100 m2, 1, 3 personer pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 2 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 7 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil

Turproduksjon en for dagligvarehandel er hentet fra PROSAM - rapport 121 , basert på to
sammen lignbare dagligvarebutikker ( begge utenfor sentrum ) . I nteriør - , kontormøbel - og
sport s butikk er be regnet med dagens verdier.

Reisemiddelfordelingen til - fra dagligvare er anslått ut fra reisemiddelfordeling for handels - og
servicereiser i Nedre Buskerud iht RVU 201 3/14 «Reisevaner i Osloområdet»:

70 % bil - 2 2 % gang e og sykkel - 8 kollektiv

Reisemiddelfordelingen til - fra øvrig handel er antatt å være som for dagens situasjon (dvs 95
% bilandel) . På andre deler av veinettet er det regnet med en generell trafikkvekst på 13,3 %,
fram mot 2028, iht prognose n for Buskerud fylke.

2.2 Beregnet t rafikk

Tabellen nedenfor viser beregnet trafikk belastning med planlagt ny areal bruk. I beregningen
er det regnet med at 10 % av besøkende til dagligvarehandelen også besøker annen handel
på Hvervenkastet , herunder Gjestegården eller bensin stasjonen , altså en form for sambruk .

Tabell 2 - 1 : Beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel med planlagt ny arealbruk.

Biltrafikk en til og fra området er beregnet til 3. 51 0 biler på virke dager ( 3. 10 0 ÅDT1) . I maks -
timen er det beregnet 4 2 0 kjt per time (t ur og r etur ) . Plassbehovet for besøkende til handel en
er beregnet til ca 1 4 0 bilplasser på det meste , altså tilsvarende dagens antall (antatt ½ time s

1 ÅDT = årsdøgntrafikk er gjennomsnittet over alle årets dager
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P - tid for dagligvare og 1 time for an dre ærend ) . Fordeling av biltrafikk i veinettet er anslått ut
fra antall boliger og arbeidsplasser i nærområdet ( jfr blå % - tall) . Som en følge av innslaget av
COOP - kunder, er det regnet med at trafikken i atkomstkrysset blir noe mer retnings balansert
i maks - timen enn ved tidligere telling .

Figuren nedenfor viser beregnet trafikkbelastning i ve inettet etter utbygging. Blå tall viser
beregnet trafikkvekst til - fra ny handel ; 740 kjt på virke dager og 610 kjt ÅDT . D et meste av det
vi her beskriver som trafikkøkning vil reelt sett ikke være ny trafikk i Osloveien. Også i dag er
det trafikk til og fra d agligvarebutikker . Disse ligger noe lenger nord i Osloveien. I stor grad vil
den nye dagligvaren konkurrere om de samme kundene.

Figur 2 - 1: Biltrafikk ved Hvervenkastet - ÅDT 202 8 , med planlagt ny handel ( blå tall viser trafikkvekst )

Ny E16 og Ringeriksbanen er store prosjekter som på sikt vil gi nye kjøre vaner for trafikken
mellom Hønefoss og Oslo. Ny E16 (før 2028) vil gi en betydelig avlastning av dagens E16. Vi
antar at Osloveien fortsatt vil ha stor trafikk, da den er inngår i en attraktiv veirute til og fra
sykehuset og Hønefoss sentrum. Ny Ringeriksb ane (etter 2030) , kombinert med bompenger
på E16, vil på den andre siden bidra til redusert bilbruk på regionale reiser, ikke minst
arbeidsreiser til og fra Oslo og Akershus. I dette notatet er det imidlertid ikke tatt høyde for
effekten av ny overordnet i nfrastruktur og bompenger. Sånn sett beskriver vi en mellom

2.3 Timetrafikk og kryssbelastning

B eregnet trafikkvekst til - fra Hvervenkastet er beregnet som et tillegg til eksisterende trafikk . I
denne sammenheng er det ikke regnet med generell trafikkvekst ell er ytterligere vekst knyttet
til Hvervenmoen.

Høyest belastning i maks - timen kl 16 - 17 er det beregnet for utkjøringen fra Hvervenkastet,
med 0,8 6 i kapasitetsutnyttelse. Her kan en forvente 39 sekunders forsinkelse for trafikk ut i
Osloveien, med opptil 43 meter bilkø tilbake på området. Trafikkavviklingen i Osloveien vil ikke
påvirkes i merkbar grad, da trafikken her har forkjørsrett .

Figur 2 - 2 viser timetrafikk og beregnet kryssbelastning / - utnyttelse i ettermiddagstimen etter
planlagt utbygging . Fargebruken ill ustrerer belastningsgraden; g rønn farge for lav belastning
(U < 0,70), blå for mellomhøy (U=0,70 - 0,80) og gul for høyere belastning (0,80 - 0,90).
Timetrafikken fordelt på hver tilfart og svingebevegelse er også vist.
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Figur 2 - 2: Timetrafikk og kryssbelastning 2028, med planlagt ny handel

Med dagens utforming av tilfarten fra Osloveien nord denne vil denne bli overbelastet, som
vist nedenfor , med kapasitetsutnyttelse på 1,04, 58 sekunder fo rsinkelse og 317 m bilkø .

Figur 2 - 3 : Belastning i krysset Osloveien – Hvervenkastet – Arnegårdsveien, med dagens utforming.

Osloveien sett fra nordvest (Google Street View)
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2.4 Endring av g angvegsystem og rundkjøring

Rundkjøringen rett nord for Hvervenkastet har i dag to kjøre felt ut, i retning nordover, noe som
i seg selv har liten betydning for trafikkavviklingen . Vi foreslår å innsnevre utkjøringen til ett felt
ut, da dette vil gir en tryggere kryssingssituasjon for gående ( jfr figur 2 - 3). Trafikkavviklingen
avhjelpes med to kjør efelt inngående i stedet. For å lette kryssingen flyttes gangfeltet 20 meter
mot nord, slik at gående krysser ett og ett kjørefelt, med en refuge mellom .

Det foreslås å flytte g angfeltet ved avkjørselen til Hvervenkastet et stykke nordover,
nærmere Arnold Dybsjords vei. Da vil venstre svingende fra Hvervenkastet slippe å forholde
seg til både biltrafikk i to retninger og gangtrafikk en (v enstresvingende trafikk fra Hverven -
kastet er langt større en tilsvarende fra Arnold Dybsjords vei) . Flytting av gangfeltet vil dess -
uten korte ned gangforbindelse fra sykehuset til handel sområdet.

Figur 2 - 4 : Planskisse av revidert gangveisystem og rundkjøring ved Hvervenkastet – Mål 1:1.000
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Vedlegg 1 : Kryssutforming

Figurene viser skjematisk kryssutforming lagt til grunn for SIDRA - beregningene . Plasseringen
av k ryss ene nummerert fra 1 til 5 er vist i figurene 1 - 2 og 2 - 1.

Kryss 1 – Osloveien - atkomst Hvervenkastet handel

Dagens situasjon
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Planforslag – gangfelt f lyttes
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Kryss 2 : Osloveien - Arnold Dybsjords vei

Dagens situasjon

Planforslag (med ny gangfeltplassering)
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Kryss 3

Dagens situasjon

Kryss 4 – Osloveien - Hvervenkastet – Arnegårdsveien
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Dagens situasjon

Planforslag – ett kjørefelt ut mot Osloveien nord, to kjørefelt inn (forlenget til 20 m)

Arnegårdsveien

Arnegårdsveien

To kjørefelt
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Kryss 5 – Hvervenkastet - Hvervenmoveien - Monserudveien

Dagens situasjon (E16 sør)
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Vedlegg 2: Trafikktellinger

Tabell A: Trafikktelling i Osloveiens sideveier ble gjennomført i desember 2016

Tabell B: Trafikktelling i avkjørselen til Hvervenkastet handelsområde i august 2018

Inn Ut Sum

16 00 - 1615 8 8 16

1615 - 1630 10 12 22

1630 - 1645 6 8 14

1645 - 1700 5 10 15

Sum time 16 - 17 29 38 67

Alle t all levert av Fossen Utvikling AS v/ Bjørn Leifsen.
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1. BAKGRUNN

I henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3, skal det gjennomføres risiko - og sårbarhetsanalyse
ved utarb eidelse av planer for utbygging . Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i
planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6 .

Denne saken gjelder revidering av e n plan på Hvervenmoen , der hovedformålet er å legge til
rette for dagligvarebutikk i et eksisterende forretningslokale. Det blir således ventelig ingen
store endringer i risiko - eller sårbarhetsbildet -

Plankartet:

Mht planinnholdet vises til planbeskrivelsen.

2. METODE

Risiko benyttes for å angi fare for liv, uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker
eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Hendelser som har stor sannsynlighet og
store konsekvenser gir størst risiko. Hendelser som har liten sannsynlighet og små
konsekvenser gir liten risiko.
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Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres som produktet av sannsynligheten for en
uønsket hendelse, konsekvensen av denne hendelsen og sårbarhetsvurderinger med mulige
følgehendelser . Dette kan så ende ut i forslag til beredskapstiltak og eventuelle etablering av
hensynssoner i planen.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktue lt å forebygge eller det planlegge s
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 som utpeker se g som risikofylte e r så
kommentert særskilt.

Kriterier.

En har gått ut fra følgende kriterier , der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene :

Gradering av sannsynlighet:

4. Svær t 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 per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/el ler miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

1 . Ufarlig: Ingen person - eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser 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 miljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4 . Farlig: Inn til fem døde, og inn til 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr .

5 . Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i en slik
tabell, der betydningen av fargene er redegjort nedenfor.

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
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Betydningen av fargeska la :

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 Kommentar/tiltak
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/ - skred Nei Helt flat tomt. Ikke kjent at

det skal være usikre
grunnforhold

2. Snø - /isras Nei Ikke bratt i/uten for
området.

3. Flomras Nei Ligger høyt over vann .
4. F lom . Innsjø, elv. Nei God avstand og høyde til

elva .
5. Radongass Ja 1 1 Mulig, m en t iltak

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 Bebygd. Ing e n spesiell e

biotop er
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen
10. Verneområder Nei In gen kjente
11. Vassdragsområder Nei Ingen n ære som påvirkes .
12. Fornminner (afk) Nei Ingen kjente
13. Kulturminne/ - miljø Nei Ingen
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
14. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei God avstand til bane
15. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
16. Sykehus/ - hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
17. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
18. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
19. Vannforsyning , avløp Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21. Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Nei Alltid vært bebygd.
24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
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 (bane) Nei Ingen funksjoner med

støyfølsom bruk
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 Ingen linjer med kraftig

strømføring .
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 Nei For lite ekstra trafikk

genereres
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 Ja 1 2 God sikt. Lav hastighet.
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4 Alltid en fare. Mindre

sannsynlig . Etablert ny
gang - /sykkelveg og fortau

45. Andre ulykkespunkter Nei Ikke aktuelt
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

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 Ikke aktuelt

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 /langs planområdet

Nei Kun langs med området .
Lave hastigheter.
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3.2. Samlet risikovurdering .

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de 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

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig 5 43 44

3.3. VURDERINGER .

Det vises til egne skjema for de aktuelle tema med potensiell risiko.

4. KONKLUSJON OG ANBEFALIN G.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt og
mulig å kontrollere , gitt de forebyggend e tiltakene som er nevnt i skjemaene .
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VEDLEGG.

NR 5 UØNSKET HENDELSE Radon
Radon er en giftig gass fra alunskifer som kan medføre fare for kreft (særlig lungekreft).
REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING
Tek17
ÅRSAKER
Hele Ringerike ligger i en geologisk sone der det kan forekomme radon. I disse permeable (lett gjennom
trengende) massene kan radon forekomme.
KJENTE PRO BLEMER
Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. Bygningene har få rom der folk overnatter.
Nyere bygninger med antatt plast, som i en viss grad hindrer gass å stige opp, mellom grunn og
grunnmur.
SÅRBARHET SVURDERING OG FØLGEHENDELSER
Ved langvarig eksponering kan kreftfare oppstå. Sykdom og eventuell død.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING
Grad av sannsynlighet x God byggeskikk og korte eksponeringsperioder.
KONSEKVEN SVURDERING

Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING
Liv og helse x Lav sannsynlighet
Stabilitet -
Materielle verdier -
Pga nye bygg og korte eksponeringsperioder vil den statistiske sannsynlighet for skader blir små.
USIKKERHET BEGRUNNELSE
Grader av gassperre under grunnmurene Ukjente gjennomføring av byggearbeider
FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING
Tiltak Oppfølging
Krav om tiltak ved nybygg Krav i reguleringsbestemmelser.
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N R 43 UØN SKET HEN DELSE Ulykker i av - /påkjørsler
Trafikkulykke i avkjørsel
REGELVERK/FORSKRI FTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARIN G

ÅRSAKER
Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk i avkjørsel. Med noe økt trafikk vil det også bli tilsvarende
økt fare for ulykker.
KJEN TE PRO BLEMER
Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. God sikt i avkjørsel og i et område som ikke
er avkjørselsfri.
SÅRBARH ET SVU RDERI N G OG FØLGEH EN DELSER
Påkjørsel i kryss. Ingen sekundærhendelser.
SAN N SYN LIGHET HØY MI DDELS LAV FORKLARI N G
Grad av sannsynlighet x God sikt. Rett strekning. Nedsatt fartsgrense (60

km/t).
KON SEKVEN SVU RDERI N G

Konsekvenskategorier
KON SEKVEN STYPER HØY MI DDELS SMÅ IRRELEVAN T FORKLARIN G
Liv og helse x Lav sannsynlighet pga lav hastighet
Stabilitet -
Materielle verdier x Moderate skader på kjøretøy.
Pga god sikt, rett strekning og nedsatt fartsgrense vil den statistiske sannsynlighet for skader blir små.
U SI KKERH ET BEGRU N NELSE
- -
FORSLAG TI L TI LAK OG MU LI G OPPFØLGIN G
Tiltak Oppfølging
Krav til frisiktsone i reguleringsplan -
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NR 44 UØNSKET HENDELSE Ulykker med gående/syklende
Trafikkulykke med myke trafikanter
REGELVERK/FORSKRIFTER EV SIKKERHETSKLASSE FORKLARING

- -
ÅRSAKER
Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk med kjørende og gående/syklende . Med økt trafikk vil det
generelt også bli økt fare for ulykker.
KJENTE PRO BLEMER
Det er ikke registrert spesielle problemer på dette stedet. Det er fortau og gang - /sykkelveger langsmed
planområdet på de sidene det er naturlig for gående og syklende å ferde s, samt markerte
fotgjengeroverganger.
SÅRBARHET SVURDERING OG FØLGEHENDELSER
Trafikkulykker med personskade . Ingen sekundærhendelser.
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING
Grad av sannsynlighet x Godt utbygd nett av fortau, gang - /sykkelveger og

fotgjengeroverganger.
KONSEKVEN SVURDERING

Konsekvenskategorier
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IRRELEVANT FORKLARING
Liv og helse x Konsekvenser for myke trafikanter vil

kunne være til dels alvorlige.
Stabilitet -
Materielle verdier -
Pga god sikt, rett strekning og nedsatt fartsgrense vil den statistiske sannsynlighet for skader være små.
USIKKERHET BEGRUNNELSE
- -
FORSLAG TIL TILAK OG MULIG OPPFØLGING
Tiltak Oppfølging
Krav til frisiktsone i reguleringsplan -
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4 39
Detaljregulering for Hvervenkastet

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Kommuneoverlegen 4.2.19
2 Statens vegvesen 5.2.19
3 Fylkesmannen 13.2.19
4 Beboere langs Fv2 41 13.2.19
5 AKA AS 15.2.19
6 Fylkeskommunen 16.2.19
7 Anonym 26.2.19

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

1. Kommuneoverlegen

Må prioritere myke trafikanter .

Kryssing av Fv35 viktig pga . den
er skole veg.

Redusert hastighet kan være
virkemiddel.

Bør fremme støysonekart .
Støyretningslinjene må gjelde.

Hensynet til myke trafikanter er
spesielt vurdert i planen.

Tiltakshaver har ikke imot nedsatt
hastighet, om myndighetene åpner
for det.

Den potensielle trafikkøkningen er
prosentvis for liten til at det vil
kunne påvirke støyforholdene i
området. ( <0,1 dBA).

Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig.

Reguleringsplanen
regulerer ikke hastighet,
m en endre virkemidler er
benytte som flytting av
overgangsfelt og
opparbeiding av gang -
/sykkelsti på egen tomt.

2. Statens vegvesen

Mener konsekvensene av alle
planer i området ikke er medtatt i
trafikkanalysen (Hverven - moen,
sykehuset og Krakstadmarka) .

Prognoser for 10 år.

Kan ikke forvente redusert
trafikk på Fv35 etter ny E16 .

En har benyttet samme
trafikkutredningsfirma som de som
har beregnet for Hvervenmoen.
Nevnte planer skal derfor være
med i beregningene.

Prognosene 10 år frem er tatt med.

I trafikkberegningene for
Hvervenmoen har en anført det
samme om at trafikken etter ny
E16 vil sannsynligvis gå ned, eller
i det minste ikke øke.

Statens vegvesen påpek te
i merknaden at
prognoseåret skulle være
10 år etter åpningsåret. I
trafikkutredningen er
prognoseåret satt til 2028.
Dette er ikke i tråd med
merknaden fra SVV, men
dett e forholdet ble løst
gjennom samtaler mellom
partene.
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Mener det er brukt feil trafik k tall .

K ryssing ved rundkjøring viktig.

Ikke enig i å endre inn - og
utfartene i rundkjøringen med
Osloveien.

Krysset ut fra bensinstasjonen
blir overbelastet.

Krever nye beregninger og tiltak
i ht . de.

Fremmer innsigelse med
bakgrunn i manglende
konsekvensutredning for trafikk
og relevante tiltak ut ifra dette.

Fremmer innsigelse mot
manglende løsning for gående og
syklende i planen

I teksten i trafikkanalysen er
trafikktallene vist til feil
veglenker. Dette skal rettes. Men i
selve beregningene er tallene
riktig, slik at analysene og
tiltakene er i ht . ri ktige tall.

K ryss ing ved rundkjøring er
allerede vurdert.

Dette må tas opp i møte med
vegvese net.

Kan bli minimalt overbelastet,
men ikke f or trafikken på Fv35.
Bør derfor aksepteres .

Justert rapport vil foreligge straks.

Trenger møte med SVV for å få
rask avklaring om innsigelsene.

SVV fremmet innsigelse
med bakgrunn i
manglende
konsekvensutredning for
trafikk og relevante tiltak
som resultat av dette, samt
manglende l øsning for
gående og syklende.

Justert rapport og endring
i planen har resultert i at
i nnsigelsen fra SVV er
trukket , men tiltak i
rundkjøringen mot
sentrum er ikke avklart
ennå da vegmyndighet er
overført fra SVV til
fylkeskommunen fra
01.01.2020 . Hva som skal
gjøres for å avlaste
rundkjøringen må
avklares med
ve imyndighet og
gjennomføres før
brukstillatelse da
rundkjøringen blir
overbelastet uten tiltak.

3. Fylkesmannen

Mener tiltaket er i strid med
kommuneplanen som beskriver
handel med plasskrevende varer
for området.

Dagligvarehandel burde styres til
sentrum pga . bilbasert
transportbehov.

Mener utnyttelsesgradene er feil
og rommer en utvidelse
(tredobling) av
forretningsbebyggelsen. Bør
bruke BRA i stedet for BYA.

Mener dagligvarebutikken
kommer som et tillegg til dagens
forretningsbygg.

Melder innsigels e pga . nasjonale
mål for areal - og

Dette tiltaket er svært beskjedent i
forhold til avvik på Hvervenmoen.
Planen her skal avklare dette.
Planarbeidet er to ganger
behandlet i Formannskapet, som
med stort flertall har støttet at
planen fremmes.

Spørsmålet om dagligvarehandel
er grundig belyst i planen.
Konklusjonen er at dette tiltaket er
til fordel for lokalt handelsmønster
og trafikkavviklingen i Høne foss
syd.

Tas til etterretning. Kan endres i
planen.

Fylkesmannens kommentar her er
feil. Dette er kun en endring av
dagens bygg, ikke mer bebyggelse.

Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig.
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transportplanlegging og
klimamål.

Ønsker nærmere kontakt med
kommunen om det videre
arbeidet med planen.

Jf. ovenstående punkt.

Tiltakshaver ønsker et slikt møte
så raskt som mulig.

Møte avholdt, og
Fylkesmannens innsigelse
er trukket etter endring i
planen .

4. Beboere langs Fv241

Går imot mer handel på
Hvervenkastet før det bygges
gang - /sykkelveg langs Fv241 , da
tiltaket vil medføre mer trafikk
på Fv241. Er prioritert g - /s - veg.

Tiltaket vil ikke øke trafikken på
Fv241, da dette blir en butikk i
konkurranse med butikkene på
Eikli. En ser frem til ny g - /s - veg
langs Fv241, men dette må ikke bli
et hinder for etableringen p å
Hvervenkastet.

Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig.

5. AKA AS

Ingen innvendinger til formålet
dagligvare.

Områdene Hvervenmoen og
Hvervenkastet må trafikalt sees
under ett.

Mener influensområdet for
konsekvensene ikke er stort nok ,
spesielt for trafikk . Må også ta
med godkjente planer for
Hvervenmoen. Rundkjørin g en
der bør også beregnes .

Å kutte ut et utfartsfelt for
rundkjøringen på Hvervenkastet
vil øke faren for kø ut på E16.

Beregne også lyskrysset Dr Åstas
gt . x Osloveien.

OK.

Dette er gjort i trafikka nalysen.

Dette tiltaket kan gi en samlet
trafikkøkning på ca . ÅDT=1100
kjt/døgn. AKA s egne planer vil
skape en ÅDT - økning på ca. 4000 -
8000 kjt/d. (Beregnet til ca .
ÅDT=4000).

Ved å vri handelsinnholdet fra
plasskrevende varer , slik
trafikkutredningene deres baserer
seg på, til store butikker med
mange småvarer , av dem
konsekvent kalt plasskrevende
handel , er genereringsfaktoren i ht .
Prosamrapport 167 dobbelt så
store som de selv har fått beregnet.
Deres rapporter opererer med
plasskrevende varer som
forutsetninger .

Dersom det skal nye beregninger
til , måtte de selv utføre det for
endringene de har fått godkjent.

I ht . vår trafikkonsulent har doble
utkjøringsfelt ingen
kapasitetsø kning for
rundkjøringen, men vi kan gjerne
droppe forslaget.

Trafikkbelastningen i nevnte kryss
vil bli mindre, da handels -
trafikken der i noen grad vil bli
overført til Hvervenkastet.
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Må også beregne brukapasiteten
over E16.

Konsekvensene for etablerte
boliger og arbeidsplasser på
Hvervenmoen er ikke vurdert.

Mener Fylkesmannens
kommentarer ikke er vurdert ,
med økt biltrafikk og boligene
ved Hvervenkastet.

Våre beregninger viser ingen
kapasitetsproblemer for brua.

Dette er forhold AKA selv burde
utredet i sine analyser, da vårt
tiltak har minimale konsekvenser
for Hvervenmoen.

Dette er forhold Fylkesmannen
selv tar seg av.

AKA har i alle år motarbeidet en
etablering av dagligvare på
Hvervenkastet. De eier bl.a . alle
lokalene i Dr Ås ta s gt . der det er
dagligvarebutikker , og som Coo p
på Hvervenkastet vil konkurrere
med . Hele innspillet må derfor
sees på i denne sammenhengen.

Vegmyndighet skal
godkjenne endringe r i
rundkjøringen , se
rekkefølgebestemmelsene.

Innsigelse fra
Fylkesmannen er løst i
endelig plan.

6. Fylkeskommunen

Viser til uttalelsen de hadde til
oppstart, og har ingen merknader
til planforslaget.

Ingen kommentar. Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig.

7. Anonym

En anonym person som har
undertegnet «hilsen Pasient»
mener trafikken ikke må øke ved
sykehuset. En dagligvare vil øke
trafikken så mye (mangedobling)
at det vil kunne redusere
fremkommeligheten for
utrykningskjøretøy.

Henvendelsen er anonym og for
sent innkommet i forhold til
fr isten. Påstanden om at trafikken
vil mangedobles pga .
dagligvarebutikken er langt fra
korrekt. Trafikken vil maksimalt
øke med ca . 10 %, og toppen vil
falle utenom de vanlige rushtidene.
Det er derfor ikke grunnlag for å
hevde det denne personen hevder.
Fremkommeligheten for
utrykningskjøretøy er noe som må
sees i sammenheng med
hovedatkomsten for byen i sør helt
generelt. Jf. den generel le veksten
i området og andre
utbyggingsprosjekter i området.

S ykehuset er kontaktet.
De m e nte
fremkommelighet ikke vil
være et problem for
ambulanse mm.
trafikkøkningen er
betydelig.

Konklusjon Vi ber om et snarlig møte med
Fylkesmann, SVV og kommunen,
for raskt å komme videre med
planarbeidet.

Møter er avholdt og
innsigelsene er trukket.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

04.02.2019 

 

Vår ref.: 2017/161 

  

Uttalelse til detaljreguleringsplan 439 Hvervenkastet  

  

Det vises til deres oversendelse 13.12.2018, 439 Detaljregulering for Hvervenkastet - 

offentlig ettersyn av reguleringsplan   

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

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. 

 

Forslag til detaljreguleringsplan for Hvervenkastet er lagt til offentlig ettersyn. Planen 

omfatter omdisponering av forretningsbygg til dagligvarehandel. Planlagte forretningen vil bli 

nærbutikk for de nye boligområde på Tanbergmoen, for reisende på E16 og for 

lokalbefolkningen syd i kommunen.  Etablering av dagligvare forretning her kan føre til 

redusert trafikk i sentrum. Beliggenheten og topografien i området indikerer at en stor andel 

av de handlende vil komme med bil.   

  

Kommuneoverlegen forutsetter at trafikkavviklingen for myke trafikanter prioriteres og slik at 

gangatkomster, sykkelveier og sykkelparkeringer, trygge gangfelt, kollektivholdeplasser og 

kjøreatkomster er tilrettelagt før dagligforretningen åpner. Veistrekningen øst og nord for 

området er skolevei for elever på Benterud skole og disse veiene er allerede sterkt trafikkerte. 

Det er derfor viktig at kryssing av veiene skjer på trygge områder med god skilting og 

belysning av gangarealer og gangfelt. Viktig at gangfeltene møter midtrabatter for sikker 

kryssing av et kjørefelt om gangen. Redusert hastighet kan være et egnet virkemiddel for 

trygg ferdsel. 

 



Støybelastningen på nærmeste boliger og sårbare institusjoner kan komme til å øke på sikt 

som følge av pågående utbygging. Kommuneoverlegen anbefaler at forslagsstiller fremlegger 

støysonekart for før- og etter situasjon og i nødvendig grad utfører avbøtende og korrigerende 

støydempende tiltak. Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) 

må gjelde for planen.   

 

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 



 

 

 

 

  

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 

18/270741-2    05.02.2019 

     

      

Svar - 439 Detaljregulering for Hvervenkastet - innsigelse 

Vi viser til mottatte plan for reguleringsplan Hvervenkastet. 

 

Det er et privat planforslag. Hensikt med planen er å legge til rette dagligvareforretning 

(Coop ekstra) i eksisterende forretningsbygg.  

 

Forelagte forslag til reguleringsplan er manglende konsekvensutredet på trafikk, gangsykkel 

og kollektiv. 

 

Trafikk 

I vår uttalelse 20.02.2018 til oppstart skrev vi: «området er sterkt trafikkbelastet og det er 

nødvendig med en trafikkanalyse som viser konsekvenser av alle planer i området». Dette er 

ikke framlagt.  Områder som er vedtatt og ikke ferdigutbygd er: Hvervenmoen, Ringerike 

sykehus og Krakstadmarka.  

 

Alle beregninger må vises oversiktlig og med generell trafikkvekst for områdene. Trafikken 

som skal legges til grunn er prognoseåret, og det er 10 år, dvs. 10 år etter åpningsåret. Det 

kan ikke forventes særlig nedgang i trafikken på denne strekningen forbi sykehuset på 

grunn av ny E16.  

 

Det er oppgitt noen feil trafikktall i plangrunnlaget: 

Oppgitt Fv 35 Osloveien ÅDT 8-9000, skal være ÅDT 14600. 

E16 har en ÅDT 15700 mellom Hvervenmoen – Styggedalen, ikke 12100 som oppgitt i 

plangrunnlaget. 
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Gang/sykkeltrafikk 

I all planlegging nasjonalt og lokalt er det et mål å øke gå og sykkelandelen og at det velges 

trafikksikre løsninger. 

Kryssingene ved rundkjøringen på Osloveien for gående og syklende er viktige mellom 

Hvervenkastet og sentrum. Ved en eventuell dagligforretning på omsøkte område vil behovet 

ytterligere forsterkes. 

 

Rundkjøringen 

Planen foreslår tiltak i rundkjøringen ved å endre fra to utkjøringer til en i retning sentrum 

og fra en til to innkjøring fra sentrum. Dette er en løsning som var tidligere. Nåværende 

rundkjøring ble ombygget slik pga. trafikkavviklingen. Framlagte forslag er ikke en løsning 

som er aktuell å gå tilbake til for oss. 

 

Krysset ut fra bensinstasjonen blir overbelastet. Grensen for akseptabel kapasitet her er 

0,85.  

 

Vi må kreve helt nye trafikkberegninger og tiltakene må komme ut fra dette. 

 

 

Konklusjon 

Som statlig vegmyndighet fremmer vi innsigelse med bakgrunn i manglende 

konsekvensutredninger for trafikk og relevante tiltak ut fra det. 

 

Med bakgrunn i vårt sektoransvar fremmer vi også innsigelse mot manglende løsning for 

gående og syklende i denne planen. 

 

 

Vegavdeling Buskerud  

 

Med hilsen 

 

 

 

Rolf Helge Grønås 

Avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup 

 Seksjonsleder 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Hvervenkastet 

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Hvervenkastet. Det går frem 
av saken at det er ønske om å legge til rette for en dagligvarebutikk med et areal på litt over 
1800 m2 i tillegg til den forretningsvirksomheten som er etablert i området fra før. 
Fylkesmannen viser til at planforslaget legger opp til detaljhandel som overskrider 
arealgrensen på 3000 m2 i regional plan for samordnet areal og transport i Buskerud. 
Hvervenkastet ligger utenfor Hønefoss sentrum og er ikke et område hvor det bør åpnes opp 
for økt detaljhandel og transport som følge av dette. Videre vil økt detaljhandel i dette 
området konkurrere med handelen i Hønefoss sentrum. Vi mener planforslaget er i strid med 
nasjonale og regionale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale 
mål om å redusere klimagassutslippene. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til 
planforslaget.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 13. desember 2018 med forslag til detaljregulering for Hvervenkastet utenfor 
Hønefoss, gnr. 38/119 m.fl. 
 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av en dagligvarebutikk på 
Hvernvenkastet på litt over 1800 m2. Det aktuelle området omfatter et areal på ca. 30 daa hvor det i 
dag er etablert en bensinstasjon, gjestegård med bevertning og overnatting og et forretningsbygg 
hvor det er etablert handelsvirksomhet med møbelhandel, interiørhandel, kontormøbler og 
sportshandel. Til sammen utgjør dette bygget 4850 m2 med areal til handel. Det er i dette bygget 
hvor det er ønske om å legge til rette for en ny dagligvarebutikk. 
 
I nylig vedtatt kommuneplan er området avsatt til næring hvor handel er avgrenset til plasskrevende 
varer i bestemmelsene.  Planforslaget er slikt sett i strid med kommunens overordna plan og 
føringer for utviklingen av området. Det går også frem av kommunens oversendelse at planforslaget 
heller ikke er i tråd med forrige kommuneplan, som var gjeldende i den perioden planforslaget ble 
utarbeidet. 
Fylkesmannens kommentarer 
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Fylkesmannen har i brev av 21. februar 2018 kommet med uttalelse til varsel om oppstart. I vår 
uttalelse viste vi til nasjonale og regionale føringer for samordnet areal og transportplanlegging og 
nasjonale mål om å redusere klimagassutslippene. Ut fra dette viste vi til at dagligvarehandel burde 
styres til sentrumsområdene eller i tilknytning til etablerte boligområder hvor det er et naturlig 
handelsomland. Hvervenkastet ligger inneklemt mellom trafikkerte veier og henvender seg mer mot 
E16 enn til boligene i området, som i hovedsak ligger nord for sykehuset. Vi var derfor skeptiske til å 
åpne opp for dagligvarehandel her. Slik vi vurderte saken ville tilrettelegging for dagligvarehandel i 
dette området i stor grad være bilbasert og medføre til et økt transportbehov. 
 
Hvis det skal åpnes opp for dagligvarehandel var vi opptatt av at det samlede handelsarealet holdt 
seg innenfor arealgrensen på 3000 m2 i fylkesdelplan for handel-, service- og senterstruktur og at det 
ble foretatt en grundig vurdering av det naturlige handelsomlandet. 
 
Det går frem av saken at forretningsbygget, hvor dagligvarebutikken skal etableres, har et 
handelsareal i dag som allerede overstiger grensen på 3000 m2 i fylkesdelplanen. I dag er det et 
samlet areal på 4850 m2 med areal til handel. Dette er en blanding av volumvarer (møbler) og 
detaljhandel. 
 
I bestemmelsene er det satt en utnyttelsesgrad hvor BYA er satt til 75 % for forretningsbygget (BF1). I 
plankartet er det oppført 85 % BYA. Dette må rettes opp i forslaget, vi legger til grunn at dette er en 
feil. Med et regulert areal på 3933 m2 resulterer dette i et bebygd areal på 2950 m2 ved 75 % 
utnyttelse og 3343 m2 ved 85 % utnyttelse. Videre åpner planen opp for bebyggelse med en 
gesimshøyde på 13 meter. Det muliggjør oppføring av et bygg i 3 etasjer og arealgrensen på 3000 vil 
kunne tredobles. 
 
Fylkesdelplan for handel-, service- og senterstruktur er nå erstattet med regional plan for areal og 
transport i Buskerud som ble vedtatt i februar 2018. Føringene fra fylkesdelplanen er i hovedsak 
videreført på dette området. Ved nærsentre og bydelssentre kan detaljhandel for et lokalt marked 
utvikles med inntil 3000 m2 BRA. Beregningene av arealstørrelse må gjøres samlet for et område og 
ikke etter enkeltbygg eller eiendom. For plassering av volumvarer (hvitevarer, brunevarer og møbler) 
er det imidlertid strammet inn. Dette skal nå lokaliseres til sentrumsområdet. 
 
Vi vil også vise til veilederen Grad av utnytting – beregnings- og måleregler fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet hvor det går frem at grad av utnytting skal angis som bruksareal 
(BRA) for kjøpesentre/forretning. Dette for å gi bedre oversikt over det samlede arealet for alle plan i 
en bygning og for å styre størrelsen på bebyggelsen av hensyn til belastningen på omgivelsene. I 
planforslaget er det foreslått å bruke bebygd areal for å regne ut utnyttelsesgraden. Dette må derfor 
endres til bruksareal. 
 
Vi viser til rundskriv Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av 
miljøforvaltningens innsigelsespraksis fra Klima- og miljødepartementet, datert 9. januar 2017. Her går 
det frem at innsigelse skal vurderes ved avvik fra Statlig planretningslinje for bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR BAT) blant annet når utbyggingsmønstre og transportsystemer ikke 
fremmer kompakte byer og tettsteder med korte avstander mellom ulike gjøremål. 
 
Målet med SPR BAT er blant annet å redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer.  I henhold til klimaforliket er det også et mål at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Med ny 
Ringeriksbane om noen år og for den videre utviklingen av Hønefoss er det viktig at etablering av 
handel som enten er transportskapende eller arbeidsplasskrevende blir lagt til sentrumsområdet. Vi 
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viser også til handels- og byutviklingsanalysen som det er vist til i saken som også konkluderer med 
dette.  
 
Ved å legge bruksareal til grunn for beregning av utnyttelsesgraden vil grensen på 3000 m2 
handelsareal i regional plan for areal og transport i Buskerud overstiges i vesentlig grad. Ved å legge 
til rette for en dagligvarebutikk på 1800 m2 som kommer i tillegg til dagens forretningsareal på 4850, 
mener vi forretningsbygget vil fremstå som et mindre kjøpesenter som sammen med gjestegården 
med bevertning og bensinstasjon vil kunne konkurrere med handelen i Hønefoss sentrum. Hvis det 
skal legges opp til utvidelse av handelsarealet ved Hvervenkastet utover det som er etablert ved 
området i dag, mener vi dette må rettes mot plasskrevende varehandel, jf. også kommunens nylig 
vedtatte kommuneplan. 
 

Konklusjon 

Hvervenkastet ligger utenfor Hønefoss sentrum og er ikke et område hvor det bør åpnes opp for økt 
detaljhandel og transport som følge av dette. Videre vil økt detaljhandel i dette området konkurrere 
med handelen i Hønefoss sentrum. Vi mener planforslaget er i strid med nasjonale og regionale 
føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale mål om å redusere 
klimagassutslippene. Med dette som bakgrunn fremmer vi innsigelse til planforslaget.  
 
Vi imøteser nærmere kontakt med Ringerike kommune om det videre arbeidet med 
detaljreguleringen for Hvervenkastet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 ARENDAL 
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Beboere og opps¡ttere ,brukere av RV 241" Klekken -Hønensvingen
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Vi har følgende innsige lse mot Planene og regule ringen ved sak 439 Hvervenkastet Vi

at det nå Planlegges me r handelsviksomhet på Hvervenkastet slik trafikkbildet På RV

seg kan det ikke godtaes noen økning av virksomheten På Hverve nkastet som medfører økning av

trafikken på RV 241" før det bYgges ferd ig gang /sykkelveg på den resterend e 2,5 km som står

igjen,denne veien f¡kk 1. plass på prioriteri ngslisten i fi7lket ved siste revideri ng og vi ber samtidig

Ringerike komune tar saken oPP med fYlket for og se På fremdriften

Det er naturlig at RV 241 er av viktige tilførselsvege r til Hvervenkastet i dag har vegen sto

traf¡kktetthet av beboere fra Haug,AsbYda'Jevnake r og Vesterntangen og Ullerålomrädet'

unlater og kjøre gjenom den trafikktette bYen i rushti den ved skole start/slutt og arbeidsti

slutt . Derfor krever vi nå at det ikke blir noen utvidel ser på denne siden av byen som resulterer

trafikk På RV 241 før gang sykkelvegen står ferdig i sin helhet'

Med Hilsen.
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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

Hvervenkastet - Ringerike kommune - Detaljregulering - offentlig
ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 13.12.2018 angående offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for
Hvervenkastet i Ringerike kommune. Hensikten med planarbeidet er å lege til rette for
opprettelsen av dagligvarebutikk på Hvervenkastet på litt over 1800m2.

Fylkeskommunen gir her en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget. Vi har tidligere uttalt oss
til planen i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid i brev av 23.02.2018.

Vi viser til vår tidligere uttalelse. Vi har ikke merkander til planforslaget når det gjelder automatisk
fredete kulturminner eller bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner.

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.

Ringerike kommune
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vår dato:  16.02.2019  Vår referanse:  2018/4242 - 6 Vår saksbehandler:
Deres dato:  13.12.2018  Deres referanse:  17/161-47 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL



Til

Vestre Viken Administrasjon

Helse og Omsorgs Departementet

Ringerikes Blad

Statens Vegvesen Buskerud

Ringerike Sykehus

Ringerike Kommune Kommunestyret

Ringerike Kommune Administrasjon

RINGERIKE KOMMUNE

2 6 FEB 201|ì

Dokumentsenteret

Det må ikke økes trafikk med dagligvare i Osloveien 75. 3511 HØnefoss ved Ringerike Sykehus.

Sykebilene kommer i dag ikke frem på grunn av stor trafikk ogkø. Det er ofte helt stillestående kø i

de trafikkerte tidene på døgnet.

Pasienter kan dø i sykebilene når det er kø for å kjøre til og fra Sykehuset.

Med etablering av stor dagligvare i Osloveien 75 like ved oppkjøringa til Ringerike Sykehus, blir det

altfor stor trafikk, og rundkjøringene klarer ikke i dag å ta unna trafikken.

Med mange dobling av trafikken ,kan liv gå tapt iventetida.

Det er stort ansvar å slippe til denne store trafikken.

Hilsen Pasient

I

Dokid:
1 9023663
(17t1 61 -57)
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fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 
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Pb 325  
1502 Moss 
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Moss: Vogts gate 17 
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Org.nr. 974 761 319 
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  13.02.2019  2019/255 
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 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  

Ringerike kommune - Statlig samordnet høringsuttalelse til planforslag for 
Hvervenkastet 

Det vises til offentlig ettersyn i brev datert 13. desember 2018 med forslag til detaljregulering for 
Hvervenkastet. 
  
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  

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av en dagligvarebutikk på 
Hvernvenkastet på litt over 1800 m2. Det aktuelle området omfatter et areal på ca. 30 daa hvor det i 
dag er etablert en bensinstasjon, gjestegård med bevertning og overnatting og et forretningsbygg 
hvor det er etablert handelsvirksomhet med møbelhandel, interiørhandel, kontormøbler og 
sportshandel. Til sammen utgjør dette bygget 4850 m2 med areal til handel. Det er i dette bygget 
hvor det er ønske om å legge til rette for en ny dagligvarebutikk. 
 
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.  
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I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Det er høringsuttalelser med 
innsigelse fra følgende statlige etater: 
 

 Statens vegvesen, 5. januar 2019  
 Fylkesmannen i Oslo og Viken, 13. januar 2019 

 

Oversikt over høringsuttalelsene  

Statens vegvesen har fremmet følgende innsigelse:  
 Som statlig vegmyndighet fremmes det innsigelse med bakgrunn i manglende 

konsekvensutredninger for trafikk og relevante tiltak ut fra dette. 
 Med bakgrunn i Statens vegvesen sitt sektoransvar fremmes det innsigelse mot manglende 

løsning for gående og syklende 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har fremmet følgende innsigelse: 

 Planforslaget resulterer i at grensen på 3000 m2 handelsareal i regional plan for areal og 
transport blir oversteget i vesentlig grad. Hvervenkastet ligger utenfor Hønefoss sentrum og 
er et område hvor det ikke bør legges til rette for økt detaljhandel. Vi mener planforslaget er 
i strid med nasjonale og regionale føringer for samordnet areal og transportplanlegging. 

 

Samordning  

Statens vegvesen har fremmet innsigelse med bakgrunn i manglende utredninger av konsekvenser 
for trafikk og manglende 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 innsigelsene og samarbeider med 
Statens vegvesen og oss 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 
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Vedlegg: 
 
1 Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 5. februar 2019 
2 Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 13. februar 2019 

 
 
 

Kopi til: 
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 

        
        
 

RINGERIKE KOMMUNE 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Arne Tovslid / 32214332 18/270741-7 17/161-75   29.11.2019 

     

      

439 Detaljregulering for Hvervenkastet - Oversendelse av revidert 

planforslag - spørsmål om trekking av innsigelse 

Vi viser til brev fra dere datert 11.11.2019 

 

Planen berører riksveg E16 med ramper i kryss og foreslåtte tiltak også fylkesveg Fv. 290 

Osloveien (tidligere del av Fv. 35). 

 

Saksopplysninger: 

Det er opplyst at området BF1 skal kun innebære bruksendring av den eksisterende 

bygningen. Det er nå foreslått en begrensning slik at detaljvarehandel ikke skal overskride 

3000 m2 og at salgsflate til dagligvare ikke skal overstige 1500 m2. Det er utført 

trafikkberegninger som tyder på at vegsystemet ikke vil få belastningsgrad over 0.86 med de 

foreslåtte tiltak. 

 

Det er foreslått rekkefølgebestemmelser for flytting av gangfelt og ny utforming av 

rundkjøringen på E16. 

 

Vår vurdering: 

Området BF1 skal gjelde bruksendring av eksisterende bygning, men det er noe uklart for 

oss om dette også gjelder området BB1. Utnyttelse av BB1er noe uklar da det på plankartet 

vist BYA=60 %, mens bestemmelsene sier 65 % BYA. Vi vil forutsette at også området BB1 

kun omfatter eksisterende virksomhet/bygning, da trafikkberegningene heller ikke 

forutsetter noen endret eller videre utbygging av det området. 

 

Vi ønsker ikke parkeringsplasser så nær inntil E16 som vist på plankartet. Avstanden bør 

økes, se også punktene nedenfor om trær og behov for gang-/sykkelveg. 

 



  

 

 

2 

Bestemmelsene punkt 2.2 åpner for trær i grøntrabatt. Eventuelle trær tillates ikke i 

frisiktsoner, og SVG 2-3 ligger kloss inntil E16 og er så smale at trær ikke kan påregnes 

tillatt. Bredden fra Osloveien må i tilfelle økes en del, jfr. også punkt nedenfor om behov for 

gang-/sykkelveg. 

 

Fotgjengerfeltet som skal flyttes vestover må ha tilrettelagte gangpassasjer både nord og sør 

for E16. Det nåværende fotgjengerfeltet må fjernes samtidig med at ny kryssing tas i bruk. Vi 

har ikke mottatt noen illustrasjonsplan som viser helhetlige løsninger for gående og 

syklende på området. Reguleringsplankartet viser dårlig med gangveger internt på området 

SPA1, og trolig bør det anlegges gang-/sykkelveg langs hele sydsiden av Osloveien mellom 

rundkjøringen og kjøreatkomsten inn til området. Vi anbefaler dessuten at det etableres 

tilfredsstillende trafikksikre gangforbindelser over SPA1 fra gang-/sykkelvegene (langs 

vegene Hvervenkastet og Osloveien) fram til inngangspartiene til BF1 og BB1. 

 

Vi registrerer rekkefølgebestemmelsene punkt 7 om endringer av arm fylkesveg tilhørende 

rundkjøringen. Tiltakene må der vurderes nærmere slik det er angitt i bestemmelsen, og 

med mulig behov for egen ROS-analyse. Fra og med januar 2020 vil Viken fylkeskommune 

forvalte fylkesveger i området, slik at tiltaket da også må avklares med fylkeskommunen. 

 

Konklusjon: 

Vi viser til ovennevnte forhold som vi ber kommunen ta hensyn til i den videre 

planbehandlingen. 

 

Med de viste begrensningene i handel har vi ikke lenger innsigelse mot planforslaget. 

 

Vegavdeling Buskerud 

Med hilsen 

 

 

 

Rolf-Helge Grønås 

Avdelingsdirektør Anders O.T. Hagerup 

 Seksjonsleder 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN, Postboks 325, 1502 MOSS 
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Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslaget 
for Hvervenkastet 

Vi viser til brev av 11. november 2019 fra Ringerike kommune hvor det anmodes om innsigelsen til 
planforslaget for Hvervenkastet kan trekkes. 
 
Fylkesmannen har i brev av 13. februar 2019 fremmet innsigelse til planforslaget med bakgrunn i at 
det var foreslått for vide rammer for etablering av detaljhandel i området. Planforslaget la opp til 
handel med ca. 10 000 m2. Vi viste til regional plan for areal og transport i Buskerud og statlig 
planretningslinje for bolig-, areal- og transport. Planforslaget var i strid med disse føringene slik vi 
vurderte saken.  
 
I kommunens oversendelse er det foreslått å begrense detaljhandelen til 3000 m2. Den planlagte 
dagligvarebutikken er begrenset til en salgsflate på 1500 m2 som skal regnes inn i grensen på 3000 
m2. Resterende areal 3700 m2 kan benyttes til blant annet volumvarer. 
 
I vår uttalelse til planforslaget og i møte med kommunen har vi vært tydelige på at vi mener det er 
uheldig å etablere detaljhandel og volumvarer i dette området. Handelsetableringene ved 
Hvervenmoen og Hvervenkastet konkurrerer med handelen i sentrumsområdet og er bilbaserte. For 
å legge til rette for vekst og utvikling i sentrumsområdet er det viktig at kommunen er bevisste på 
hva som kan etableres utenfor sentrum og i randområdet til sentrum. 
 
Vi har imidlertid akseptert at det kan etableres handel innenfor rammene i den regionale planen for 
areal og transport i Buskerud hvor det er åpnet opp for 3000 m2 handelsareal ved nærsentre og 
bydelssentre. Handel utover dette må begrenses til plasskrevende handel. Når det gjelder 
volumvarer skal dette i utgangspunktet skje innenfor sentrumsområdet. Eventuelt innenfor 
arealbegrensningen på 3000 m2. 
 
Vi mener det er bra at Ringerike kommune har foreslått å begrense detaljhandelen til 3000 m2, men 
vi mener innsigelsen ikke er imøtekommet når det er åpnet opp for volumvarer med et areal på hele 
3700 m2 i tillegg til detaljhandelen som det legges opp til. 
 
Vi har informert kommunen og regulant om dette i e-post av 4. desember. 



  Side: 2/2 

 
Samme dag fikk vi svar på denne e-posten fra regulant Fossen Utvikling AS. Her går det frem at det 
foreslås følgende ordlyd i reguleringsbestemmelsene for å imøtekomme innsigelsen:  
 
«Total utnyttelse skal ikke overstige 6 700m2 BRA, hvilket tilsvarer dagens bygg. Det skal ikke medberegnes BRA for 
imaginære etasjeplan. 
 
Dagligvareforretningen skal maksimalt ha en samlet salgsflate på 1500 m2. Detaljvarehandel inkludert dagligvare skal 
begrenses til å omfatte maks 3000 m2. I tillegg kommer volumvarer/arealkrevende varer som kan omfatte 1000 m2. 
 
Resterende arealer innenfor maks BRA skal ikke benyttes til handel, men andre formål innenfor reguleringsformålet». 
 
Ifølge e-posten er det i dag hvitevarer, kontormøbler og en kjøkkenutstilling i bygget som til sammen 
har et areal på 950 m2. Med denne bestemmelsen kan disse forretningene drive på videre sammen 
med detaljhandelen på 3000 m2 som vil omfatte dagens sportsbutikk på 1400 m2 og ny 
dagligvarebutikk på 1500 m2.  
 
Forutsatt at forslag til ny bestemmelse blir innarbeidet i den endelige planen, trekker 
Fylkesmannen innsigelsen til planforslaget.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 ARENDAL 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 
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RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-45   Arkiv: PLN 439  

 

 

439 detaljregulering for Hvervenkastet - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet 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. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

 

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må opparbeides 

før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på parkeringsområdet.  

 

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

 

6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og de 

konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  

 

 

  

Nøkkelopplysninger  

Forslagsstiller Fossen Utvikling AS 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Fagkyndig Fossen Utvikling AS v/ Bjørn Leifsen 

Søndre torv 2B 

3510 Hønefoss 

Eieropplysninger gnr/bnr 38/119 – Møbellageret Arnfinn H Bakke AS 

gnr/bnr 38/135 – Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS 

gnr/bnr 38/136 – Certas Energy Norway AS (bensinstasjonen) 
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Arealstørrelse Hele planområdet har et areal på 30 daa 

gnr/bnr 38/119 – 3,93 daa 

gnr/bnr 38/135 – 1,82 daa 

gnr/bnr 38/136 – 6,90 daa 

Arealutnyttelse Parkeringsarealene for 38/119 og 135 er skilt ut som et eget formål. 

Utnyttelsen er derfor tilsvarende høy.   

gnr/bnr 38/119 – 85% BYA 

gnr/bnr 38/135 – 60% BYA  

gnr/bnr 38/136 – 15% BYA 

Parkering Det er separat parkering for gnr/bnr 38/136, lik tidligere utforming. 

 

Gnr/bnr 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal og det vil 

være 221 parkeringsplasser for bil, 11 HC, 3 for elbil og 50 

sykkelparkeringsplasser for disse to tomtene.  

Overordnet plan Kommuneplanen er grunnlaget for detaljreguleringen. Planforslaget 

strider mot kommuneplanen da området er regulert for "erverv" i den 

gamle planen og "næring" i det nye forslaget.   

Plantype Privat detaljregulering jf. §12-3 

 

Sammendrag 

Det ble forespurt om endring av gjeldende reguleringsplan høsten 2016. Formannskapet vedtok 

21.11.17 at planarbeidet skulle startes opp. Hensikten med endring av reguleringsplanen er å 

tilrettelegge for en dagligvareforretning på Hvervenkastet i eksisterende bygningsmasse. 

 

Gjeldende reguleringsplan spesifiserer at dagligvareforretning ikke kan opprettes og begrunner 

dette med den økningen i trafikk man antok en slik etablering vil innebære, men denne planen 

er nesten 30 år gammel (datert 30.11.1989) og det kan argumenteres med at denne 

bestemmelsen kanskje ikke er like aktuell nå som da.  

 

Opprettelse av dagligvare på Hvervenkastet kan være problematisk av ulike årsaker, både med 

hensyn til samfunnsutvikling og trafikk, men det er mange ulike variabler som spiller inn så 

man kan ikke være sikker på utfallet. Derfor anbefaler rådmannen at planen sendes på 

høring/offentlig ettersyn.   

 

Noen forhold må løses før en eventuell 2. gangsbehandling.  

For det første så må alle tiltak som er lagt til grunn for trafikkutredningen inn i planen i form av 

rekkefølgebestemmelser. Dersom dette ikke gjøres vil man vedta en plan der konsekvensene av 

hovedtiltaket ikke blir ivaretatt. Dette er ikke ønskelig.  

I tillegg må plankartet rettes opp. I trafikkutredningen anbefales det at overgangsfeltet ved 

innkjøringen til planområdet flyttes nærmere Arnold Dybsjords vei. Dette vil delvis være 

utenfor planområdet, og derfor utenfor plankartet, men fotgjengertraséen fra det nye 

overgangsfeltet og inn på eiendommen må tegnes inn i plankartet slik at man ivaretar gående.  
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Innledning / bakgrunn 

Det foreslås en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan 113-01 Hvervenmoen. Ved 

vesentlig endring er planprosessen som ved ny plan. PlanID og navn på ny plan blir 439 

detaljregulering for Hvervenkastet. 

 

Gjeldende reguleringsplan, 113 Hvervenmoen vedtatt 30.11.1989, spesifiserer i §3.1 at 

"Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, 

f.eks. matvareforretning.". Hensikten med dette planforslaget er å endre denne paragrafen slik 

at etablering av dagligvareforretning vil være mulig.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I 2010 ble det på ny fremmet et ønske om å opprette en dagligvareforretning på 

Hvervenkastet. Den gang ble sak om regulering behandlet i hovedkomiteen for miljø og 

arealforvaltning med positiv innstilling fra rådmannen, men med negativt endelig vedtak. 

Vedtaket ble begrunnet med pågående arbeid med ny kommuneplan, som de den gang så for 

seg ville være ferdig i 2013, da de ikke ønsket å gi dispensasjon for gjeldende kommuneplan 

når ny kommuneplan var under opparbeidelse. Saken kom opp igjen i 2017 og hovedutvalget 

for miljø og areal vedtok at planarbeidet skulle startes opp. Oppstartsmøte ble avhold 

16.01.2018.    

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

I dag er området i stor grad utbygd. Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 38/119, 

38/135 og 38/136. I gjeldende reguleringsplan er alle tomtene regulert til erverv. 

 

38/119 eies av Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og består av ett lager-/forretningsbygg. 

Bygget har 4850m2 med handel, fordelt på følgende forretninger: møbelhandel 2450 m2, 

interiørhandel 1000 m2, kontormøbler 440 m2 og sportshandel 960 m2.  

 

38/135 eies av Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård AS. På denne eiendommen er det i 

dag en gjestegård med bevertning og overnatting.  

38/136 eies av Certas Energy Norway AS og omfatter arealet til bensinstasjonen.  

 

Planforslaget 

Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering av forslagsstiller Bjørn Leifsen ved 

Fossen utvikling. Fullstendig planforslag ble mottatt 16.11.18. 

 

Hensikten med planforslaget er Coop sin etablering av en dagligvareforretning i eksisterende 

forretningsbygg på gnr/bnr 38/119. Det er konseptet Coop Extra som ønskes etablert, med et 

areal på 1840m2 som inkluderer butikklokale samt lager, personalrom og andre birom.  

 

Planen medfører ingen endringer i eksisterende bygningsmasse, siden parkering er skilt ut som 

et eget formål, og byggegrenser og bebygd areal (BYA) tillater i praksis ingen utvidelse av 

bygningene. Dagens reguleringsplan begrenser byggehøyder til 10, 11 og 13 meter over 

eksisterende terreng for henholdsvis bensinstasjonen, gjestegården og forretningslokalet. 

 

Det er i situasjonsplanen tegnet inn endringer på parkeringsarealet som sikrer tryggere ferdsel 

for myke trafikanter. Tiltakene er som følger: fartshumper og brolagt gangsone foran 

inngangspartiet til forretningslokalet og gjestegården, samt dedikert sykkel- og 
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handikapparkering i umiddelbar nærhet til inngangspartiene. Situasjonsplanen er i 

utgangspunktet ikke juridisk bindende.   

 

Hele planområdet er på ca. 30 daa og inkluderer alle de tidligere nevnte eiendommene. 

 

I forbindelse med planforslaget er det blitt gjennomført en trafikkutredning. Denne ble utført av 

Asplan Viak, på bestilling fra forslagsstiller. Denne legger til grunn flere trafikale tiltak som må 

gjennomføres. Konsekvensene av etablering av dagligvarehandel, sett i sammenheng med 

forventet trafikkvekst, vil uten disse tiltakene medføre overbelastning av veien. Tiltakene 

forklares nøyere i trafikkutredningen, men kort fortalt er det snakk om flytting av overgangsfelt 

og en endring av rundkjøringen Hvervenkastet/Osloveien.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er plan 113-01 Hvervenmoen vedtatt 30.11.1989 

(se s. 5 i planbeskrivelsen). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til 

ervervsområde, som omfatter kontor, forretning, industri og lager. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,3 

og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.   

 

Uttalelser til planoppstart 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varslet forslagsstiller oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 31.01.18 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 03.02.18. Oppstart ble også 

kunngjort på kommunens nettsider. Det kom inn totalt fem uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Vurdering av de enkelt innkomne uttalelser fremgår av kommentarer i eget vedlegg.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kapittel 5 står det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og 

lokalsamfunn gjennom:  

d) "Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet." 

e) "Lokalisering av handel og annen næringsvirksomhet skal ta utgangspunkt i ABC-modellen 

– "rett virksomhet på rett sted." 

 

Både transport og lokalisering er omdiskuterte temaer i dette planforslaget. Dette vil bli drøftet 

videre i rådmannens vurdering av planforslaget.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007, er området avsatt til erverv. I arealdelen som 

er under opparbeiding nå er området avsatt til næring. Planforslaget er derfor i strid med 

overordnede planer.  

 

Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 

I analysen, vedtatt 13.12.12, er følgende punkter relevante: 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen.  

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak. 
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Planforslaget er i strid med analysens punkter om tillatt etablert næringsvirksomhet. 

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning og formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen er en 

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Etablering av en dagligvarebutikk på Hvervenkastet vil ha flere positive effekter. Det er mange 

boliger og arbeidsplasser i nærheten, og det bygges flere boliger, som alle da vil få en butikk i 

gangavstand eller kortere kjøreavstand, noe som kan føre til flere gående og syklende og 

redusere biltrafikken. Butikken vil ikke konkurrere nevneverdig med sentrumshandelen, da det 

allerede er dagligvarebutikker på Eikli næringsområde og langs Osloveien. Butikken vil trolig 

føre til redusert trafikk i Dronning Åstas gate ned til Eikli næringsområde, som i dag er en 

tungt trafikkert vei. 

 

Infrastruktur 

Planen vil kreve gjennomføring av tiltak i henhold til trafikkutredningen. Rådmannen er positiv 

til disse, da de vil ifølge trafikkutredningen redusere forventet trafikkbelastning og føre til en 

tryggere trafikksituasjon i området rundt planområdet. Dersom disse trafikktiltakene ikke 

gjennomføres vil trafikkbelastningen i området bli så stor at det vil føre til en overbelastning av 

veikapasiteten. Det er derfor viktig at alle tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen 

blir tatt med i planen som rekkefølgebestemmelser. Dersom dette ikke blir gjort bør ikke 

planen vedtas uten at det foreligger en ny trafikkutredning som klart viser konsekvensene av å 

ikke gjennomføre tiltakene som er foreslått.  

 

Området består i hovedsak av bygninger og parkeringsareal, med noe opparbeidet 

grøntområder mot fortau og hovedvei. Planen vil, dersom situasjonskartet gjøres juridisk 

bindende, medføre opparbeiding av tiltak som vil sikre tryggere ferdsel for myke trafikanter. 

Tiltakene består av enkel grønnstruktur, hensynssoner for myke trafikanter og parkering for 

sykler og forflytningshemmede. Rådmannen anser disse tiltakene som positive, da de vil skape 

et klart skille mellom trafikantgrupper og tilrettelegge for oversiktlig trafikkflyt på 

parkeringsområdet, og anbefaler derfor at tiltakene blir lagt inn som rekkefølgebestemmelser.  

 

Parkering er todelt innenfor planavgrensningen da det er en separat parkering for gnr/bnr 

38/136, mens 38/135 og 38/119 har samordnet sitt parkeringsareal. For 38/136 vil det bli som 

det har vært tidligere. For de to andre tomtene vil det være 221 parkeringsplasser for bil, 

hvorav 11 HC og tre er for elbil, noe som er iht. parkeringsnormen. I tillegg vil det være 50 

sykkelparkeringsplasser. Dette er færre enn parkeringsnormen, som krever 133 for denne 

planen, men det hevdes fra i planforslaget at dette er flere sykkelparkeringer enn det realistisk 

sett vil være behov for. Rådmannen anser dette som tilstrekkelig.  
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Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Planforslaget utløser ingen 

tilknytningsplikt, da denne kun omfatter nye bygninger eller hovedombygginger for bygg på 

over 1000 m2 BRA. 

 

Innkomne uttalelser 

Det er kommet inn fem uttalelser hvorav tre er tilfredsstillende kommentert av forslagsstiller. 

De to andre er uttalelsene fra Fylkesmannen og CBRE.   

 

Fylkesmannens kommentar er besvart til en viss grad, men poenget om at biltransporten til 

området vil øke betraktelig ved etablering av dagligvarehandel, er ikke kommentert av 

forslagsstiller. 

 

CBRE er positive til forslaget, men forutsetter blant annet at adkomsten til bensinstasjonen 

ikke skal forringes. Ved etablering av dagligvareforretning på Hvervenkastet vil trafikken øke, 

spesielt i utkjøringen av området, og derfor vil atkomsten forringes. Det er heller ikke planlagt 

noen tiltak i krysset som kan gjøre trafikkavviklingen bedre.       

 

Alle uttalelsene og kommentarer til disse er vedlagt planforslaget.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Det er ikke registret radon i grunnen, man kan ikke utelukke at det kan forkomme, men antar 

det som lite sannsynlig.  

 

Det ligger en bensinstasjon innenfor planområdet. Denne har vært driftet i nærmere 30 år uten 

uønskede hendelser. Det er tatt sikkerhetsmessige tiltak som er naturlig for et slikt anlegg, og 

selv om konsekvensen ved mulige uhell er stor er risikoen vurdert som lav.  

 

Tiltaket vil forårsake økt trafikk både med motoriserte kjøretøy og myke trafikanter. Det vil 

derfor også føre til tilsvarende økning i fare for trafikkulykker. ROS-analysen vurderer dette 

som lite sannsynlig da det er lav hastighet i området og et godt utbygd nett av gang- og 

sykkelveier.  

 

ROS-analysen konkluderer med at risikonivået er lavt. Rådmannen anser utredningsplikten som 

oppfylt. 

 

Andre forhold som bør belyses 

Det er noen forhold som kan vise seg å være noe problematiske ved planforslaget, eller som 

burde diskuteres ytterligere.  

 

Ved første utkast av planforslaget ble det lagt ved en trafikkutredning som var i større grad 

negativ til planforslaget enn den trafikkutredningen som nå ligger ved. Kommunen hadde noen 

kommentarer til denne utredningen, blant annet at utregningene måtte gjelde for ti år frem i tid, 

og at bevertning også måtte tas med i beregning av trafikk. Trafikkutredningen som fulgte med 

det andre utkastet til planforslaget var meget forskjellig fra den første utredningen. I 

planforslaget blir det hevdet at årsaken til endret trafikkutredning er at det er et begrenset 

antall parkeringsplasser. Dette ble ikke tatt med i beregningene i den første utredningen, men 

det ble tatt med i den andre.  

Resultatet av denne endringen i utredningen viser mindre generert trafikk enn tidligere antatt 

siden full parkeringsplass vil gjøre at potensielle kunder kjører videre. Rådmannen mener 
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derimot at det er mer komplekst enn utredningen tilsier. Full parkeringsplass hindrer ikke 

besøkende å kjøre inn. De som kjører inn vil da måtte vente på ledig plass, eller kjøre ut igjen, 

noe som uansett generer trafikk på området. Antall parkeringsplasser kan begrense besøkstallet 

noe, da kunder kan velge å kjøre forbi om de ser det er fullt. Da utkjøringen fra Hvervenkastet 

er et av to steder som er nær overbelastning som følge av planinitiativet, vil dette være noe 

som er verdt å merke seg. 

 

I følge trafikkutredningen vil det kunne bli opptil 54m kø inne på planområdet. Dette blir 

forsvart med at "De teoretisk beregnede «køene» inne på parkeringsområdene vil i praksis 

være at bilene vil stå på egne p-plasser før de kjører ut. Det trengs derfor ikke egne 

oppstillingsarealer for dette.". Rådmannen er uenig dette. Når kundene skal kjøre ut, så venter 

de ikke på egen parkeringsplass til det er klart. 

 

I planforslaget hevdes det at de kundene som kommer fra byen og som skal forbi 

Hvervenkastet og mot Ask, uansett vil kjøre forbi innkjøringen, og derfor ikke vil generere mer 

trafikk. Det som ikke nevnes er at disse kundene vil generere trafikk inne på området, og som 

tidligere nevnt er utkjørselen fra planområdet til Osloveien ett av de punktene som i dag er nær 

maksimal kapasitet.   

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger også må gi svar på om lokalisering av 

tiltaket er egnet med tanke på konsekvensene for befolkning, trafikk og byutvikling. Under 

kapittel 7.2 i planbeskrivelsen omtales planens relevans for byutvikling, herunder Hønefoss, 

boligområder og lokalisering av arbeidsplasser. Temaet kommer også opp i kapittel 7.3.7 om 

konkurranse. Rådmannen kan ikke se at det er utredet hvilken påvirkning opprettelsen av en 

dagligvareforretning på Hvervenkastet kan ha for andre handelslokasjoner som Hallingby, Nes 

eller Sokna. Det er umulig å forutse om hyttetrafikken fra Oslo kommer til å benytte den nye 

butikken på Hvervenkastet eller andre dagligvarebutikker mellom Oslo og hytten. Det 

anbefales ikke at dette utredes nærmere. Kommunen skal også være tilbakeholden med å aktivt 

styre markedskonkurranse i kommunen. Kommunen skal ikke kommentere om opprettelse av 

ny butikk er ansvarlig for at andre butikker må legges ned grunnet økt konkurranse, men hvis 

nedleggelse av lokalbutikk på noen av tettstedene i kommunen vil ha negativ innvirkning på 

lokalsamfunnet der, så er det verdt å merke seg. En nærbutikk er viktig for stedsutvikling, og 

dersom en lokalbutikk må legges ned vil det ikke være like enkelt å videreutvikle området. 

Nedleggelsen av en butikk vil også føre til økt bilbruk. Problemstillingen er derfor likevel 

aktuell i den senere vurderingen av planen. 

 

Ved politisk oppstart ble det vedtatt at utredninger må gi svar på størrelse og omfang av 

handelskonseptet. Dette er ikke gjort fordi Coop Extra er det eneste konseptet Coop ønsker å 

opprette. Det finnes ett annet konsept som er mindre, Coop Marked, men dette er butikker 

som ofte opprettes i små tettsteder. Dagligvarestørrelsen som tillates i planforslaget er 1835 

m2. Dette inkluderer alt av salgsareal, lager, personallrom og andre rom i tilknytning til 

butikken. Dette strider direkte med §6.4 i forslaget til ny kommuneplanens arealdel: "Formålet 

omfatter arealer og bygninger for detaljhandel. Etablering av nye og utvidelse av eksisterende 

forretninger krever reguleringsplan, og skal være vist i kommuneplanens arealdel. Ved 

regulering kan detaljhandel for dagligvarer med inntil 800 m2 BRA salgsareal etableres i større 

områder for boligbebyggelse med minimum 200 boenheter, innen en radius på 2,0 km.". 

Kommunen bør ha et bevisst forhold til om den skal tillate opprettelsen av dagligvarehandel 

som vil være i strid med kommuneplanens arealdel som snart skal vedtas. 
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Det er to tiltak, som ligger til grunn for trafikkutredningen, som ikke er tatt med som 

rekkefølgebestemmelse: forlengelse av innfart til rundkjøring Osloveien/Hvervenkastet (fra 

Hønefoss), og tilhørende grøntrabatt mot motgående kjørefil. Det er flere store arbeidsplasser 

på området, og flere som skal bygges ut, derfor vil det være flere trafikanter i området 

fremover, fra bilister til fotgjengere. Området er også en skolevei for de elevene som skal til 

Benterudskolen. I tillegg blir det for tiden sett på ytterligere sikring av Osloveien fra Eikli og 

opp til sykehuset (Sykehusbakken). Noe som betyr at Statens vegvesen har fokus på trygghet 

for myke trafikanter i området. Derfor mener Rådmannen at disse to tiltakene må utføres, og at 

de må gjøres juridisk bindende for utbygger i form av rekkefølgebestemmelser. 

Samlet vurdering 

Planforslaget strider mot den gjeldende kommuneplanens arealdel, og mot forslaget til 

kommende kommuneplanens arealdel, henholdsvis bestemmelser om formål og størrelse. 

Planforslaget strider også mot handels- og byutviklingsanalysen, som legger til grunn at det 

ikke bør etableres annen detaljhandel i randsonen til sentrumssonen.  

 

Planforslaget vil medføre økt trafikk på Hvervenkastet / Hvervenmoen, et område som allerede 

i dag er nær maksimal kapasitet. Dette kan avhjelpes med foreslåtte tiltak i trafikkutredningen, 

men disse må gjennomføres for å ha effekt. De må derfor tas med i rekkefølgebestemmelsene. 

Alle veier rundt planområdet er statlige; eventuelle merknader fra Statens vegvesen til 

planforslagets virkning på trafikken bør derfor vurderes nøye. 

Som følge av den økte trafikken og den foreslåtte utformingen av parkeringsplassen vil det 

være viktig med tiltak for å sikre myke trafikanter. Tiltakene som er foreslått i situasjonsplanen 

må derfor også tas med i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Opprettelse av en dagligvareforretning på Hvervenkastet kan påvirke handelsbalansen i 

kommunen ved at blant annet hytteturister kan velge å handle på Hvervenkastet fremfor i 

lokalbutikker på Nes, Sokna og Hallingby. Dette er imidlertid vanskelig å stadfeste da det er 

mange forhold å ta hensyn til og store usikkerheter ved en eventuell utredning. Butikkens 

innvirkning på handelsbalansen og markedskonkurransen i området skal kommunen utvise 

forsiktighet med å aktivt påvirke. Samfunnseffekten av eventuelle nedleggelser, slik som 

fraflytting fra lokalsamfunn og økt grad av bilkjøring, er derimot noe kommunen bør ta med i 

beregningen. Dette er derfor et aspekt som bør vurderes. 

 

Planforslaget vil gi beboere og nærliggende arbeidsplasser en dagligvarebutikk i gangavstand 

eller kortere kjøreavstand, noe som kan bidra til å øke grønn mobilitet. Planforslaget vil kunne 

føre til redusert trafikk i krysset Osloveien/Dronning Åstas gate, da butikken vil være en 

nærbutikk for mange kunder som i dag handler ved Eikli næringsområde eller andre steder. 

 

Rådmannen er positiv til at forslaget sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Rådmannen er 

positiv til planforslaget, forutsatt at nevnte endringer knyttet til trafikktiltak og tiltak for myke 

trafikanter inntas i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Rådmannen anbefaler at planen justeres i form av at fotgjengerfeltet tegnes inn i plankartet som 

nevnt over, og at overnevnte tiltak tas inn i rekkefølgebestemmelsene. Rådmannen anbefaler at 

denne endringen foretas før 2. gangsbehandling. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-49  Arkiv: PLN 439  

 

Sak: 36/18 

 

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet 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. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

 

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må 

opparbeides før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på parkeringsområdet.  

 

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

 

6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og de 

konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 11.12.2018: 

 

 

Repr.Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 

36/18 da han er ordfører (COOP Øst) og således medlem av styret. 

 

Stiksrud (V) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens 

§6.2. 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp: 

«Før saken behandles utarbeider kommunen en oppdatert handels- og byutviklingsanalyse for 

Hønefoss for å ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag.» 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling og Aasens (Sp) forslag 

p.v.a. Sp, ble Hovedutvalgets (HMA) innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sp). 
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RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING , AREAL- OG BYPLANKONTORET

REGULERINGSBESTEMMELSER
439 Detalj regulering for Hvervenmoen

Forslag pr 12 . 10 .2018
Revidert
Revidert

1.gangs behandling i planutvalget xxxx
Offentlig høring xxxx
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning xxxxx
Formannskapet xxxxx
Vedtatt av kommunestyret xxxxx

REGULERINGSFORMÅL

Regulert område vises med reguleringsgrense på plan kart.

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12 - 5 og 12 - 6:

1. Bebyggelse og anlegg,
– Forretninger BF 1
– Bevertning BB 1
– Bensinstasjon/vegserviceanlegg B V 1

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
– Offentlig k jøreveg o_ SKV 1 - 2
– Annen veggrunn - grøntareal S VG 1 - 3
– Parkering SPA 1

§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

§1.1 Felles bestemmelser

1. Bygg s plassering ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 2)

Bygninger skal plasseres in nenfor byggegr ense. Byggegrense er vist på plankartet .

2 . Radon. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4)

Ved nybygg skal det gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig e oppholdsareal.
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3 . Grunnforhold . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 12)

Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht sikkerhet for bygg og
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht dette.

4 . Overvannsanlegg . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)

Overvann skal tas hånd om på egen grunn.

Ved behov kan det anlegges fordrøyningsbasseng og andre lokale løsninger for overvann.

5 . Kulturminner . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 6)

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatiske fredete kulturminner, må arbeidene straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles, jf. lov om kulturminner § 8. 2. ledd.

§1.2 Bebyggelse og anlegg .

Disse områdene er delt i områder for forretninger, bevertning og bensinstasjon/
vegserviceanlegg .

1 . Område for forretning B F 1 ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Område B F 1 skal nyttes til forretninger .

1 a . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Total utnyttelse skal ikke overstige 75 % BY A. Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.

Dagligvareforretningen skal maksimalt ha en samlet flate på 1835 m2. Da er lager,
personalrom og andre tilhørende arealer for drift av denne inkludert.

1 b . Byggehøyde ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Maksimal gesimshøyde 13m over eksisterende terreng .

På område t kan opparbeides parkering splasser for biler og sykler , boder og felles
avfallsoppsamling .
1 c . Bebyggelsens utforming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1 )

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .
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1 d . Miljøhensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt . 3)

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna trafik kerte veger .

2 . Område for bevertning

2a. Formål bevertning ( jf. Pbl§12 - 7 pkt . 1)

Område BB 1 skal nyttes bevertningssted med overnattingsmuligheter .

2b . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Total utnyttelse skal ikke overstige 65% BYA . Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.

2c . Byggehøyde ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Bygning er kan oppføres med flat e tak. Maksimal gesimshøyde 11 m over eksisterende terreng .

På området kan opparbeides parkeringsplasser for biler og sykler, boder og felles
avfallsoppsamling .

2d . Bebyggelsens utforming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .

2e . Miljøhensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna trafikkerte veger.

I rom med støyfølsom bruk skal støyretningslinjene T - 1442(2016) gjelde.

3. Bensinstasjon/vegserviceanlegg.

3a . Formål b ensinstasjon/vegserviceanlegg ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Område B V 1 skal nyttes til bensinstasjon/vegserviceanlegg .

3b . Utnyttelse ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Total utnyttelse skal ikke overstige 15% BYA . Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.
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3c . Byggehøyde ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Bygning er kan oppføres med flat e tak. Maksimal gesimshøyde 10m over eksisterende terreng .

På området kan opparbeides parkeringsplasser for biler og sykler, boder og felles
avfallsoppsamling .

3d . Bebyggelsens utforming ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Fasader s kal utformes slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk .

3e . Parkering ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4 og 7)

Parkering kan anlegges på bakkeplan.

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10 - 2 og skal omfatte
minst 2 plasser.

3f . Miljøhensyn. ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 3)

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna trafikkerte veger.

I rom med støyfølsom bruk skal støyretnings linjene T - 1442(2016) gjelde.

§ 2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§2 . 1 Fellesbestemmelser

1. Vegstandard ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4)

Vegenes standard skal så langt det passer tilpasses bevegelseshemmede i hht. Teknisk
Forskrift .

§2 .2 Kjøreveg

1. Formål kjøreveg . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Veg o_ SKV1 og 2 skal nyttes til offentlige veger.

§2 . 3 Annen veggrunn - grøntareal

1. Formål annen veggrunn - grøntareal . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

Område ne S VG 1 - 3 skal nyttes til grønnrabatter. De kan beplantes med tr ær.
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§2.4 Parkering

1. Formål parkering . ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 1)

SPA1 skal nyttes til park e ringsplasser.

Parkering kan anlegges på bakkeplan.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10 - 2 og skal omfatte minst 10 plasser.

Det skal anlegges to parkeringsplasser med hurtigladestasjon for el - biler.

Det skal avsettes minimum 77 parkeringsplasser for biler og 40 parkeringsplasser for sykler
knyttet til forretningsfo rmål. For formålet bevertning skal det avsettes 21 parkeringsplasser
for biler og 10 for sykler.

Tilhørende grøntarealer skal være plen og lave busker. Det settes ikke krav til å opparbeide
dette.

§ 3 HENSYNSSONE R

§ 3 .1 Sikringssone f risikt ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 2/4)

Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler . I frisiktsonen skal det ikke
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.

§4 TILGJENGELIGHET - UNIVERSELL UTFORMING ( jf. Pbl§12 - 7 pkt. 4)

1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både
offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal , så langt det ligger til rette for det ,
utformes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.

§ 5 R EKKEFØLGEBESTEMMELSER

1. Bestemmelsene om rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12 - 7 pkt. 10.

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg , som eventuelt skal overtas av
kommunen , er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og ov ertatt av kommunen.

3. T rafikkarealer innenfor planområdet skal opparbeid es før brukstillatelse for bygg kan gis.

4. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
P lassering av bygg , tilpasning til omgivelsene, utnyttelse av ubebygd areal, adkomst og
gan gforbindelse r , parkeringsareal inkl . sykkelparkering , plass for renovasjon .
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5. Ved byggemelding av ny bebyggelse skal det dokumenteres at det blir avsatt nok
parkeringsplasser.

6. Før det gis bruk stillatelse på dagligvarebutikk innen planområdet skal

a. fotgjengerfeltet øst for krysset me d Arnold Dybjords vei flyttes 10 m vestover
fra dagens beliggenhet, og

b. Osloveiens arm mot nord i rundkjøringen på Hvervenkastet endres, slik at det
blir to innfarter og en utfart, i stedet for en innfart og to utfarter s om i dag.

c. Gangfelt nord for rundkjøringen flyttes 20m mot nord .
d. Gangfelt sørøst for rundkjøringen flyttes 10 mot sørøst.
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1 Bakgrunn

Denne detaljregulering en fremmes fordi gjeldende plan ikke hjemler etablering av
dagligvarebutikk på tomta der det tidligere var møbelfor r etning.

Fossen Utvikling AS vil være tiltakshaver for dette området.

Planlegger har vært daglig leder/s ivilingeni ør Bjørn Leifsen.

Hønefoss, 1 2.10.2018

Bjørn Leifsen
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2 Prosess

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS har helt siden 1998 og deretter i 2010 arbeidet for å få
endret bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan slik at de kan få omdisponere
butikklokalene fra møbelutsalg til dagligvarebutikk. Saken ble de gang ene avslått av
kommunen.

Saken ble igjen tatt opp i 2017. Etter flere møter og p olitisk behandling sist i
formannskapet 21.11.2017, ble det gitt klarsignal for å starte planarbeidet for en slik
endring av gjeldene reguleringsplan. Det ble så holdt oppstartsmøte om regulering
16.1.2018 .

Planen blir en fullstendig omgjøring av eksiste rende av gammel plan med ny planID, 439 .
«Alle» tema skal utredes , og formannskapet ba spesielt om at det legges vekt på temaene
befolkning , trafikk og byutvikling.

Planen er ikke av en slik karakter at den trengs å bli behandlet i hht . bestemmelsene i pl an -
og bygningsloven om konsekvensutredninger.

Planforslaget som her fremmes er vurdert i flere omganger av administrasjonen. Ny
trafikkutredning er utarbeidet , etter at den første feilaktig baserte seg på flere
parkeringsplasser enn det faktisk er tilgan g til på stedet.

3 Varsling .

31.1.2018 ble det annonsert og sendt ut varsel om oppstart. Frist for å komme med innspill
ble satt til 26.2.2018. Planområdet ligger mellom E16 med ramper og Fv35.

Varslet område , som ligger inntil omkringliggende vedtatte planer :
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De innkomne innspill er vedlagt og kommentert i vedlegg.

4 Kommune planen.

Eksisterende kommuneplan har planlagt området til «Ervervsområde», som omfatter
underformålene kontor, forretning, industri og lager. Se nedenfor. I arealdelen for
høringsutkastet fra 2017 er området markert som næringsvirksomhet.
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5 Overordnede retningslinjer.

Aktuelle retningslinjer er:

Samordnet areal - og transportplanlegging for Osloregionen
Fylkesdelplan for handel , s ervice og s enterstruktur i Buskerud.

Håndteringen av disse retningslinjene er diskutert her senere i kapitlene om handel og
trafikk, men her skal stikkordsmessig kommenteres:

Dagligvarebutikken blir liggende i et område med mye eksisterende og planlagt
bebyggelse, samt at den vil avlaste u heldig en stor del av trafikk en i Eikliområdet,
som ligger utenfor Hønefoss sentrum. Tiltaket er derfor i tråd med samordnet areal -
og transportplanlegging.
Fylkeskommunen kommenterte ved siste behandling i 2010 at lokaliseringen ikke
var i strid med fylk esdelplanen for handel, da dette ikke er et kjøpesenter.

6 Reguleringsplan for s laget.

6.1 Tiltaket.

Planen fremmes for at Coop skal kunne etablere en dagligvareforretning i eksisterende
forretningsbygg der det tidligere har vært møbelforretning med interiør, utstyr,
barneartikler og blomster . Det planlegges en forretnin g etter konseptet «Coop Extra» med
et salgsareal på ca. 1450 m2. I tillegg kommer nødvendige lager, personalrom og andre
birom. Til sammen ca. 1840 m2.

Å bygge et annet dagligvarekonsept her e r ikke hensiktsmessig utfra stedlig
konkurranseforhold og nødvendig varetilbud for befolkningen i området. Mindre butikker
enn dette ville ikke kunne konkurrere lokalt.

Eksisterende plan rommer at det også kan være mange andre typer forretninger her. Det
blir ikke endret med de nne planen.

Til byggesø k nad en er det laget en situasjonsplan for uteområdene, som vil kunne gjelde
når det blir dagligvareforretning her. Nedenfor er situasjonsplanen vist:
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Bygget til Møbellageret Arnfinn H Bakke AS har nylig , uavhengig av denne
reguleringsplanen, foretatt en ombygging med nytt inngangsparti.

6.2 Arealbruk .

Nedenfor og i vedlegg, er plan kart vist .

Hele plano mrådet er på ca. 30 daa og ink luderer byggeområder og deler av
omkringliggende vegarealer.

Planen inneholder formålene forretninger, bevertning, bensinstasjon/vegserviceanlegg
kjøreveg og annen veggrunn grøntområder. I tillegg er det regulert frisiktsoner.

Byggegrenser mot omkringliggende veger er 30m , slik som i opprinnelig plan .

Plankartet:
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Planen omfatter gårds - og bruksnumrene 38/119 - 120 , 38/135 og 38/136, for uten deler av
tilliggende vegarealer med gnr/bnr 101671. Arealene for eiendom 38/119 er 9,158 daa , for
38/135 er det 4,375 daa og for 38/136 er det 6,904 daa .

Størrelsen på forretnin gsområdet er, som plankartet viser, nå 3,933 daa . Det omfatter
nesten bare bygget , etter at parkeringsarealene er skilt ut som eget formål. Tilsvarende er
planlagt areal for bevertning av samme grunn 1,974 daa. Tomtene er forblir uendret. Det er
bare viste byggeområder som av planformelle grunner blir endret.

6.3 Areal er .
Arealbruken fordeler seg slik:

Formål: Areal i daa
PBL. § 12 - 5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg
Forretninger 3,93
Bevertning 1, 87
Bensinstasjon/vegserviceanlegg 6, 03
PBL. § 12 - 5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg 4,26
Annen veggrunn - grøntareal 5,34
Parkering 8,49
SUM 29, 92
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6.4 Byggeområder.

Her er dagens situasjon vist i skråbilde:

Områdene er i stor grad utbygd, og reguleringsendringen s hensikt går ikke ut på å øke
bygg massen . Bruk og ny utnyttelse harmonerer med dagens situasjon.

Plan kartet viser tr e byggeområder . Et for bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV1), et for
bevertning og overnatting (BB1) og et for forretninger (BF1).

Det finnes tinglyste privatrettslige avtaler om vegretter for de to eiendommene som ikke
har atkomst til Fv35 om å kunne kjøre over gnr 38/136 , der den er plassert. Det er derfor
ingen felles trafikkarealer for atkomstveg, da de er integrert i parkeringsløsningen.

S om situ asjonsplanen til bygge søknad en foran viser , så er parkeringsarealene og
atkomstarealer for Møbellageret og Gjestegården samordnet mht effektiv utnyttelse. Dette
er bruk av ute arealer som kan bli justert over tid. En har av planformelle grunner vist
parkeringsarealene som eget formål med felles drift , men ikke som felleseide arealer .

Målt ut fra kommunens grunnkart har forretningstomta i dag en %BYA på ca. 38%,
bevertningsstedet en %BYA på ca. 25% og bensinstasjonen en %BYA på ca. 10%. Det er
naturlig at en differensierer dette også i kommende plan, me n at det tillates litt utvidelse
(justeringer) av eksisterende bygg.
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Siden de viste byggeområdene for forretningstomta og bevertningsstedet reduseres, må
%BYA økes tilsvarende. I pl anforslaget har en satt % BYA for forretning en til 8 5 % .
Utnyttelsen for bevertnings - og overnattings sted et er satt til 60 % og bensinstasjonen til
1 5% . Parkeringsområdene skal ikke regnes med i utnyttelsen.

Dette er samlet litt mer enn den gamle planen, so m har en samlet utnyttelse på U=0,3 .
(Begrepene BYA og U kan ikke sammenlignes direkte). Og økningene er såpass begrenset
at det ikke medfører mer enn bygningsmessige justeringer, og ikke reell utvidelse av selve
driften . Det kunne ha gitt mer trafikk til/fra området.

I den gamle planen er t illatt byggehøyde tre etasjer. Etasjer som byggehøyde er ikke
benyttet nå lenger. Det høyeste eksisterende bygget er bygget til Møbellageret. Det er 12,5
m over terrenget. Ny plannorm sier at maks imal tillatt byggehøyde skal uttrykkes i meter,
relatert til høyden for tilliggende grunn . En har derfor satt krav om at maksimal
byggehøyde skal være inntil 13 m i området for forretningsbebyggelse, 11m for området
med bevertning og 10m for området for be nsinstasjon/vegserviceanlegg .

Eksisterende bygg har både røstet tak og flate tak. Bygningene er også nokså ulike. En har
derfor ikke satt strenge krav til bygningenes form.

6.5 U te arealer .

Utearealene er allerede opparbeide t , tilpasset den bruken som byggene har. Det er derfor
ingen grunn til å endre den formelle arealbruken.

Arealene rundt de tidligere møbelvarehusene til Bohus Bakke (1990 - 1997) og Skeidar
Hønefoss AS (1997 - 2017), der COOP ønsker å etablere seg, er oppgrad ert til å romme
flere parkeringsplasser for personbiler, og i mindre grad for varebiler og
lagringsconteinere. Dette for å forskjønne området og ikke minst inngangsporten til
Hønefoss.

6.6 Parkering.

Vesentlige områder innen planområdet er grøntområder i form av ubenyttede plener i øst,
randsoner mot Fv35 og vegskjæring ut mot E16.

Parkerings - og manøvreringsarealene rundt bensinstasjonen vil måtte bli som tidligere.

Parkeringsplassene er lagt i h ht. NBI sine oppdaterte anbefalinger. Dvs. langs ytterkantene
og for øvrig vinkelrett på bygget . Slik vil gående til/fra plassene slippe å krysse inn -
/utkjøring i særlig grad. Det er god plass for gående og syklende i sonene mellom
parkeringsplassene og by ggene. Plassene er derfor orientert slik at de gir den beste
trafikksikkerhet for myke trafikanter .

Møbellageret og Ringerike Gjestegård har i praksis felles parkeringsplasser , samt at alle tre
brukere har avtale om felles bruk og vedlikehold av alle park eringsplassene. Denne er
forvist kommuneadministrasjonen.
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Planen viser i alt 2 2 1 bil parkeringsplasser på deres felles arealer. Fordelt innen
eiendommene er det 1 4 2 og hvorav 8 HC og 3 el hos Møbellageret , og 7 9 og hvorav 3 HC
hos Gjestegården . I praksis vil disse i noen grad benyttes felles.

Arealene rundt bensinstasjonen blir i praksis bare benyttet av dem.

Det legges opp til at kommunens parkeringsvedtekter skal gjelde . Kommunen har ny
parkeringsforskrift på høring. På dette stedet vil de n gi følgende krav , der det ikke er satt
spesifikke krav til bensinstasjoner :

Funksjon Bil pr 100 m2 Sykkel pr 100 m2 Ca. m2 Bil P stk . Sykkel P stk .
Forretning 1,5 2 5 150 7 7 103
Bevertning 1,5 2 1 400 21 30
Sum - - 6 550 9 8 1 33

Situasjonsplanen viser også sykkelparkering . 70 stk. ved forretningen.

Nevnte forslag til parkeringsforskrift vil kunne kreve 133 sykkelparkeringsplasser. Det
mener vi et altfor høyt antall. For en dagligvare vil dette være plasser i tidsmessig omløp,
me d kanskje en halv time pr parkering. Dvs. at 133 plasser vil tilsi ca. 200 syklende kunder
i timen. Uansett ambisjoner om Hønefoss som sykkelby er dette altfor «optimistisk»! En
mene r at ca. 5 0 plasser for kunder og 20 for ansatte vil være mer enn nok. Det er vanskelig
å tenke seg at det vil bli flere enn 10 0 syklister som besøker planområdet hver time.
( Forutsatt at hver kunde bruker ca. 30 min . i butikken).

Den viste situasjonsplanen viser nok flere sykkelparkeringsplasser enn det vil være et reelt
behov for. En har derfor i planbestemmelsene satt krav til at antall parkeringsplasser for bil
skal minimum være i hht pa rkeringsforskriften, mens det avsettes krav om 50 plasser for
sykler .

Det er rom for å etablere mindre grønnrabatter , uten at det set t es krav til å opparbeide slike .
Trær er ikke ønskelig da det medfører bøss og fugleskitt på parkerende biler og kan være
trafikkfarlig da det hemm er frisikt .

7 Konsekvenser.

7.1 Befolknin g.

Denne planens følger for befolkningen vil kun gjelde servicetilbudet en dagligvarebutikk
vil gi. Det legges ikke opp til andre merkbare endringer i planforslaget.

Andre mulige negative følger som noen ganger kan knyttes til utbygging av nye områder,
slik som barrierevirkninger, støy, tap av grøntområder eller lekearealer , er vanskelig å se
her. Dette fordi planområdet allerede i nesten 30 år (fra 1990) har vært benyttet til
butikker.

Andre faktorer med betydning for befolkningen, slik som t ilgjengelighet (pr bil, gang - /
sykkel og kollektiv) og trafikksikkerhet (spesielt for skolebarn) , er vurdert under kapitlet
om trafikk.
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Kapitlet om handel tar for seg følgene for dagligvarehandelen i dette og tilgrensende
område r syd for Hønefoss sentrum. Konklusjonene derfra er at en dagligvarebutikk her på
Hvervenkastet vil bli nærmeste butikk for inntil 1400 boliger i dag , og ca. 1900 boliger
etter at boligfeltene Tanberglia (under bygging) og Tanberghøgda (reguleres nå) er ferdig
utbygde. Sistnevnte kan først bygges ut når det er klart at ny E16 vil bli bygd. Da vil
trafikken på Fv35 bli mindre belastet og mindre kritisk mht trafikk. Uten denne
dagligvarebutikken vil de handle som i dag fortrinnsvis på Eikli, i butikkene i Osloveien og
Dronning Åstas gate. Slik sett e r det ikke store forskjeller i avstand til dagens butikker,
men en vesentlig forskjell i tilgjengelighet. Nevnte gater er de med mest kødannelse i
Hønefoss på ettermiddagen når det er mest handel, slik at en ny dagligvarebutikk på
Hvervenkastet letter kjør ingen merkbart for befolkningen. I tillegg til vil den være en
fordel for trafikkavviklingen.

Se også kapitlet om handel.

7.2 Byutvikling .

Denne sakens relevans for byutvikling kan stikkord s messig listes opp slik:

Byens sentrum med nærområder .
Dagens og fremtidige boligområder ved Hvervenkastet .
Dagens og fremtidig lokalisering av arbeidsplasser.

Byutvikling henger også i stor grad sammen med handel og trafikk , som her er vurdert i
eg ne kapit ler .

7.2.1 Hønefoss sentrum med nærområder .

En dagligvarebutikk på Hvervenkastet har liten innvirkning på sentrum mht varetilbud og
livet i sentrum. Dette er i stor grad belyst under kapitlet om handel, der hovedkonklusjonen
er at dagligvarehandel i stor grad uansett vil foregå utenfor sentrum. Etab lering av store
forretningsbygg med detaljhandel utenom dagligvarer på Hvervenmoen har hatt langt
større innvirk n ing på handelsmønster og følgelig livet i Hønefoss sentrum.

En butikk på Hvervenkastet vil først og fremst konkurrere med de mange
dagligvareb utikkene i på Eikli, dvs . i Osloveien og Dronning Åstas gate , dvs. sør for
sentrum . Se beskrivelsen av dette under kapitlet Handel .

Kommunen skal lage en o mråderegulering for Hønefoss . Grensene for dette planarbeidet er
lagt langt unna dette planområdet. Ikke engang de sydlige områdene på Eikli inngår i
området for den kommende byplanen. Disse grensene avspeiler hvilke områder kommunen
mener er sentrumsområdene.

Det er derfor ikke sannsynlig at dette prosjektet vil ha noen påvirkning, verken faktisk eller
prosessmessig , på det konkrete planarbeidet som omhandler begrepet «byutvikling» .
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7.2.2 Dagens og fremtidige boligområder.

Ved Hvervenkastet er det boliger både i Hvervenenga, Trøgstad, Arnegårdsbakken,
Tandbergmoveien og ved sykehuset. For disse områdene blir en butikk på Hvervenkastet
nærmeste alternativ. De utgjør ca. 500 boliger.

For bebyggelsen på Eikli bli r Hvervenkaste t også relativt nære, men butikkene i Dr Åsas
gt . enda nærmere.

For ny bebyggelse i Tanbergmarka, med boligområdene Tanberglia som er under bygging
og Tanberghøgda som er under behandling, blir Hvervenkastet nærmeste butikk. ( Ca. 400
nye boliger).

Daglig varebutikken på Hvervenkastet blir derfor i stor grad også en nærbutikk for både
eksisterende boliger, men ikke minst nye boliger i bynære områder. Jfr. også betydningen
butikken vil få for øvrige områder syd for Hønefoss.

7.2.3 Dagens og fremtidig områder for arbeidsplasser.

Hvervenkastet - og Hvervenmoen har i dag et betydelig antall arbeidsplasser. Ringerike
sykehus, Statens kartverk og andre bedrifter i tilknytning til Hvervenmoen har i flere år
vært i nærområdet. Den seinere tid har flere nyetableringer på Hvervenmoen økt antallet
betydelig, og det er i tillegg godkjent plan for utvidelse av næringsområdene på
Hvervenmoen. Området antar en vil etter hvert kunne romme over 3000 arbeidsplasser.
Det er et betydelig antall og kanskje det største i Ringerike uten for bykjernen.

En dagligvarebutikk i området vil ligge i nærområdet til arbeidsplassene. Det vil være en
stor fordel for de som arbeider der og vil være med på å redusere trafikken for de som skal
handle etter arbeidstidens slutt.

7.3 Handel.

7.3.1 Historisk utvikling.

For å forstå virkningen for handel må en betrakte den historiske utviklingen av
dagligvarehandelen generelt , og i Hønefoss spesielt . D ette e r også en del av grunnlaget for
å kunne forstå utviklingen fremover.

Den historiske utviklingen er blitt styrt av flere faktorer:

Alminnelig samfunnsutvikling.
Bilhold.
Strukturelle endringer i bransjen.

Går en tilbake til 1950 - tallet var antall dagligvarebutikker i og rundt byen på topp.
Økonomien etter krigen var blitt bedre, men det var få biler (b egrenset mobilitet), kvinnene
var for det meste hjemmeværende og husholdningsutgiftene var de langt største for
familiene. Det ble sagt at en dagligvarekjøpmann kunne klare seg med all handel fra ca. 15
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husstander for å kunne drive noenlunde lønnsomt. Det var da heller ikke lov til å eie mer
enn én butikk, noe som forhindret etablering av kjedebutikker , som seinere har medført
konkurransefordeler for de som er tilknyttet kjedene.

Med slike forutsetninger var det kort avstand mellom hver butikk. Den gang var det ca. 40
dagligvarebutikker innen bygrensen, og et nesten tilsvarende antall i områdene Dalsbråten,
Høyby, Tolpinrud, Hofsfoss, Norderhov, Haug, Åsa Steinsfjerdingen og Heradsbygda.

Dette bildet holdt seg delvis noe utover på 1960 - tallet, men da ble imp ortforbudet av biler
opphevet og mobiliteten økte. Dessuten ble økonomien delvis enda bedre og kvinners
yrkesdeltakelse begynte å øke. Mobiliteten økte og d ette ga som resultat at flere lokale
butikker ble lagt ned.

Fra 1970 ble dette bildet ytterligere fo rsterket. Grossistene ble mer fremtredende i
markedet, noe som samlet butikkene i kjeder. Økt bilhold medførte at flere kunder kunne
oppsøkte butikker som var billigst i større grad. Laveste priser og best til gjengelighet mht
parkering ble avgjørende konku rransefortrinn .

I Hønefoss kom første kjøpesenter ca. 1970 , i Stormarkedet som også inkluderte en
dagligvarebutikk. Det innledet et nytt handelsmønster i byen, med store salgsflater, mange
bransjer under samme tak og med rikelig med parkeringsplasser. Små kjøpmenn svarte
med tilbud om å kjøre varer hjem til kundene, men med stadig flere som hadde bil b le dette
tilbudet mindre attraktivt , slik at de etter hvert måtte de inn i kjedene . Resultatet ble at enda
flere måtte legge ned.

Størst endringer ble det rundt 1990. Da ble kjedede Rimi og Rema 1000 etablert, i tillegg
til samvirkelagene som da var godt e tablerte. Så kom også NorgesGruppen (med butikkene
Ultra, M eny, Spar , Kiwi og Joker). Handelen innen dagligvare ble nå styrt av store kjeder ,
og små lokale butikker ble nærmest utradert . Dette fordi at bilholdet nå var blitt allment ,
slik at lave priser i store lokaler med gode parkeringsmuligheter dominerte
handelsmønsteret. Dette har pre get markedsbetingelsene og følgelig kjøpemønsteret helt
frem til nå.

7.3.2 Senere års utvikling i Hønefoss.

Som ovenfor nevnt ble de mange små dagligvarebutikkene nedlagt fra 1970 og fremover til
ca. 1990. For uten Bonus i Ringerike Stormarked (Tippen) fra 1971 ble det etablert
dagligvare i Alles Magasin fra ca. 1975 og Torvet Mat, der Torvet Klær er nå , fra 198 2 . De
to siste ble avviklet før år 2000. Handelen ble overtatt av dagligvarebutikker øverst i
Hønengata (Mega), ved lyskrysset på nordsida (Rema 1000) , Rema 1000 og Rimi i
Osloveien og Rema 1000 nede på Eikli , der også AKA holdt til. På Eikli ble det også etter
hvert etablert butikkene Kiwi og Meny (til erstatning for AKA).

Felles for alle etableringer har vært biltilgjengelighet, med prisnivå og delvis varetilbud
som suksessfaktorer.

Den aller siste tid e r det etablert ny Kiwibutikk i Hønengata (fra 2011) , og det har vært
gjort forsøk med ny en I CA. - butikk i sentrumskvartalet. Sistnevnte ble lagt ned etter kort
tid (2015) , enda den lå veldig sentralt til og hadde meget godt vareutvalg. Det antas at
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parkeringstilbudet kun i parkeringskjeller kan være en viktig faktor for at den ble nedlagt .
Erfaring tilsier at svært mange handlende vegrer seg for å parkere i parkeringskjellere.

Den mest sentrumsnære dagligvarebutikken nå er på Kuben. Det var en stund to butikker
der etter at Meny ble e tablert for få år siden, men Rimi - butikken måtte legge ned pga
problemer med inntjening . Det va r altså ikke rom til begge to , enda de lå midt i sentrum av
byen .

I sentru m er nå kun én dagligvarebutikk i Hønefoss sentrum. Etter offisielle omsetningstall
å bedømme har den ikke større omsetning enn den den bør ha for å drive. Den mest
veldrevne butikken på Eikli har f.eks . ca. tre ganger så stor omsetning.

Det har altså ikke vært mangel på tilgjengelige lokaler for dagligvarebutikker , eller forsøk
på etableringer i sentrum av slike butikker den seinere tid. Kundene har valgt å handle der
det er mest praktisk for dem. Prisene på varene mellom butikkene i sentrum og de i
utkant en har ikke vært avgjørende forskjellige, og kan således ikke vært med å styre
utviklingen mot handel utenfor selve sentrum.

Kundene foretrekker butikker med lett tilgang for å handle med bil. Det passer både de
som skal handle stort (mye å bære på) og de som handler i forbindelse med hjemreise fra
jobben. Å kjøre inn til sentrum der det er tett trafikk og begrenset med tilrettelagte
parkeringsplasser inntil butikkene er derfor ikke logisk sett fra de handlendes synsvinkel.
Tilgjengelighet er derfor nøkkel faktoren.

Konklusjonen må være at sentral beliggenhet i seg selv ikke er nok for at en
dagligvarebutikk kan drives lønnsomt. Snarere er det påfallende hvor vanskelig det er å
drive dagligvarebutikker i sentrum, der biltilgjengelighet og parkering ikke kan bli
tilrettelagt godt nok i konkurranse med de som har slike fortrinn litt utenfor selve sentrum.

7.3.3 Sammenheng med områdene rundt byen.

D agligvarebutikk på Hvervenkastet vil være nærbutikk til ikke bare de nærmeste boligene
ved Hvervenkastet/Hvervenmoen, men også for store områder syd for byen.

Siden nærbutikkene i de mer tynt befolkende områdene der er lagt ned, vil bebyggelsen
utenfor denne delen av byen finne de alter native dagligvarebutikkene på Vik, Haug og
Tyristrand. Dette betyr at svært mange innbyggere mellom Hønefoss syd og nevnte steder
reiser inn til Hønefoss, selv når de i ens ærend skal handle dagligvarer. Det vil være
innbyggere i Åsa, Norderhov, Helgelands moen, Røyse, Trygstad, Tandberg/Arnegård,
Vaker og Lisletta. Innbyggere fra Ask og Haug vil ha nærmeste dagligvare i hhv Kuben i
sentrum og Rema 1000 i s e ntrum , i Haug senter eller på Tyristrand.

Omlandet/nedslagsfeltet til den omsøkte butikken er vist p å illustrasjonen nedenfor.
Grensene er trukket utfra anslått kjøretid til Hvervenkastet contra de alternative butikkene
på Vik, Sundvollen og i Hønefoss.
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Det antas at dette «nærområdet» består av ca . 1400 boliger i dag, og med utbyggingen på
Helgelandsmoe n og i Tanberglia og Tanberghøgda vil det bli ca. 1900 boliger, i tillegg til
et stort antall arbeidsplasser.

Det betyr at butikken vil bli det nærmeste tilbudet for et stort antall handlende i Hø nefoss
syd, med grei ti lgjengelighet.

7.3.4 Endringer i kjøremønsteret arbeid - handel.

Det er svært ofte at handel av dagligvarer skjer i forbindelse med arbeidsreiser, og da
spesielt hjemreisen. Dette er i tillegg til vanlig handel på dagtid , samt storhandel på fredag
ettermiddager og på lørdager. Men siden ha ndel i forbindelse med arbeidsreiser også faller
samme n med rushtidene i trafikken, blir sammenhengen mellom lokalisering av butikker
og arbeidsplasser svært viktig.

Coop har registrert hvor mange og hvor stor andel av kundene de har på de ulike tidene av
døgnet i slike butikke r som dette :

Kl . Kunder % Kl . Kunder %
7 - 8 20 2 15 - 16 115 10
8 - 9 30 3 16 - 17 105 10
9 - 10 45 4 17 - 18 90 8
10 - 11 65 6 18 - 19 80 7
11 - 12 90 8 19 - 20 65 6
12 - 13 85 8 20 - 21 55 5
13 - 14 90 8 21 - 22 40 4
14 - 15 100 9 22 - 23 30 3
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En ser altså her at butikken er mest besøkt i tidsrommet kl. 11 - 18. Men viktig st er at det er
svært lite besøkende i morgenrushet (kl. 7 - 9), dvs. på det tidspunktet da trafikken fra E16
og inn til byen er mest kritisk for mulig oppstuving ut på E16.

Dagens handleruter ved arbeidstids slutt .

De som i dag arbeider i Hønefoss og skal handle etter arbeidstid på sin reise ut av byen
sørover, må stoppe i Osloveien (Rema 1000), eller kjører ned (og opp igjen) i Dr Åstas gt.
(Rema 1000, Kiwi eller Meny).

Kjøremønsteret for handlende syd i byen er il lustrert på neste side , der dagens
dagligvarebutikker er vist med blå farge.
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Dette medfører også stor trafikkbelastning i Dr Åstas gt . og krysset Dr Åstas gate X
Osloveien. Krysset er kritisk mht trafikkapasitet og fremkommelighet i dag.

Ved etablering av ny skole på Benterud vil Dr Åstas gt . bli en sentral veg til skolen, både
for myke og harde trafikanter. Trafikken med myke trafikanter der vil derfor øke betydelig.
Ventelig vil det også kunne bli mer biltrafikk, selv om hovedatkomsten er lagt til Har ald
Hardrådes gate.

Endringer i handleruter ved arbeidstidens slutt.

En dagligvarebutikk på Hvervenkastet vil ikke gi noe unikt tilbud av dagligvarer i dette
området. Det finnes allerede en dagligvarebutikk i Osloveien (Rema 1000) og tre stk. i Dr
Åstas gt. (Rema 1000, Meny og Kiwi). Butikken vil derfor i liten grad generere nye reiser
mht handel til denne delen av byen.

De som skal ut på E16 og kjøre nordover, vil ikke få ekstrakjøring ved å stoppe og handle i
denne butikken, da de allikevel må kjøre forbi innkjøringen. Dette er vist nedenfor.

De som kommer fra Hønefoss og skal handle før de skal ut på E16 retning syd, vil kjøre
strekningen mellom rundkjøringen og avkjøringen to ganger. Dette er vist på neste side :
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Endringene blir altså først og fremst i avkjøringen til planområdet, samt noe mer trafikk i
rundkjøringen på nords iden. I m indre grad i på - /avkjøring til E16. Effekten av dette er
redegjort for i trafikkutredningen.

7.3.5 Tilgjengelighet

Lokalt er dette redegj ort for i egen trafikkutredning. Se dette.

Butikken blir liggende rett i tilknytning til inn - og utfartsåren syd for byen. Det betyr at
den gir svært lite ekstra trafikk i byen, samt at den blir lett tilgjengelig for de som allikevel
kjører der daglig. Far en for at plasseringen skal kunne skape trafikkavviklingsproblemer på
E16 er liten, da sannsynlig bruk ikke faller sammen med rush - timen i retning sydfra.

De som vil besøke butikken på ettermiddagen, da det kan være kø ut på E16 sydover, vil i
hovedsak væ re de som skal ut av byen, og vil kunne gjøre handel uten å kjøre ut på E16
først.

Hyttetrafikken på torsdag og fredag ettermiddag sydfra vil heller ikke blande seg inn der
det er køproblemer andre retningen.

Butikken vil bli liggende inntil lokalveg (Fv 35) som har best kollektivdekning i hele
Hønefoss. Busstopp rett inntil området både i tilknytning til Fv35 og E16.
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Langsmed planområdet er det gangs - /sykkelveger og fortau. Gang - /sykkelvegene fortsetter
også helt inn til byen og sørover langsmed E16 helt forbi Sundvollen i Hole. Det er også
fortau til Arnegårdslia, sykehuset og Trøgstad. Tilgjengeligheten for gående og syklende er
derfor meget god .

7.3.6 Annen handel og tjenestetilbud .

Det er uttrykte ønsker fra politikere og planleggingsetater på fylkes - og kommunenivå om
å styrke handel i sentrum, og at bl.a . dagligvarebutikker bør lokaliseres dit . D et samme
gjelder handel av varer som ikke så voluminøse at de i praksis må han dles med bil .

For handel med dagligvarer er slike mål/ønsker, av årsaker som er b eskrevet ovenfor,
urealistiske . Dagligvarehandel er ofte i så tunge bører en trenger bil, samt at det skjer i
forbindelse med transport til/fra arbeidet. Men spesialforretninger av nisjeprodukter og
kortreist lokalmat har større sjanse for å lykkes i selve sentrum.

For byutviklingen vil derfor en etablering av dagligvarebutikk på Hvervenkastet ikke
komme i konkurranse med varehandel i sentrum, så fremt det ikke også i større omfang blir
solgt varegrupper som naturlig hører hjemme i sentrumsbutikkene.

Denne etableringen av dagligvarebutikk har ingen direkte influens på lokalisering av
tilbud, drift eller annet mht offentlig eller private tjenester. Eneste betydning er at om slike
tilbud er i nærområdet , så vil denne butikken gjøre det lettere for de som arbeider der å få
gjort daglig vare handel uten å måtte reise inn til sentrum.

7.3.7 Konkurranse.

Denne etableringen vil nesten utelukkende konkurrere med dagligvarebutikkene på Eikli.
Den vil ikke konkurrere mot butikker i sentrum eller nord i byen. Til det er den interne
trafikken i Hønefoss generelt for stor.

Etableringen vil heller ikke konkurrere med butikkene på Hvervenmoen syd for E16 .
Kriteriene for butikkene der er at de kun skal føre plasskrevende handel og varer som
regnes som arealkrevende og transpor tskapende, dvs. biler, motorkjøretøy,
landbruksmaskiner, trelast , andre større byggevarer og sal g fra planteskoler/hagesentre,
samt møbler, brunevarer og hvitevarer. I tillegg må handelslokalene være minimum 2000
m2 BRA pr enhet, som ikke kan inndeles i mi ndre enheter.

Det er også i planen for Hvervenmoen satt dokumentasjonskrav om at det ikke etableres
handel som konkurrerer med annen detaljhandel innenfor bykjernen.

En er ukjent med hvordan kommunen har håndhevet ovennevnte krav i utbyggingen av
denne delen av Hvervenmoen.

Gjeldende bestemmelser for planområdet en her søker omregulering av, sier at området
ikke tillates nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, f.eks . m atvareforret n ing. Det er
ikke sag t positivt hva en ellers kan etablere her. Siden planen for Hvervenmoen syd er
dedikert større varetyper som ikke skal konkurrere med varetilbudet i sentrum, og det er
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satt krav til at de skal være transportskapende, har en her ikke funnet grunn til å lage flere
begrensninger på nordsiden av E16 .

Selv om butikken blir liggende langsmed nåværende E16, vil den i svært liten grad
konkurrere med butikker som ligger inntil Rv7 og E16. Handlende langs disse, og da
spesielt hyttefolket til/fra Hallingdal og Valdr es, vil ha langt bedre tilgjengelighet til
butikkene på f.eks. Sokna og Hallingby, da disse ligger rett ved ve gene. Her på
Hvervenkastet er kjøremønsteret mer komplekst og avstanden fra hovedvegen mye større.
Tiltaket vil derfor ikke medføre noen utilbørli g konkurranse med butikker i områder som
er konkurranseutsatte. Det er også stor avstand til nevnte steder; ca. 23 km til Hallingby og
27 km til Sokna . Der er de i den seinere tid bygd nye butikker i konkurranse på
eksisterende på stedet. Det planlegges og så ny butikk på Nes i Ådal , som vil konkurrere
med den eksisterende der.

Det finnes også store dagligvarebutikker på bl.a. Flå og Bagn, samt i Sundvollen og på Vik
i Hole som konkurrerer om handel fra hyttetrafikken.

Etablering av dagligvare på Hvervenkas tet er derfor ikke avgjørende for eksistensen til de
såkalte «hyttebutikkene» langs Rv7 og E16.

7.4 Trafikk .

Det er laget særskilt fagrapport for tr afikk; se vedlagte notat fra aug . 2018 av Asplan - Viak ,
som også har utredet trafikk fra Hvervenmoen . Notatet er en revidert utgave fra april 2018.
Teksten her er basert på det reviderte notat et fra aug. 2018 .

7.4.1 Dagens trafikk til - fra Hvervenkastet handel

Hvervenkastet har i dag 4.850 m2 handel, fordelt på følgende grupper.

Møbelhandel - 2.450 m2

Interiørhandel - 1.000 m2

Kontormøbel - 440 m2

Sportshandel - 960 m2

I tillegg til ovennevnte er det en bensinstasjon i planområdet, med samme atkomst som
handelen.

Trafikken til - fra dagens handel er beregnet med følgende tall for ansatte, turproduksjon og
bilbelegg.

Møbelhandel - 0,5 ansatt pr 100 m2, 10 personturer pr 100 m2, 1,5 personer pr bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 10 personturer pr 100 m2, 1,3 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 10 personturer pr 100 m2, 1,3 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 48 personturer pr 100 m2, 1,3 personer pr bil
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Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018.

Figur 1.2. Beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel i 2018.

Dagen s Personturer Biltrafikk Bil - P

Arealbruk Areal Ansatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E - time Behov

Møbel 2450 12 15 26 973 1 030 695 573 93 47

Interiør 1000 10 13 11 397 420 284 234 38 19

Kontormøbel 440 4 5 5 170 180 122 100 16 8

Sport 960 10 20 17 633 670 452 373 61 30

Gjestegården 1 000 8 13 11 400 423 267 311 40 20

Bensinstasjon 544 635 67

Trafikk 5 850 44 82 68 2 574 2 723 2 363 2 225 315 124

Reisemiddel - % dagens handel 3 % 3 % 95 % Timesandel 13,4 %

7.4.2 Dagens biltrafikk og kryssbelastning

Timetrafikken på vegene rundt Hvervenkastet er hentet fra rapporten «Trafikkanalyse
Hvervenmoen næringsområde» (Asplan Viak AS 2017). Fra denne rapporten er det hentet
trafikktall for de to rundkjøringene ved Hvervenkastet i ettermiddagst imen. Trafikktall for
kryssene til Ringerike sykehus, Hvervenkastet handel og Trygstadveien er fra tellinger
utført av Fossen Utvikling AS i 2017 og 2018 .

Kapasitetsberegningene er gjort med programmet SIDRA versjon 7.0. Beregningene er
presentert i figur ene med følgende verdier for dimensjonerende time:

Kapasitetsutnyttelse - Trafikkbelastning i tilfart / tilfartens kapasitet
Forsinkelse sek - Gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil
Maksimal bilkø m - Maksimal bilkø i meter – mindre enn 5 % av timen

Dagens biltrafikk ÅDT 2018 på de enkelte delstrekninger av Osloveien og sidevegene er
beregnet ut fra (beregnet) timetrafikk på de samme strekningene. ÅDT på E16, på
Osloveien vest, og på Hvervenkastet er hentet fra Nasjonal Vegdatabank.

Krysset med H vervenkastet - Arnegårdsveien har høyest belastning fra Osloveien vest,
med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,82, 10 sekunder forsinkelse pr bil og 57 meter bilkø.
Krysset er med dette nær kapasitetsgrensen.

Krysset med Hvervenmoveien - Monserudveien har ves entlig lavere belastning.

Atkomstkrysset til Hvervenkastet handel har høyest belastning på tilfarten fra
planområdet, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,66, 24 sekunder forsinkelse pr bil og 24
meter bilkø. De to andre vikepliktkryssene har vesentlig lav ere belastning.
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7.4.3 S ituasjon med planlagt arealbruk

Turproduksjon og reisemiddelfordeling

Trafikken til - fra planlagt virksomhet ved Hvervenkastet er beregnet i følgende trinn.

Trafikkskaping - hvor mange personreiser pr dag som blir generert av
virksomhetene
Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil, kollektiv benyttes til - fra
virksomhetene
Reisemønster - hvordan fordeler biltrafikken seg på vegene rundt planområdet

Hver venkastet handel er beregnet med samme totalareal som i dag, med følgende endring
i arealer for de enkelte handelsgruppene.

Møbelhandel - 2.450 m2
Dagligvarehandel + 1.830 m2
Interiørhandel + 230 m2
Kontormøbel +/ - 0 m2
Sportshandel + 390 m2

Trafikken til - fra handel er beregnet med følgende verdier for ansatte pr 100 m2,
personturer pr 100 m2 og bilbelegg.

Dagligvarehandel - 2 ansatte pr 100 m2, 18 0 personturer pr 100 m2, 1, 3 personer pr
bil
Interiørhandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Kontormøbel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 3 0 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil
Sportshandel - 1,0 ansatt pr 100 m2, 50 personturer pr 100 m2, 1,4 personer pr bil

Turproduksjonen ovenfor er hentet fra PROSAM 121, med to sammenlignbare
dagligvarebutikker som ligger utenfor sentrum. Turproduksjon for annen handel den
samme som brukt for dagens situasjon.

Reisemiddelfordelingen til - fra Hvervenkastet dagligvarehandel er anslått ut fra
reisemiddelfordeling for handels - og servicereiser i Nedre Buskerud i h h t . RVU 2013/14
«Reisevaner i Osloområdet».

70% bil / 22 % gang e og s ykkelandel - 8 kollektiv

Reisemiddelfordelingen til - fra annen handel er den samme som brukt for dagens situasjon.
Ut over trafikken til og fra handelsområdet er det regnet med en generell trafikkvekst på
13,3 %, fram mot 2028, i h ht prognosen for Buskerud fylke.

Trafikkvekst til - fra Hvervenkastet handel

Figuren nedenfor viser beregnet trafikk til - fra Hvervenkastet handel med planlagt ny areal -
bruk. Antall ansatte er noen flere enn en ser for seg nå i starten. I beregningen er det regnet
med at 10 % av besøkende til dagligvarehandelen også besøker annen ha ndel på
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Hvervenkastet, herunder Gjestegården eller bensinstasjonen. Det innebærer en liten
reduksjon av trafikkbelastningen i atkomstkrysset.

Personturer Biltrafikk P - behov P - norm

Ny a realbruk Areal Ansatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT E - time Be søk Bil - P

Ny dagligvare 1 830 41 725 264 2 306 3 294 1 774 1 462 213 53 27

Interiør 1 230 12 8 7 506 520 361 298 43 22 18

Kontormøbel 440 4 3 2 175 180 125 103 15 8 7

S port 1 350 14 14 12 924 950 660 544 79 40 20

Gjestegården 1 000 8 13 11 400 423 267 311 40 20 15

Bensinstasjon 544 635 67

Trafikk 5 850 80 762 295 4 310 5 367 3 731 3 352 457 142 88

Reisemiddel - % Hvervenkastet 14 % 5 % 80 % Timeandel 12,0%

7.4.4 Biltrafikk og kryssbelastning med planlagt ny handel

Planlagt ny E16 forbi Hønefoss (før 2030) vil gi redusert biltrafikk på dagens E16, men
også i Osloveien forbi Hvervenkastet. I tillegg kommer effekten av Ringeriksbanen, trolig
en gang etter 2030. I vår beregning, som tar utgangspunkt i nær framtid (ca . 2028) er det
ikke tatt høyde for dette. Beregnet situasjon kan derfor betegnes som et «worst case».

Beregnet «nyskapt trafikk» for årsgjennomsnittet er 1.780 kjt . på virkedager og 1.460 kjt .
ÅDT i årsgjennomsnitt .

Det bemerkes at det meste av det vi her kaller trafikkøkning reelt sett ikke være ny trafikk i
Osloveien. Konkurrerende dagligvarebutikker langs Osloveien nord for Hvervenkastet
trekker også i dag trafikk forbi planområdet.

T rafikksituasjon en i krysset f or planområdet med planlagt utbygging viser at en kan
forvente 47 sekunders forsinkelse og kødannelse opp mot 50 meter inne på området. Det er
det god plass til inne på området.

Trafikkavviklingen i Osloveien vil imidlertid ikke påvirkes i nevneverdig gra d av det nye
handelstilbudet.

Likevel foreslås noen utbedringstiltak for å gjøre veien mer robust og trafikksikker.
Gangfeltet over Osloveien, som i dag ligger rett vest atkomstkrysset, fore slås flyttet
nærmere Arnold Dyb jords vei (sykehuset). Det vil le tte avviklingssituasjonen og gi en
enda sikrere kryssing for gående (det er lite venstresvingende trafikk fra sykehuset).

I rundkjøringen Osloveien - Hvervenkastet foreslås et ekstra kjørefelt over de siste 20
meterne, for trafikk rett frem og til venstre.

Gangfeltet over Osloveien vest bør samtidig flyttes ca . 20 meter mot vest, slik at gående
forholder seg til kun 1+1 kjøre felt i kryssingen. Også gangfeltet over Osloveien øst foreslås
flyttet ca . 10 meter av samme grunn. De foreslåtte tiltakene vil bidra til sikrere kryssing for
gående og samtidig bedre avviklingskapasiteten i kryssene .
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Dagens Oslovei har to felt ut av rund kjøringen mot sentrum. Det ekstra feltet har ingen
effekt på belastningen i rundkjøringen, men gir en lengre kryssing for gående (er del av
skoleveien). Den ekstra bredden bør alternativt brukes til å anlegge en bred midtdeler.
Tilfarten fra vest bør ha to kjørefelt nærmest rund kjøringen.

Både den planlagte E16 og Ringeriksbanen vil gi nye rammevilkår for trafikken – på noe
sikt. Dagens E16 vil bli avlastet i betydelig grad i rushet, noe som også vil ha betydning f or
Fv 35 Osloveien. Ny E16 vil tidligst væ re på plass i 2028 og jernbanen en gang etter 2030.
Situasjonen som beskrives i notatet kan derfor betegnes som en mellomsituasjon og et
«worst case».

7.4.5 Trafikkulykker ved Hvervenkastet

I perioden 2012 - 201 7 har det vært 7 trafikkulykker med personskade i vegene ved
Hvervenkastet . Ingen av dem i atkomstkrysset mot handelen.

Figuren nedenfor viser utsnitt av ulykkesregisteret i Nasjonal Vegdatabank (NVDB) for
toplanskrysset på E16 til Hønefoss, for perioden 2009 - 2016. Ulykke med alvorlige
personskader (1 stk) er vist med gul farge og ulykker med mindre alvorlige personskader er
vist med grønn farge.

Trafikkulykker med personskade 2006 - 16 på vegene ved Hvervenkastet handel.
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Ulykkene, som i figuren er angitt med bokstav for ulykkestype og to siffer for årstall (etter
2000), fordeler seg som følger på ulykkestype.

F otgjenger - ulykker - 2 ulykker
MC - ulykker - 2 ulykker
Bil - ulykker - 3 ulykker

Ulykkesfrekvensen på av - og påkjøringene ved Hv ervenkastet er beregnet til 0,14, som er
lav ere enn gjennomsnittet for t ilsvarende veger i Norge på 0,20 (fra Trafikksikkerhets -
håndboken).

På E16 ved Hvervenkastet er det beregnet en ulykkesfrekvens til 0,08 , som er halvparten
av gjennomsnittet f or tilsvarende veger i Norge , som er på 0,16 .

I Osloveiener det beregnet en ulykkesfrekvens til 0,17 , som også er noe lavere enn
gjennomsnittet for tilsvarende veger i Norge , som er på 0,22 .

7.5 Strøm, og vann - og avløpsnett

Områdene er i dag knyttet til all nødvendig infrastruktur.

Overvann bli r ført til terreng, via underjordisk fordrøyningsbasseng.

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. Hovedb ygge t er koblet til
dette Vardar nettet. Det er imidlertid pr dato ikke satt i virksomhet.

7.6 Radon

Radonko nsentrasjon i grunnen er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan områder med
løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et område av
løsmasser. I det nasjonale aktsomhetskart for radon skal en her ha middels/lav aktsomh et.

Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen
siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I rom med varig opphold,
spesielt soverom, kan radonforekomster bli et helseproblem dersom forebygg ende 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.

K onklusjon:
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I og med at det kan forekomme radon i grunnen , har en som et forebyggende tiltak satt
krav til at alle rom med varig opphold skal bygges med tiltak , i form av membran og
utlufting av mulige radon gasser.

7.7 Barn - og unges interesser

Dette bebygde arealet har ikke vært brukt som oppholds - eller lekeareal av barn og unge i
nærmiljøet. Dette fordi det ligger langt unna eksisterende bebyggelse, som er i
Arnegårds veien og ved sykehuset .

Siden området ikke skal bebygges med boliger vil kommuneplanens bestemmelser og
uteområder for barn og unge ikke bli gjort gjeldende.

Nærmeste barneskole bli r den nye Benterud skole på Eikli . Ungdomsskoleelevene fra 8.
klasse blir i hovedsak Veienmarka. De elever som hadde Kirkeskolen som nærskole
fortsetter på Haugsbygd. Til Veienmarka er det sammenhengende fortau. De som skal til
Haugsbygd vil ha krav som gratis skoleskyss pga avstanden.

7.8 Universell utforming

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell
utforming . Dette er mulig d a helningen på terrenget ikke er særlig stor , men
tilnærmelsesvis helt flatt.

7.9 Grunnforhold

Vedr. oppføring av bygget i 1990 ble grunnarbeider og fundamentering basert på rapporter som
ble utarbeidet av Statens Vegvesen i forbindelse med omlegging av R v 7 ( nå E16) . De har stått i
mange år uten synlige setningsskader.

Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan finnes. Massene består
hovedsakelig av le ire, sand og grus . Avstanden t il fjell er ukjent.

Med tanke på fundamentering må grunnfor holdene , pga erfaring med eksiterende bebyggelse,
kunne karakteriseres som gode . Det er heller ikke snakk om utvidelse av bygningsmassen,
kun indre rokkering av arealene.

7.10 Kulturminner

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området.

D ersom det i forbindelse med bygg - og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete
kulturminner , skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud
fylkeskommune skal varsles.
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7.11 Støy

Området innehar funksjoner som ikke er definerte som støyømf intlig bruk i hht
støyretningslinjene.

En eventuell mertrafikk vil heller ikke gå på veger der det er slik bebyggelse.

Til Ringerike sykehus er det for stor avstand til at noe mertrafikk vil kunne gi signifikant
merstøy for bebyggelsen der.

Mertrafikk en et tiltak her vil skape vil utgjør en for liten % - vis endring på vegene til at det
vil kunne merkes mht støy. Endringene utgjør ca. 0,45 B for E16 og 0,68 dB for Fv35.
Siden den minste merkbare endringen går ved ca. 3 dB, ligger de fysisk målbare
endringene for lavt til støy utgjør noe problem i denne saken.

7.12 Luftforurensning.

Grenseverdier for l uftforurensning gjelder ikke slik bebyggelse som det planlegges her.

7.13 Biologisk mangfold .

Det finnes ingen kjente sårbare arter i dette fullt utbygde området. Forholdet til
Naturmangfoldlovens §§8 - 12 er der for avklart.

8 Risiko og sårbarhetsanalyse

Det er laget egen risiko - og sårbarhetsanalyse. Se denne. De problematiske tema er
behandlet i eget skjema, som bl.a . anviser hvordan de blir behandlet i planen. Dette er:

1. Det settes krav til at det ved nybygging skal gjøres tiltak mot radon.
2. Det settes krav til frisikt i avkjørsel mht trafikksikkerhet i kryss og si kkerhet for

gående og syklende.
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1. Detaljregulering Nr 452 for «Ringkollveien 95» vedtas. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for deling av eiendommen 103/109 i 

Haugsbygd, slik at det kan etableres ytterligere en enebolig på arealet. Detaljreguleringen 

legger opp til fortetting i Haugsbygd, i et etablert boligområde sentralt på Ringerike. Det 

foreligger ingen gammel reguleringsplan for dette området. I kommuneplanens arealdel er 

arealene avsatt til boligbebyggelse.  

Ved høring og offentlig ettersyn kom det ikke inn mange merknader ei heller innsigelser fra 

regionale myndigheter. Sammendrag av merknader med tilhørende kommentarer fra 

forslagsstiller og rådmann er vedlagt, vedlegg 5. 

 

Planforslaget legger opp til en naturlig fortetting av tettstedet Haugsbygd. Etter en samlet 

vurdering er rådmannen positiv til denne detaljreguleringen. 

 

Bakgrunn 

Forslagsstiller Innhus AS har tatt initiativ for å tilrettelegge for eneboliger i Haugsbygd. Ny 

enebolig er under oppføring på eiendommens nordøstre side, og vil være en av to nye 

boliger innenfor planområdet. Området det ligger i er etablert. Utkjørsler fra etablerte boliger 

i dette området ender ut i nærhet til krysset mellom Ringkollveien og Gjermundboveien. 

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fortetting ved opprettelse av ny boligeiendom og 

øke trafikksikkerheten ved ut-/innkjøring til boligene. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

13.11.2018 Varsel om oppstart i Ringerikes Blad og kommunens nettsider 

30.11.2018 Frist for innspill 



28.05.2019 Planforslag mottatt 

31.07.2019 Revidert planforslag mottatt (med vegarealer for gbnr. 2164/1 og 103/10) 

19.08.2019 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i HMA i saksnr 59/19 

27.08.2019 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i Strategi og plan, saksnr 20/19 med vedtak        

om høring og offentlig ettersyn. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 7. 

 

 Endringer etter 1.gangsbehandling 

Det er ikke gjort mange endringer i planforslaget etter 1. gangsbehandling. De viktigste 

endringen er at planbestemmelsene er justert for å imøtekomme uttalelsen fra 

Byggesakskontoret vedrørende evt. forurenset grunn og Fylkesmannens merknader 

vedrørende ivaretakelse av støyforhold.  

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 29.08.2019 – 14.10.2019. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunens visjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Vekst og utvikling av by og lokalsamfunn skal være balansert og livskraftig. Kommunen skal 

være attraktiv å bo i, spesielt for unge og barnefamilier, og det skal fokuseres på helse og 

aktivitet for alle. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. 

Planforslaget er i tråd med føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til boligformål. 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnet plan. 



 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Strategi og 

plan/Formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

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

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

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

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

I denne saken har forslagstiller fremskaffet et kunnskapsgrunnlag som tilsier at naturmangfold 

ikke vil bli vesentlig berørt av tiltakene planforslaget legger opp til. Det henvises for øvrig til 

planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse vedrørende påvirkning av naturmangfold. På 

bakgrunn av innspill i høringen ble det tatt inn bestemmelser med krav til tiltaksplan ved funn 

av forurenset grunn, herunder syredannende bergarter. Endringen anses å sikre forsvarlig 

ivaretakelse av naturmangfoldlovens §12. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte høringsuttalelser fremgår av vedlegg 5. Omfanget av uttalelser er 

beskjedent.  Det er ikke foretatt større endringer av planforslaget etter høring og offentlig 

ettersyn. De viktigste endringene er gjort i planbestemmelsene, som er justert for å 

imøtekomme uttalelsen fra Byggesakskontoret vedrørende evt. forurenset grunn i form av 

radon og syredannende bergarter, og Fylkesmannens merknader vedrørende støy. Begge 

forholdene anses tilstrekkelig sikret gjennom krav i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under en effektiv 

arealplanlegging. Planforslaget er en videreføring av arealformål som er avsatt i 

kommuneplanen. Detaljreguleringen legger opp til fortetting i Haugsbygd, i et etablert 

boligområde. Planen legger ikke opp til vesentlige endringer av områdets karakter og 

konsekvensene vurderes å være begrenset. 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, jf. nærmere redegjørelse for ulike 

utredningstemaer i saksframlegget til 1. gangsbehandling, vedlegg 7.   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 



1. Oversiktskart  

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Høringsuttalelser 

a.  Buskerud fylkeskommune 

b. Statens Vegvesen 

c. NVE 

d. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

e. Ringerike kommune, Byggesakskontoret 

f. Ringerike kommune, Teknisk forvaltning – vei, park og idrett.  

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget i Strategi og plan 

8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget i Strategi og plan 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2020 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Grethe Tollefsen/Lars Lindstøl 
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Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den regulering s grense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

Bebyggelse og anlegg Feltnavn

Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse BFS

Renovasjonsanlegg BRE

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg SKV1 - 3

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT1 - 2

Hensynssoner

Frisikt H140

Eierform

o_ = Offentlig

f_ = Felles



1

Formålsbestemmelser

§ 1 Fellesbestemmelser (pbl. § 12 - 7)

§ 1.1 Støy (§ 12 - 7 nr.3)
Bygninger med støyfølsomt bruksformål skal vurderes støyisolert som ledd i byggesaken for det
enkelte tiltaket. Støynivå i ny arealbruk skal tilfredsstille grenseverdier gitt i tabell 3 i
Miljøverndepartementets «Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging» (MD T - 1442/ 16 ).
Støy på uteareal, lekeplass og utenfor vindu i støyutsatt fasade skal ikke overstige støy grensen for
trafikkstøy på Lden = 55 dB .

§ 1.2 Bygninger, anlegg og utearealer (§ 12 - 7 nr. 3 og 4)
Gjeldende teknisk forskrift ivaretar krav om universell utforming av byggv erk. Det skal sikres god
tilgjengelighet i uteområdene så langt det terrengmessig lar seg gjøre.

Eksisterende terreng skal i størst mulig grad bevares, og det skal tilstrebes å unngå store fyllinger og
skjæringer.

Beplantning skal skje med allergivennlige plantesorter.

§ 1.3 Radon ( § 12 - 7 nr.3)
Det skal gjennomføres bygningsmessig tiltak for å redusere inntrenginga a v radongass i samtlige
boliger.

§ 1.4 Kulturminner ( pbl § 12 - 7 nr.6)
Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbei d straks
stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. kulturminneloven § 8.2.

§ 1.5 Byggegrense mot veg ( pbl § 12 - 7 nr. 2 )
Det skal ikke oppføres tiltak innenfor byggegrense 15,0 meter mot veg. Byggegrense er vist i
plankartet. Det kan oppføres mindre tiltak som lave gjerder, hekk og busk innenfor byggegrense,
forutsatt at det ikke kommer i konflikt med frisikt o.l.

§ 1.6 Parkering ( pbl § 12 - 7 nr. 7 )
Det skal avsettes bil - og sykkelparkering etter gjeldene parkeringsnorm for Ringerike kommune.
Parkeringsløsning skal vises i situasjonsplan og utomhusplan.

§ 1.7 Utomhusareal ( pbl § 12 - 7 nr. 4 )
Det skal avsettes 200 m2 til uteoppholdsareal for enebolig. En andel av 30 % kan løses på terrasse,
veranda, balkong eller takterrasse. Arealet skal ha en hensiktsmessig form. Areal brat tere enn 1:3 skal
ikke medregnes.

§ 1.8 Overvann
Overvann skal håndteres lokalt innenfor planområdet. Det skal redegjøres for overvannsløsning i
byggesøknad.

§ 2 B ebyggelse og anlegg

§ 2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse ( pbl § 12 - 7)

§ 2.1.1 Formål
Området BFS skal benyttes til oppføring av frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.

§ 2.1.2 Boligtype
Det tillates oppføring av enebolig er , med sekundærleilighet inntil 65 m2 BRA , samt garasje og
uthus.

§ 2.1.3 Utnyttingsgrad
Total utnyttelse skal ikke overs kride 30 % BYA.
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§ 2.1.4 Høyde
Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 9,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå. For
garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for gesims og 5,0 m for møne.

§ 2.2 Renovasjonsanlegg
Plassering av renovasjonsanlegg er vist i plankart.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( pbl § 12 - 7 nr . 7 )

§ 3.1 Kjøreveg
Området f_ SK V 3 b enyttes som felles adkomstveg for eiendommene innenfor planområdet, samt
gnr/bnr. 103/237 og 103/296 .

§ 4 H ensynssoner ( pbl § 1 2 - 6 )

§ 4.1 F risikt H 140
H140 omfatter frisiktsoner. Innenfor frisiktlinjene vist i plankartet, skal det være fri sikt i en
høyde av min. 0,5 meter over tilstøtende vegers planum . Enkeltstående trær og stolper kan stå
innenfor så lenge de ikke er til fare for trafikken.

§ 5 Rekkefølgebestemmelser ( pbl § 1 2 - 7 nr.1 0 og 1 2 )

§ 5.1 Kjøreveg
Veg og teknisk infrastruktur, uteoppholdsarealer og løsning for overvannshåndtering skal være
opparbeidet før brukstillatelse gis.

§ 5.2 Forurenset grunn
Før det gis rammetillatelse eller igangsettingstillatelse skal det være utført undersøkelser ift.
forurenset grunn. Dersom det påvises forurenset grunn , herunder syredannende bergarter, skal
tiltaksplan som redegjør for hvordan spredning av forurensning skal unngås, og hvordan det skal
sikres at grunnen har tilstrekkelig miljøkvalitet etter at tiltaket er gjennomført , følge søknaden.

§ 5.3 Støy
Før det kan gis igangsettingstillatelse skal foreligge dokumentasjon om ivaretakelse av krav til
støynivå og eventuelle avbøtende tiltak. Nødvendige avbøtende støytiltak skal være ferdigstilt før det
kan gis brukstillatelse.
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1 Innledning
Berntsen Plan og Oppmåling AS fremmer reguleringsplanforslag for Ringkollveien 95 på vegne av
forslagsstiller Innhus AS .

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for fri ttliggende småhusbebyggelse, eneboliger på
eiendommen 103/109 i Haugsbygd.
Pl anområdet på 2 478 m ² ligger i nntil Ringkollveien i etablert bolig område , øst for Klekken og
sentrum av Haug .
Eiendommen er bebygd med en enebolig . H ensikten med plan en er således å legge til rette for deling
av eiendommen slik at det kan etableres ytterlig ere en enebolig på arealet.

2 Planprosess
Det ble avholdt oppstartsmøte for planarbeidene 15 .1 0 .201 8 med representanter fra Ringerike
kommune og forslagstiller.

Oppstart av planarbeidet for Ringkollveien 95 ble annonsert 13 .1 1 .201 8 i Ringerikes Blad og på
nettsidene til Ringerike kommune. Det ble sendt varsel om oppstart i form av brev til registrerte
grunneiere i tilknytting til planområdet, samt til offentlige myndigheter med frist for innspill
30 . 1 1.2018. F orslagstiller har mottatt t re innspill . Sammendrag med kommentarer følger som eget
vedlegg.

3 Planstatus
Planområdet ligger innenfor følgende overordna plan :
Kommuneplan for Ringerike vedtatt 31 . 01 .201 9
Området har status boligbebyggelse – nåværende.

Tilgrensende reguleringsplane r :
0 605 - 373 Apalbakken
Detaljregulering av tre eneboligtomter vest for planområdet.

0 605 202 - 06 Havna Hemskogen
Detaljregulering av boligområde med frittliggende småhusbebyggelse nordvest for planområdet.
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4 Beskrivelse av planområdet
Planområdet ligger inntil Ringkollveien i etablert boligområde, øst for Klekken og sentrum av Haug.
markert med rød sirkel i figur 1.

Figur 1. Oversiktskart

P lanområdet slik det det ble varslet ved oppstart.

Figur 2 . Planområde (Opprinnelig)

I samråd med planavdelingen i Ringerike kommune er avgrensningen justert, slik at området
avgrenses av senterlinje for Ringkollveien og privat samlei , som vist i figur 2.

Figur 2 . Planområde (Revidert)
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4.1 Adkomst
Adkomst til planområdet er fra FV164 Ringkollveien, via privat samlevei , med felles utkjøring på
fylkesveien (markert med blå pil i figur 3).
Fotgjengertrafikk løses gjennom grøntområde , regulert i detaljplan 0605 - 373 Apalbakken , sør - vest
for planområdet (markert med grønn pil i figur 3) , v idere langs Apalveien ned til gang - og sykkelvei
langs Bånntjernveien/Ringkollveien.

Figur 3 . Adkomst

4.2 Eksisterende bebyggelse og bruk
Ny enebolig er under oppføring på eiendommens nordøstre side, og vil være en av to nye boliger
innenfor planområdet.

4.3 Landskap, natur og grønnstruktur
Arealet er fradelt fra eksisterende boligeiendom og har så ledes vært disponert som hage inntil nylig .
Området er omkranset av småhusbebyggelse, med unntak av dyrket mark på eiendommens østre
side.

Landskapet er svakt skrående mot sørvest fra kote +296 til +292moh.

Planområdet ligger over marin grense på kote +1 71 og befinner seg innenfor et område med
løsmasse av forvitringsmateriale. B erggrunnen består hovedsakelig av leirskifer og kalkstein jf. NGU s
kartbaser .

Det er ikke registrert skred eller flomfare i området, jf. NVEs kartdatabase.



Detaljreguleringsplan
RINGKOLLVEIEN 95

6

5 Planforslaget
5.1 Pla nkart

Figur 4 . Utsnitt av reguleringsplankartet

5.2 Areal bruk
Området s arealbruk reguleres etter pbl§ 12.5 med følgende formål.

Bebyggelse og a nlegg (PBL§ 12.5.1)
- Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse , 1739, 6 m ²
- Renovasjonsanlegg , 8m ²

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL§ 12.5.2)
- Kjøreveg (felles) , 1 74,1 m²
- Kjøreveg (offentlig), 221,8m²
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (felles), 21,6m²
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (offentlig), 313,5m²

5.3 Beskrivelse
Innenfor planområdet reguleres det for to enebolig tomter med tilhørende teknisk infrastruktur .
Det vektlegges å utnytte områdets beliggenhet og topografi på en slik måte at adkomstvei og tomter
legges i terrenget . Eksisterende terreng skal i størst mulig grad bevares, og det skal tilstrebes å unngå
store fyllinger og skjæringer .

5.4 B oligformål
Planforslaget legger til rette for frittliggende småhusbebyggelse innenfor arealet BFS. Det tillates
oppføring av eneboliger, med sekundærleilighet inntil 65 m2 BRA, samt garasje og uthus . Total
utnyttelse skal ikke overskride 30 % BYA , og m aksimal byggehø yde for gesims er 7,0 m og for
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møne 9,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå. For garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for
gesims og 5,0 m for møne jf. §2.1 i reguleringsbestemmelsene.

Bebyggelsen vil i liten grad påvirke områdets karakter , da det ligger nat urlig å fortette med
småhusbebyggelse i området . I bestemmelsene er det satt krav om en maks mønehøyde på 9
meter over gjennomsnittlig planert terreng. Dette ivaretar sol - og utsikt s forholdene for
bakenforliggende bebyggelse.

5.5 Lek og uteoppholdsarealer
Lek og uteopphold løses på den enkelte eiendom jf. §1.7 i bestemmelsen e. Det er i tillegg etablert
lekeplass i tilstøtende plan for 280 - Andersløkka , 250m sør for planområdet. For øvrig kan det nevnes
at planområdet grenser inntil LNF - området i øst, med hel e marka som friareal.

5.6 Støy
D et er utført sjablongmessige beregninger av støy mot planområdet, basert på trafikk langs
Ringkollveien . Støyberegningene viser at gul støysone (55db) forventes å bre seg inntil 20 - 25 meter
inn i planområdet . Bygninger med støyfølsom t bruksformål skal vurderes støyisolert som ledd i
byggesaken for det enkelte tiltaket.

I planforslaget er byggegrensen for de nye boenhetene satt til minimum 15 m fra senterlinje veg.

Figur 5 . Støysoner

5.7 Renovasjon
Plassering av felles renovasjonsløsning er lokalisert ifm. adkomst til tomtene. Dette sikrer god tilgang
for renovasjonsselskapet, slik at men får en effektiv og trafikksikker løsning for håndtering av avfall.
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5.8 Barn og unges interesser
Barn og unges interesser er iva retatt ved at det blant annet tilrettelegges for romslige
uteoppholdsarealer for hver enkelt boenhet, jf. §1.7 i bestemmelsene.

Det legges det til rette for å knytte planområdet på en trafikksikker måte til tilliggende gang - og
sykkelveier, som beskrevet i punkt. 4.1.

En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som har
nærhet til fritidstilbud, skoler, barnehager og friområder.

5.8 Samferdselsanlegg
Planområdet grenser inntil FV164 Ringkollveien, og har fe lles avkjørsel med åtte andre eiendommer
fra privat samlevei, totalt ti eiendommer er tilknyttet avkjøringspunktet på Ringkollveien.
Hensynssone for frisikt, H140, er utarbeidet etter krav gitt i Håndbok N100 .

Det er regulert areal til felles adkomstveifor eiendommene innenfor planområdet, samt gnr/bnr.
1 03/237 og 1 03/296 jf. §3.1 i bestemmelsene. Regulert veibredde er 3m.

Fra planområdet er det i over kant av 2 km til Vang skole (1. - 7. kl.) , Haugsbygd ungdomsskole , og
bygdas idrettsanlegg. Mesteparten av strekningen skjer på gang - og sykkelvei eller lite trafikkert vei ,
med unntak av kryssing over Harehaugveien i plan , for å komme til/fra idrettsanlegget . Det ansees å
være tilstrekkelig sikret skolevei for feltet.

N ærmeste bussholdeplass ligger på motsatt side av Ringkollvei en for planområdet. For å unngå
kryssing av Ringkollveien kan en benytte bussholdeplass i krysset Bånntjernveien , som ligger i
gangavstand på 300m fra planområdet , som beskrevet i punkt 4.1.

5.9 Kulturminner
Buskerud Fylkeskommune har gitt uttalelse etter v arsel om oppstart av planarbeidene. I uttalelsen
fremkommer det at fylkeskommunen må foreta registreringer før de kan uttale seg videre i saken.
Registreringene skal utføres i barmarks sesongen 2019.

5.10 Teknisk infrastruktur
Påkobling til o ffentlig vann - og avløpsledning i planområdets sør vestre hjørne. Herfra tilkoblet med
selvfallsledninger fra hver enkelt boenhet.

Påkobling til 400V - anlegg fra fordelingsskap i planområdets sørvestre hjørne.

5.11 Overvann
Håndtering av overvann vil skje ved infiltrering i grunn på den enkelte eiendom. Det skal etableres
g røfter langs adkomstvei f_ SKV3 , med stikkrenne r i hvert avkjøringspunkt . Grøftene skal for øvrig
dimensjoneres for potensielt store vannmengder , for å unngå va nnskader på veier i smelteperioder
og ved ekstremvær. Overvann fra veggrøfter skal føres i åpen grøft til offentlig overvannsledning ,
20m sør for planområdet.

5.12 Naturma ng fold og biologisk mangfold
Planforslaget er vurder t iht. naturmangfoldlovens §§ 8 t il 12.
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§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kr avet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom
bruk av og samspill med naturen, herund er slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.

Vurdering: Miljødirektoratets naturbase og Klima - og miljødepartementets artsdatabank har ingen
registreringer innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet av området.
Det er ikke registret kulturminner eller spesielle naturverdier innenfor planområdet hos
Riksantikvarens kulturminnebase elle r kommunens kartbase.
Buskerud fylkeskommune må foreta registreringer før de kan uttale seg videre i saken.

§ 9.(føre - var - prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe fo rvaltningstiltak.

Vurdering: Det er ikke foretatt registreringer i nevnte kartbaser som skulle tilsi at tiltaket vil skade
naturmangfoldet i området, og det er heller ikke kommet innspill fra offentlige etater som
underbygger nettopp dette.
Føre - var - pri nsippet anses å være ivaretatt med bakgrunn i disse momentene.

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller
vil bli utsatt for.

Vurdering: Tiltaket vil medføre d elvis nedbygging av områder avsatt til bebyggelse,
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Tiltaket anses å ha svært begrenset påvirkning på økosystemet og den samlede belastningen
betraktes å være akseptabel for området sett und er ett.

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Vurdering: Anses som lite relevant for tiltaket.

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

Vurdering: Det legges opp til ordinær anleggsdrift for framføring av teknisk infrastruktur, veger og
opparbeidelse av tomtea realer med de plikter dette medfører for de utførende. For øvrig anses §12
som lite relevant for tiltaket.
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Konsekvenser av planforslaget
Utover de nevnte forhold anses ikke planforslaget å ha nevneverdige konsekvenser for det ytre miljø,
barn og unges interesser, eller økonomiske konsekvenser for kommunen.
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RI N GE RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

VURDERI NG AV UTTALELSER VED
HØRI NG OG OFFENTLI G ETTERSYN AV PLANFORSLAG

452 Detaljregulering for Ringkollveien 95

Utarbeidet av Berntsen Plan og Oppmåling A/S
Kommentert av Rådmannen 22 .0 1 .20 20 (L L)

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato

1
2
3
4
5
6

Buskerud fylkeskommune
Statens Vegvesen
NVE
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Ringerike kommune , Byggesakskontoret
Ringerike kommune, Teknisk forvaltning – vei, park og idrett

14.10.2019
13.09.2019
26.09.2019
14.10.2019
06.09.2019
02.09.2019

Det har totalt kommet inn 6 uttalelser i forbindelse med høring og offentlig ettersyn. 4 av
disse har ingen merknader til planarbeidet.

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

Buskerud fylkeskommune, 14.10.2019
Arkeologiske kulturminner: Buskerud
fylkeskommune har ikke opplysninger om
automatisk fredete
kulturminner eller andre arkeologiske
kulturminner i planområdet. Buskerud
fylkeskommune har derfor ingen merknader til
planforslaget.
Bygningsvern og etterreformatoriske
kulturminner: Buskerud fylkeskommune kan ikke
se at verneverdige bygninger og andre
etterreformatoriske kulturminner vil bli berørt av
planen og har følgelig ingen merknader til
planarbeidet.

Forslagsstillers
kommentar:
Buskerud
fylkeskommune har
ingen merknader til
planarbeidet etter å ha
gjennomgått
arkeologiske
kulturminner,
bygningsvern og
etterreformatoriske
kulturminner.

Rådmannens
kommentar:
Ingen ytterligere
kommentar.

Statens Vegvesen, 13.09.2019 Forslagsstillers
kommentar :

Rådmannens
kommentar:
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Samtlige kommentarer i Statens Vegvesen sin
uttalelse til oppstart ser ut til å være
i møtekommet.
Statens Vegvesen har ingen ytterligere
merknader til planforslaget.

Statens vegvesen har
ingen merknader til
planarbeidet.

Ingen ytterligere
kommentar.

NVE, 26.09.2019
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til
overordnede planer og veiledning/opplæring av
kommuner med store utfordringer innen deres
saksområde, samt å gi uttalelser til
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand
til konkrete problemstillinger. Kommunene har
blitt bedt om å skrive tydelig i
oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker
bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan
ikke NVE se at det er bedt om slik bistand. NVE
gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
NVE minner om at det er kommunen som har
ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til
flom - og skredfare, overvann, vassdrag og
energianlegg i arealplaner, byggetillatelse r og
dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om
NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. Hvis det
likevel er behov for NVEs bistand i saken kan
NVE Region Sør kontaktes med en konkret
forespørsel.

Forslagsstillers
kommentar :
NVE gir ikke konkret
uttalelse i denne saken,
og kan ansees å ikke
ha merknader.

Rådmannens
kommentar:
Ingen ytterligere
kommentar.

Fylkesmannen i Oslo og Viken, 14.10.2019
Fylkesmannen har ikke fått varsel om oppstart
av planarbeid, og har derfor ikke fått mulighet til
å kommentere planarbeidet før nå. Når det er
sagt er det begrenset med hvilke nasjonale og
viktige regionale føringer som blir berørt av
planforslaget slik Fylkesmannen vurderer saken.
Fylkesmannen vil likevel vise til viktigheten av at
tilstrekkelig miljøkv alitet blir sikret i detaljplanen.
Trafikkstøy fra Ringkollveien må ivaretas i tråd
med Klima - og miljødepartementets
støyretningslinje T1442/2016. Fylkesmannen
mener det er en svakhet med planforslaget at
det ikke er innarbeidet støyreduserende tiltak
når det er dokumentert at Ringkollveien
resulterer i at store deler av tomta er utsatt for
støyverdier som overskrider grenseverdiene for
støy.
I den sammenheng ber Fylkesmannen om at
støygrensen for trafikkstøy på Lden = 55 dB blir
tatt inn i bestemmelsene s lik at den blir juridisk
bindende for området. Støy på uteareal,
lekeplass og utenfor vindu i støyutsatt fasade
skal ikke overstige denne grensen. Dette er med
på å sikre godt bomiljø for de som skal bo i
området.

Forslagsstillers
kommentar:
Innspill tas til følge, og
innarbeides i
planbestemmelsene.

Rådmannens
kommentar:
Det er beklagelig at
Fylkesmannen ikke er
varslet ved oppstart.
Merknadene
Fylkesmannen har til
planforslaget anses
ivaretatt på forsvarlig vis.
Ingen ytterligere
kommentar.

Ringerike kommune, Byggesakskontoret,
06.09.2019

Forslagsstillers
kommentar :

Rådmannens
kommentar:
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Planområdet ligger nær til områder med særlig
høyt radonnivå jf. kommunens Aktsomhetskart.
Det er i selve planområdet angitt «Usikkert»,
som tyder på at dette ikke er undersøkt.
Tiltakshaver skal vurdere om det kan være
forurenset grunn i området der et terrenginngrep
planlegges. Aktiviteter som vil kunne føre til
forurensning av grunnen er eiendommer i
områder med alunskifer eller andre bergarter
som danner syre i kontakt med luft og vann.
Viser ellers til « Regler for bygging og graving i
forurenset grunn» på kommunens nettside:
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo -
og - areal/miljovern/forurenset - grunn /

§1 - 3 i bestemmelsene
omtaler radon. Det blir
her beskrevet at det
skal gjennomføres
bygningsmessig tiltak
for å redusere
inntrenginga av
radongass i samtlige
boliger uavhengig av
om det er forurenset
grunn i området eller
ikke. Forslagsstiller
anser forholdene som
ivaretatt gjennom
overnevnt
bestemmelse.

Rådmannen anser at
§1.3 sikrer forholdet til
inntrengning av eventuell
radongass i boliger.
Byggesak peker imidlertid
på fare for alunskifer.
Rådmann en anser det
derfor fornuftig å
innarbeide bestemmelse
om at det skal gjøres
undersøkelse av
forurenset grunn og at
det ved påvisning av
forurenset grunn må
utarbeides tiltaksplan
som redegjør for hvordan
spredning av
forurensning skal unngås
og hvordan de t skal
sikres at grunnen har
tilstrekkelig miljøkvalitet
etter at tiltaket er
gjennomført.

Ringerike kommune, Teknisk forvaltning –
vei, park og idrett, 02.09.2019
Teknisk forvaltning har ingen sterke meninger
om dette, da adkomstveien er privat og
Ringkollveien er Fylkesvei .

Forslagsstillers
kommentar:
Teknisk forvaltning har
ingen merknader til
planarbeidet.

Rådmannens
kommentar:
Ingen ytterligere
kommentar.

Hensynsone fri sikt er lagt
inn i plankartet.
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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

PlanI D 452 - Ringkollveien 95 - gnr 103 bnr 109 - Haugsbygd -
Ringerike kommune - detaljregulering - offentlig ettersyn -
uttalelse om kulturminner

Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag 452 for Ringkollveien 95 i Ringerike kommune jf. PBL
12-10. Vi viser også til vår tidligere uttalelse, datert 04.12.2018. Dette er en kulturminnefaglig
uttalelse til planforslaget.

Kort om planen
Planområdet omfatter eiendommen gbnr. 103/109, samt deler av gbnr. 103/110 og 2164/1.
Området er omtrent 2,5 dekar. Formålet med planen er å opprette to boligtomter med en
bebyggelse på 2-4 boenheter.

Arkeologiske kulturminner
Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner eller andre arkeologiske
kulturminner i planområdet. Vi har derfor ingen merkander til planforslaget.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi kan ikke se at verneverdige bygninger og andre etterreformatoriske kulturminner vil bli berørt
av planen og har følgelig ingen merknader til planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Ingvill Eidsesen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  14.10.2019  Vår referanse:  2018/11604 - 5 Vår saksbehandler:
Deres dato:  29.08.2019  Deres referanse:  18/3935-16 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
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

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Henriette Foss / 48279352 1 8/249878 - 5 1 8/3935 - 1 6 1 3.09.201 9

Uttalelse til Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 1 gangsbehandling -

offentlig ettersyn av reguleringsplan - Ringerike kommune

Vi har mottatt for uttale ovennevnte forslag til detaljreguleringsplan.

Planforslaget berører fylkesveg, fv. 2862.

Hensikten med planforslaget synes å være å tilrette legge for deling av eiend ommen 1 03/1 09

i Haugsbygd slik at det kan etableres ytterligere en enebolig på arealet. Planforslaget legger

opp til fortetting i Haugsbygd, et etablert område sentralt på Ringerike.

Samtlige kommentarer i vår uttalelse til oppstart ser ut til å være imøt ekommet. Vi har ingen

ytterlige merknader til planforslaget.

Plan og forvaltning

Vegavdeling Buskerud

Med hilsen

Anders O. Hagerup

Seksjonsleder Henriette Foss

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1 502 MOSS
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Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

 

   

Vår dato: 26.09.2019         

Vår ref.: 201909492-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 29.08.2019 Ingvild Tillerbakk 

Deres ref.: 18/3935-16 

   

     

1 

NVEs generelle innspill - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for 

Ringkollveien 95 - Ringerike kommune - Planid 452 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 29.08.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi 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 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 



 
Side 2 

 

 

 

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - 

 «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, 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 Sør kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Ingvild Tillerbakk 

saksbehandler 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   
 

  

   

   

 



       
       
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: 

  14.10.2019  2019/44290 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  29.08.2019  18/3935 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Ringkollveien 95 

Ringerike kommune har i brev av 29. august 2019 oversendt forslag til detaljregulering for 
Ringkollveien 95 hvor det er foreslått to eneboligtomter på gnr. 103/109. 
 
I følge oversendelsen ligger området i et etablert boligområde med nærhet til skole, rekreasjon og 
lekearealer. Ny enebolig er allerede under oppføring på tomta. Planforslaget vil resultere i at denne 
tomta blir delt opp i to boligtomter. Bebygd areal er begrenset til 30 %. Tomta har i dag en størrelse 
på ca. 1,8 daa. 
 
Fylkesmannen har ikke fått varsel om oppstart av planarbeid. Vi har derfor ikke fått mulighet til å 
kommentere planarbeidet før nå. Når det er sagt er det begrenset med hvilke nasjonale og viktige 
regionale føringer som blir berørt av planforslaget slik vi vurderer saken. 
 
Vi vil likevel vise til viktigheten av at tilstrekkelig miljøkvalitet blir sikret i detaljplanen. Trafikkstøy fra 
Ringkollveien må ivaretas i tråd med Klima- og miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2016. 
Vi mener det er en svakhet med planforslaget at det ikke er innarbeidet støyreduserende tiltak når 
det er dokumentert at Ringkollveien resulterer i at store deler av tomta er utsatt for støyverdier som 
overskrider grenseverdiene for støy. 
 
Vi ber i den sammenheng om at støygrensen for trafikkstøy på Lden = 55 dB blir tatt inn i 
bestemmelsene slik at den blir juridisk bindende for området. Støy på uteareal, lekeplass og utenfor 
vindu i støyutsatt fasade skal ikke overstige denne grensen. Dette er med på å sikre godt bomiljø for 
de som skal bo i området. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 ARENDAL 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
Til: 

Ingvill Eidesen 
 

Fra:  Ole Anders Moskaug 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

18/3935-19 39851/19 PLN 452 06.09.2019 

Merknad miljø- 452 - Detaljregulering - Ringkollveien 95 Gnr/bnr 103/109 

 

Planområdet ligge nær til områder med særlig høyt radonnivå jf. kommunens 

Aktsomhetskart. Det er i selve planområdet angitt «Usikkert», som tyder på at dette 

ikke er undersøkt. 

 

 

Tiltakshaver skal vurdere om det kan være forurenset grunn i området der et 

terrenginngrep planlegges. Aktiviteter som vil kunne føre til forurensning av grunnen 

er eiendommer i områder med alunskifer eller andre bergarter som danner syre i 

kontakt med luft og vann,  

Viser ellers til «Regler for bygging og graving i forurenset grunn» på kommunens 

nettside: https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/miljo-og-

areal/miljovern/forurenset-grunn/ 



Fra: Morten Fagerås [Morten.Fageraas@ringerike.kommune.no] 

Til: Ingvill Eidesen [] 

Kopi:  

Sendt: 02.09.2019 15:26:56 

Emne: SV: Intern varsel 452 Ringkollveien 95 

Vedlegg: image002.jpg; image003.jpg 

Hei 
 
Jeg har ingen sterke meninger om dette, da adkomstveien er privat og Ringkollveien er Fylkesvei.  
Vil tipse deg om at dere setter krav til avkjøringen til Ringkollveien.  
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Morten Fagerås 

 
Prosjektleder/Saksbehandler 
Teknisk forvaltning - vei, park og idrett 
Mob. 909 20 175 
 

 
 

Fra: Ingvill Eidesen <Ingvill.Eidesen@ringerike.kommune.no>  
Sendt: torsdag 29. august 2019 10:34 
Til: Magnar Ågotnes <Magnar.Agotnes@ringerike.kommune.no>; Tollef Uppstad Buttingsrud <Tollef.uppstad.Buttingsrud@ringerike.kommune.no>; Jostein 
Nybråten <Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no>; Per Christian Frøislie <Per.Froislie@ringerike.kommune.no>; Cornelis Cliteur 
<Cornelis.Cliteur@ringerike.kommune.no>; Morten Fagerås <Morten.Fageraas@ringerike.kommune.no>; Øyvind Tosseviken 
<Oyvind.Tosseviken@ringerike.kommune.no>; Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no>; Elin Green 
<Elin.Green@ringerike.kommune.no>; Eiliv Kornkveen <Eiliv.Kornkveen@ringerike.kommune.no>; Ole Anders Moskaug 
<Ole.Anders.Moskaug@ringerike.kommune.no>; Lisa Grenlund Langebro <Lisa.Langebro@ringerike.kommune.no>; Unni Suther 



<Unni.Suther@ringerike.kommune.no>; Geir Sverre Svingheim <Geir.Sverre.Svingheim@ringerike.kommune.no>; Kirsten Orebråten 
<Kirsten.Orebraten@ringerike.kommune.no> 
Emne: Intern varsel 452 Ringkollveien 95 
 
Hei.  
 
Sender varsel av plan 452 Ringkollveien 95 som sendes ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling. Sender via mail da ESA ikke ville legge til 
interne parter i saken.  
ESA nummer: 18/3935 
 
Vennlig hilsen 
 
Ingvill Eidesen 
------------------------- 
Arealplanlegger 
Strategi og utviklingsavdelingen 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 90 56 68 30 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
 

 
 
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. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3935-13   Arkiv: PLN 452  

 

 

452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 1 gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
1. Forslag til detaljregulering for 452 Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

fremstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

  

Sammendrag  
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for deling av eiendommen 103/109 i 

Haugsbygd slik at det kan etableres ytterligere en enebolig på arealet. Planforslaget legger 

opp til fortetting i Haugsbygd, et etablert område sentralt på Ringerike. 
 

Etter en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Planforslaget legger opp til en naturlig fortetting av tettstedet Haugsbygd. 
 

Bakgrunn  

Forslagsstiller Innhus AS har tatt initiativ for å tilrettelegge for eneboliger på Haugsbygd. Ny 

enebolig er under oppføring på eiendommens nordøstre side, og vil være en av to nye 

boliger innenfor planområdet. Området ligger i et etablert boligområde med nærhet til skole, 

rekreasjon og lekearealer.  

 

Beskrivelse av saken (planforslaget)  

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller Innhus AS ved Caroline Sjøvaag  

   

Fagkyndig  Berntsen Plan Oppmåling AS ved Magnus 

Bratli Holte 

 

   

Eieropplysninger Bokvalitet AS 

Samt deler av gbnr. 2164/1, 103/10 og 

103/296 

Gbnr.103/109 

 

   

Arealstørrelse  2 478 m²  

   

Arealformål  Boligbebyggelse – frittliggende småhus  



- 

Renovasjonsanlegg 

Kjøreveg  

Annen veggrunn  

 

 

   

Boligtyper og boenheter To eneboliger, med sekundærleilighet inntil 65 

m2 BRA, samt garasje og uthus. Total BYA 

30%, maks gesimshøyde 7,0 m, mønehøyde 

9,0 m. 

 

   

Parkering  I henhold til gjeldende parkeringsnorm for 

Ringerike kommune.  

 

   

Plantype  Detaljregulering   

   

Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er 

merket 1. gangsbehandling, og består av:  

 

  Plankart  

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse 

 

   

  

   

Tidligere behandlinger og vedtak  

03.09.2018 Planinitiativ mottatt  

13.11.2018 Varsel om oppstart i Ringerikes Blad og kommunens nettsider 

30.11.2018 Frist for innspill 

28.05.2019 Planforslag mottatt 

31.07.2019 Revidert planforslag mottatt (med vegarealer for gbnr. 2164/1 og 103/10)  

 

Medvirkning 

Det ble varslet, i henholdt til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 13.11.2018. 

Forslagstiller har mottatt tre innspill. Disse er kommentert og vurdert av forslagsstiller og 

rådmannen i vedlegg. 

 

Juridiske forhold  

Denne behandlingen avgjør om planforslaget skal sendes ut på høring og legges ut på 

offentlig ettersyn jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. 

 

Naturmangfoldloven  

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 anses å være avklart i 

prosessen og vurdert i planbeskrivelsen for 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95.  

 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 

oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes.  

 

Økonomiske forhold  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 



- 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Forslagsstiller skal bekoste 

eventuelle utredninger og undersøkelser.  

 

Rådmannens vurdering  

Innkomne uttalelser 

Innkomne uttalelser gjelder bekostning og videreføring av gang- og sykkelveg langs 

Apalveien, kulturminner, trafikkanalyse, støy og adkomst. Rådmannen vurderer at 

forholdene er avklart i prosessen.  

 

Utforming 

Ringkollveien og nærliggende områder består i dag hovedsakelig av småhusbebyggelse. 

Planlagt utbygging viderefører områdets karakter og er tilpasset omgivelsene. I 

bestemmelsene er det satt krav om en maks mønehøyde på 9 meter over gjennomsnittlig 

planert terreng. Bebyggelsen utgjør ikke ulemper for nabobebyggelse vedrørende sol- og 

utsiktsforholdene. Planforslaget legger opp til fortetting i Haugsbygd, et etablert område 

sentralt i Ringerike. Planforslaget følger nasjonale mål om fortetting i sentrumsnære 

områder. 

 

Folkehelse/barn og ungdom 

Lek og uteopphold løses på den enkelte eiendom jf. §1.7 i bestemmelsene. Det er i tillegg 

etablert lekeplass i tilstøtende plan for 280-Andersløkka, 250m sør for planområdet. For 

øvrig kan det nevnes at planområdet grenser inntil LNF-området i øst, med hele marka som 

friareal. 

 

Støyreduserende tiltak er beskrevet i planens bestemmelser.  

 

Infrastruktur 

Adkomst til planområdet skal skje på eksisterende veg og er vist med adkomstpiler i 

plankartet. Adkomstvegen er regulert til fellesformål (f_SKV2 og 3) og deles med gbnr. 

103/296 og 103/237. Eksisterende adkomst på nord-østlige del av planområdet reguleres 

bort med hensyn til krysset Gjernmundboveien/Ringkollveien, slik at begge boliger innenfor 

planområdet benytter seg av adkomst sør i planområdet.  

 

Antall parkeringsplasser for bil og sykkel følger parkeringsnormer. Normen legger per dags 

dato opp til to parkeringsplasser og en til sekundærbolig, samt to sykkelparkeringsplasser.  

 

Renovasjonsanlegg er vist i plankartet.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Forhold i Risiko- og sårbarhetsanalysen betraktes som lite sannsynlige og/eller av lav 

konsekvens. I tillegg er de forhold som avdekkes kontrollerbare gjennom riktige tiltak. Tiltak 

er beskrevet nærmere i analysen og gjelder støy, trafikk, trafikkulykker og radongass.  

 

Samlet vurdering 

Etter en totalvurdering anser Rådmannen planforslaget for å ivareta overnevnte hensyn på 

en god måte. Planen legger ikke opp til vesentlige endringer av områdets karakter, og er en 

videreføring av formål avsatt i kommuneplanens arealdel.  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 452 

Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

Forslag til bestemmelser 



- 

Forslag til plankart 

Planbeskrivelse 

ROS-analyse 

Vurdering av uttalelser, oppstart 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Ingvill Eidsesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3935-15  Arkiv: PLN 452  

 

Sak: 20/19 

 

Saksprotokoll - 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 1 gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 452 Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

fremstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/32-3  Arkiv: 611  

 

Sak: 9/20 

 

Saksprotokoll - Bredalsveien 5  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Utsatt til KS 03.03.20 på grunn av mangel på tid. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.02.2020: 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/32-2  Arkiv: 611  

 

Sak: 3/20 

 

Saksprotokoll - Bredalsveien 5  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

«Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av gnr. 38, bnr. 83, adresse Bredalsveien 

5, 3511 Hønefoss. Kjøpsummen settes til 3 475 000 kroner.» 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.01.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/32-1   Arkiv: 611  

 

 

Kjøp av gnr. 38, bnr. 83, adresse Bredalsveien 5  
 

Forslag til vedtak: 

 

«Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av gnr. 38, bnr. 83, adresse Bredalsveien 5, 

3511 Hønefoss. Kjøpsummen settes til 3 475 000 kroner.» 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike kommune har over flere år arbeidet for en områderegulering for Kunnskapspark 

Ringerike. Hovedmålet med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av Universitetet i 

Sørøst-Norge (USN) campus Ringerike. I den forbindelse har det vært viktig å legge til rette 

for en sikker og effektiv trafikkavvikling. 

 

I forbindelse med prosessen for områdereguleringsplan for Kunnskapspark Ringerike foreslås 

det å bygge et nytt kryss i kryssområdet Osloveien/Dronning Åstas/Bredalsveien for å forbedre 

adkomst til campus Ringerike. I denne sammenheng er også adkomsten for Arnegårdsbakken 

flyttet til Bredalsveien. For å gjennomføre planen er det nødvendig å rive tre boliger i 

Bredalsveien. Gnr. 38, bnr. 83, i det videre benevnt som «Eiendommen», er en av disse. 

Rådmannen vil gå i forhandlinger med grunneierne av de to resterende eiendommene med 

tanke på kjøp også av disse, og vil fremme egne saker om dette.   

 

Administrasjonen har siden våren 2019 vært i dialog med eierne av Eiendommen om kjøp av 

denne. Sommeren 2019 fikk Eiendommen en vannskade. Eierne valgte ikke å utbedre skaden 

da kommunen ønsket å kjøpe Eiendommen, og Eiendommen ifølge reguleringsplanen for 

Kunnskapsparken Ringerike skulle rives.  

 

 

Etter avtale med eierne er det innhentet to verditakster av Eiendommen, en av takstmann Einar 

Hurum, som er utpekt av eierne av Eiendommen, og en av takstmann Thomas Bergodd, som 

er utpekt av kommunen. Markedsverdien til Eiendommen er av Hurum satt til 3 500 000 

kroner, når vannskaden ikke hensyntas, og av Bergodd til 3 450 000 kroner. Dersom 



- 

vannskaden hensyntas har begge takstmennene satt markedsverdien av Eiendommen til 

3 100 000 kroner.  

 

Juridiske forhold  

 

Kjøpet er vurdert av kommuneadvokatkontoret og vurderes ikke å være i strid med 

statsstøtteregelverket eller reglene om offentlige anskaffelser.  

 

Økonomiske forhold 

  

I tillegg til kjøpsummen vil det påløpe dokumentavgift på 2,5 % av Eiendommens salgverdi på 

tinglysningstidspunktet.  

 

Kommunestyret traff den 25. juni 2015, i sak 88/15, vedtak om finansiering av ny adkomstvei 

til USN. Ringerike kommune er en av tre parter som finanseierer adkomstveien. Buskerud 

fylkeskommune og Høyskolen Buskerud Vestfold er resterende to parter. Kommunestyret har 

bevilget 20 millioner kroner til prosjektet. Kjøp av Eiendommen vil bli dekket av disse midlene.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Etter rådmannens vurdering bør Ringerike kommune inngå avtale om kjøp av gnr. 38, bnr 83. 

Kjøp av Eiendommen er nødvendig for å realisere ny adkomstvei til USN.  

 

Kjøpesummen bør etter rådmannens vurdering settes til gjennomsnittet av de to innhentede 

takstene. Vannskaden bør etter rådmannens vurdering i denne sammenheng ikke hensyntas, da 

det er forhold på kommunens side som er årsaken til at eierne ikke foretok avbøtende tiltak ifht 

denne. Ifølge takstrapport utarbeidet av takstmann Einar Hurum var årsaken til vannskaden tett 

kommunal kum rett på øversiden av boligen, uten at dette etter rådmannens vurdering er av 

avgjørende betydning. Det er etter rådmannens vurdering forståelig at eierne ikke utbedret 

vannskaden all den tid kommunen over flere år har gitt uttrykk for ønske om å kjøpe 

Eiendommen, for så å rive den. Dersom kjøpesummen settes til gjennomsnittet av de to 

innhentede takstene, uten at vannskaden hensyntas, settes kjøpesummen til 3 475 000 kroner.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3718-6   Arkiv: 614 &29  

 

 

Offentlig bytoalett  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret ønsker ikke å etablere et midlertidig bytoalett. 

 

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede en permanent løsning for et bytoalett. 

 

Et permanent offentlig bytoalett vurderes i sammenheng med en utredning av varme- og 

ventestue og i forbindelse med utvikling av kuntepunkt for kollektivtilbudet i sentrum av 

Hønefoss. 

 

Kommunestyret bevilger 300 000 kroner til en slik utredning. Kostnaden innarbeides i 

forbindelse med behandlingen av 1. kvartal 2020. 

  

 

 

  

 

Sammendrag  

 

Det mangler et offentlig bytoalett i sentrum av Hønefoss i dag som er åpent døgnet rundt.  

 

Det finnes ulike fysiske løsninger og ulike driftsmodeller for et slik toalett, både midlertidige og 

mer permanente løsninger. 

 

Rådmannen anbefaler et permanent bytoalett og at det utredes i sammenheng med en varme- 

og ventestue i 2020 og i forbindelse med utviklingen av busstasjonen, kollektivknutepunktet i 

sentrum av Hønefoss..  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret har bedt rådmannen komme med konkrete forslag til løsning og økonomisk 

ramme for en enkel modell for et midlertidig bytoalett som er selvspylende. I tillegg 



- 

etterspørres en utredning inkludert kostnader for en varme- og ventestue. Et mer permanent 

bytoalett skal vurderes i denne sammenheng.  

 

Beskrivelse av saken 

 

I dag er det ikke offentlige toaletter i Hønefoss sentrum som er døgnåpent og dette medfører 

uønsket urinering i gater og bakgårder. Toaletter som kan benyttes av publikum finnes på 

serveringsstedene samt servicebygget for bussgata, men disse har begrenset åpningstid.  

 

Det er sett på flere løsninger for et bytoalett, og sist har Ringerike kommune etter initiativ fra 

eier av Bryggerigården vært i dialog for å se på muligheten for et bytoalett i sammenheng med 

en ny nedgang til Bryggerikjelleren fra Søndre torv.  

 

Rådmannen har vurdert at det vil være for arealkrevende å ha et toalettbygg på Søndre Torv, 

og at det vil begrense for aktiviteter i «byens storstue». Det har også vært vurdert å plassere 

bytoalettet under bakken, men det vil kreve omlegging av vann- og avløpsledninger. Dette vil 

medføre betydelige ekstrakostnader og det er antatt at kostnaden vil ligge på mellom 10 000 – 

15 000 kroner pr. løpemeter.  

 

En toalettløsning under bakken vil kunne oppleves som utrygt spesielt for de som ferdes 

utenfor utestedenes normale åpningstid på natterstid. Det er viktig at et bytoalett plasseres slik 

at allmennheten kan utøve en viss sosial kontroll.  

 

Et bytoalett bør derfor ligge på et område godt synlig, der mange ferdes til alle døgnets tider. 

Rådmannen vurderer at byens kollektivknutepunkt i sentrum er den mest optimale plassering. 

Busstasjonen er lett tilgjengelig, tett på Søndre torv og de mange reisende med buss eller taxi 

vil kunne utøve den nødvendige sosiale kontrollen som gjør at bytoalettet blir brukt.       

 

Rådmannen har gjort foreløpige anslag for bygging og drift av et midlertidig toalettanlegg. Det 

er forutsatt at det er mulig med etablering av offentlig toaletter i tilknytning til busstasjonen, 

men eksakt plassering må vurderes nærmere ut fra bla. vann-, avløpsledninger, 

reguleringsformål og andre faktorer som vil være avgjørende for etableringen.  

 

Før det kan etableres et mer permanent offentlig bytoalett på busstasjonen, må det 

gjennomføres en utredning av varme- og ventestue med tilgang til et bytoalett på 

busstasjonsområdet.  

 

Ringerike kommune er eier av bygningen med kiosk og vaskehall ved bussgata i dag, der 

kommunen har en flerårig leieavtale om driften av vaskehallen. Dessuten eier Ringerike 

kommune «Villaen» og området rundt, samt parkeringsarealene foran «Kefas-bygget».  Flere 

alternativer på kommunens eiendom kan være aktuelle som påbygg, ombygging eller nytt bygg. 

Før det kan tas stilling til en permanent løsning for et offentlig bytoalett, må ulike alternativer 

utredes. 

 

Det må innhentes eksterne bistand til å gjøre denne utredningen, da det ikke finnes intern 

spesialkompetanse på området. Utredingen vil kunne gjennomføres i løpet av 2020 under 

forutsetning av at det bevilges midler til kjøp av konsulentbistand for gjennomføring av 

utredningen..  

 



- 

Midlertidige bytoaletter 

 

Rådmannen har vært i kontakt med en leverandør av midlertidige bytoaletter som har levert til 

Oslo kommune og flere andre kommuner. Leverandøren anbefaler minst mulig tekniske 

installasjoner utover alarm og betalingssystem, da offentlige toaletter krever daglig oppfølgning 

og teknisk kontroll fordi de er svært utsatt for hærverk. Hvis kommunestyret skulle ønske en 

midlertidig løsning anbefaler rådmannen at dette er mest mulig vedlikholdsfritt.  

Et midlertidig toalettbygg kan kommunen enten bygge selv og drifte eller leie bytoalett for en 

fast periode. Dersom man skal etablere et midlertidig bytoalett, må det gjennomføres en 

anbudskonkurranse ihenhold til lov om offentlige anskaffelser.  

 

Uttalelse 

 

Rådmannen har fått tilbakemelding fra politiet, om plassering av et offentlig bytoalett og de har 

ingen merknader til kommunens forslag om etablering av offentlige toaletter i tilknytning til 

Hønefoss busstasjon.  

 

Innad i kommunen har saken vært til vudering av flere avdelinger. Strategi og 

utviklingsavdelingen har bidratt med innspill i saksdokumentet, mens enheten Rus og psykisk 

helse har kommet med innspill til saken. Rus og psykisk helse har ingen motforestillinger om 

etablering av offentlig bytoalett i Hønefoss, og heller ingen anbefalinger på hvor det eventuelt 

bør lokaliseres. Enheten spiller inn at det er sannsynlig at toalettet kan bli brukt til å injisere 

narkotika, og tiltak for å forebygge dette må vurderes (blått lys/ uv-lys). 

 

Forholdet til overordnede planer 

Områderegulering Hønefoss, den såkalte byplanen, er en overordnet rammeplan, og plassering 

av et eventuelt bytoalett er ikke en del av denne planen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er blitt behandlet sak om bytoaletter tidligere jfr. arkivsaknr 14/646-1 I denne saken ble det 

vedtatt å ikke etablere bytoalett i sentrum av Hønefoss. 

 

Juridiske forhold 

Det er ikke lovkrav om offentlig toalett i bysentrum. 

 

Økonomiske forhold 

Etablering av et bytoalett vil kunne gjøres enten ved at Ringerike kommune kjøper og står for 

drift og vedlikehold selv eller ved å leie hvor utleier er ansvarlig for drift og vedlikehold. I dag 

er det ikke avsatt investeringsbudsjett eller drifts- og vedlikeholdsbudsjett for å etablere et 

offentlig bytoalett. 

 

Kjøp av bytoalett vil medføre både investerings- og økte driftskostnader. Kostnaden for kjøp 

av toalettet inkl. tilkobling vann-, avløp, el osv. er anslått til kr 2,8 mill. kroner eksklusiv 

merverdiavgift. mva. Årlig driftskostnad på anlegget er anslått til 370 000kroner pr år. I tillegg 

vil det påløpe vedlikeholdskostnader som er anslått til 30 000kroner pr år. 

 

Leie av et bytoalett vil medføre økte driftskostnader. Kostnander for å leie et bytoalett er 

anslått til å øke driftskostnadsbudsjettet med 600 000 kroner eksl. mva. pr år. Av dette vil leien 



- 

utgjøre anslagsvis 420 000kroner eksl. mva mens de øvrige kostnaden vil være 

forbruksmateriell, vann, avløp og strøm. 

 

I begge alternativene vil det være behov for å gjennomføre anbud og disse anbudene kan ha 

avvik i forhold til anslagene som er utarbeidet. 

 

Utredning av varme- og ventestue vil anslagsvis koste 300 000kroner eksl. mva. og 

driftsbudsjettet må styrkes med tilsvarende for å kunne gjennomføre utredningen. 

 

Alternative løsninger 

 

Ringerike kommune etablerer et midlertidig bytoalett ved busstasjonen i sentrum av Hønefoss. 

Det avsettes investeringsmidler på kr 2,8 millioner kroner. eksl. mva til etablering og kjøp av 

toalett.  

Driftsbudsjettet økes med 400 000kroner eksl. mva pr år. 

 

Det avsettes 300 000kroner eksl. mva til utreding av varme- og ventestue inkludert en 

vurdering av en mer permanent toalettløsning i 2020. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens ser behovet for å etablere et offentlig bytoalett i Hønefoss sentrum. I en 

regionhovedstad og by i vekst er det viktig å satse på et sentrum som tilbyr innbyggere og 

gjester toalettfasiliteter utenfor forretningers og utstederes åpningstider.  

 

Områderegulering Hønefoss, byplanen, er vedtatt og rådmannen mener at et bytoalett er et 

tiltak som bør prioriteres. Det kan etableres en midlertidig løsning men rådmannen anbefaler 

ikke dette da det er kostbart og vil ikke gi en optimal løsning. Rådmannen anbefaler at 

etableringen av et permanent bytoalett vurderes i sammenheng med varme- og ventestue og i 

sammenheng med utviklingen av kollektiv knutepunktet i sentrum. 

  

Dette vil være mer økonomisk for Ringerike kommune da kommunen ikke trenger å bekoste 

både en midlertidig og senere en permanent løsning. 

 

 

 Ringerike kommune, 10.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Per Christian Frøislie 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3542-15  Arkiv: 243 C20  

 

Sak: 10/20 

 

Saksprotokoll - Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 8,8 millioner 

kroner som Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 8,8 millioner kroner med tillegg av 10 

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

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (8,8 millioner 

kroner + 10%). 

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

med tillegg av inntil 2 år. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3542-11   Arkiv: 243 C20  

 

 

Søknad om garanti til fotballhall i Heradsbygda 
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 8,8 millioner 

kroner som Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 8,8 millioner kroner med tillegg av 10 

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

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (8,8 millioner 

kroner + 10%). 

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

med tillegg av inntil 2 år. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Heradsbygda idrettslag ønsker lånegaranti for å bygge en fotballhall i Heradsbygda. Prosjektet 

har en ramme på 14,3 millioner kroner. Klubben har søkt tilskudd fra Ringerike kommune på 

3,5 millioner kroner og en garanti for lån på inn til 8,8 millioner kroner. Tilskudd er innvilget 

som en del av kommunens budsjett for 2020.  Klubben er avhengig av en garanti for å få lån og 

realisere prosjektet. 

 

Beskrivelse av saken 

Det planlegges en «isolert thermohall» med garantert levetid på 30 år. Ballflaten er på 60 x 40 

meter. Dette tilsvarer en god 7-erbane tilstrekkelig for trening og innendørskamper om 

vinteren.  Hallen er plassert på kommunal grunn på eksisterende grusbane sørøst for dagens 

kunstgressbane. Garderobeanlegget i klubbhuset vil benyttes. 

 

Det er gitt nødvendige godkjenninger. Avtale med kommunen som grunneier om bruk av 

arealet er inngått. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning har gitt rammetillatelse til 

oppføring av fotballhallen i møte (HMA-403/18). 

 

Kulturdepartementet har gitt en Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av prosjektet og 

bekreftet at prosjektet kan få inn til 2,5 millioner kroner i spillemidler. Det søkes om 

spillemidler i 2020. Hallen bygges i henhold til de krav som stilles i denne godkjenningen. 



- 

 

Ringerike idrettsråd støtter prosjektet, og har prioritert hallen som nr. 2 på liste over hvilke 

anlegg som bør realiseres på kort sikt i Ringerike. Det er stort behov for og underskudd på 

treningsflater i vinterhalvåret for fotballen i Ringerike.  Klubben planlegger å drifte hallen selv 

og søker ikke om tilskudd til dette. 

 

Heradsbygda idrettslag er et aktivt idrettslag, med 450 medlemmer og aktiviteter innen ski og 

fotball. De har fotballag i de alle fleste aldersbestemte klasser og et seniorlag for herrer.  

Klubben har siden 2017 arbeidet for å bygge en fotballhall ved siden av kunstgressbanen i  

Heradsbygda. Dette framgår og av klubbens årsberetninger. 

Klubben har over tid vist stor gjennomføringsevne, ved utbygging og drift av kunstgressbane 

og senere garasje. Idrettslaget har en ryddig økonomi med et driftsbudsjett på om lag 1,2 

millioner kroner. Klubbens budsjett, regnskap og årsberetninger er mottatt. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Fotballhallen i Heradsbygda er prioritert høyt av idretten på Ringerike og blir innarbeidet i 

kommunedelplan for idrett og friluftsliv som nå er under revisjon. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Søknaden ble første gang behandlet i kommunestyret i 2018. Da ble idrettsrådet bedt om å 

«sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg. Investeringer i nye idrettsanlegg 

blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019» (K-sak 77/18) 

I budsjett 2019 ble det foreslått å gi støtte til fotballhall i Heradsbygda med 3,5 millioner 

kroner i 2020.   

I handlingsprogram 2020 heter det at «I budsjettet for 2020 brukes disposisjonsfondet til å 

finansiere …støtte til fotballhall i Heradsbygda, 3,5 millioner kroner (s.37) (K-sak 192/19) 

 

Økonomiske forhold 

Klubben planlegger å være byggherre selv, og har denne finansieringsplanen: 

(Klubben har kommet med oppdaterte og prisjustert tall i januar 2020): 

 

Spillemidler:         2,5 millioner kroner  

Tilskudd kommune:        3,5 millioner kroner 

Gave Sparebankstiftelsen:       2,0 millioner kroner  

Kompensasjon MVA:        2,9 millioner kroner 

Lån bank (langsiktig):        3,4 millioner kroner  

Sum:        14,3 millioner kroner 

 

Ved å stille selvskyldnergaranti kan Heradsbygda idrettslag få lån i Kommunalbanken med 

lavest mulig rente. Klubben låner totalt 8,8 millioner kroner, et kortsiktig lån på 5,4 millioner 

kroner som nedbetales av momsrefusjon og spillemidler, og et langsiktig lån på 3,4 millioner 

kroner. Dersom lånet misligholdes, betyr en selvskyldnergaranti at kommunen trer inn som 

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

 

Kommunal garanti må godkjennes av Fylkesmannen. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Rådmannen ser positivt på initiativet til å bygge en innendørs fotballhall i Heradsbygda og på 

klubbens vilje til å gjennomføre dette prosjektet på egen hånd. Klubben har jobbet med 

prosjektet over flere år og har hatt dialog med Ringerike kommune i denne perioden. 

Prosjektet er godt gjennomarbeidet, dekker et behov og har støtte fra idrettsrådet og aktuelle 

klubber i regionen. Hallen vil være et nyttig og etterlengtet supplement for fotballen i Ringerike 

i vinterhalvåret.  

 

Garantisøknaden er og vurdert ut fra de forslag til kriterier som er fremmet for kommunestyret. 

Den har en ryddig økonomi og bygging av hall inngår i årsberetningene. 

Klubben opplyser at den ikke får lånetilsagn uten kommunal garanti. 

Det foreligger byggetillatelse og idrettsfunksjonell godkjenning. Det er gitt tilskudd fra 

Sparebankstiftelsen og kommunen.  

Av total garantisum på 8,8 millioner kroner er 5,4 millioner kroner et kortsiktig lån til 

spillemidler utbetales og moms refunderes. Kommunens risiko for det langsiktige lånet på 3,4 

millioner kroner vurderes som liten ut fra klubbens økonomi og driftsbudsjett for hallen. Ved 

evt. mislighold vil og hallen tilfalle kommunen helt eller delvis. 

 

 

Vedlegg 

Saksprotokoll (K-sak 77/18) 

Søknad om støtte til bygging av fotballhall i Heradsbygda (K-sak 77/18) 

Fotballhall i Heradsbygda - Prosjektskisse  

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 

Rammetillatelse til bygging (HMA-61/18)  

Regnskap, budsjett og årsberetninger fra 2017-2019 fra Heradsbygda idrettslag er mottatt, men 

ikke vedlagt. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Fivesdal Brørby 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3542-9  Arkiv: 243 C20  

 

Sak: 77/18 

 

Saksprotokoll - Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.  

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23. 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 28.06.2018: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet Rådmannens forslag: 

«1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til kr 6 000 000 som 

Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall.  

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 6 000 000 med tillegg av 10 % av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (kr 6 000 000 + 10%).  

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

tillegg av inntil 2 år.  

4. Heradsbygda idrettslag innvilges kr 3 500 000 i tilskudd i 2018. Inndekning av tilskuddet 

foretas i 1. tertial 2018». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag fremmet av Aasen (SP) og 

Formannskapets innstilling ble Formannskapets innstilling vedtatt mot 13 stemmer. 

 

 

 
 













































 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1859-11  Arkiv: GNR 55/20  

 

Sak: 61/18 

 

Saksprotokoll - Rammetillatelse for idrettshall Gnr/bnr 55/20 - Velsalbakken 2 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

høydebegrensningen i plan- og bygningsloven § 29-4 ikke blir vesentlig 

tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 

ulempene. Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 

19-2 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at etablering av idrettshall 

er innenfor rammen av hva som kan tillates etter 

reguleringsplanbestemmelsene § 2 bokstav a. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/26-2  Arkiv: 256  

 

Sak: 8/20 

 

Saksprotokoll - Retningslinjer for kommunal garanti for Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet vedtas. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/26-1   Arkiv: 256  

 

Retningslinjer for kommunal garanti for Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet vedtas. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Saksprotokollen fra kommunestyresak 80/19 - Søknad om økonomisk garanti - Haugsbygd 

Arena – har følgende vedtak: 
Saken utsettes. 

Ringerike kommune har mottatt flere prosjekter fra organisasjoner med anmodning om 

lånegaranti fra kommunen. Dette utløser behov for nærmere prinsipiell avklaring om 

anvendelse av lånegarantier og om kommunens handlingsrom til å påta seg slik forpliktelse/ 

risiko. 

 

Prosjektene har blitt avslått med henvisning til kommunens samlede økonomiske/finansielle 

stilling, som er utfordrende, preget av omfattende låneopptak og driftsmessige utfordringer. 

Konkret omfatter dette kommunens handlingsrom til å ta på seg økonomiske forpliktelser ut 

over det som ligger i kommunens egne planer og egne prosjekter. 

 

Ringerike arbeiderparti ber ut fra det nevnte Rådmannen å utrede relevante forhold som 

knytter seg til praktisering av lånegarantier samt fremkomme med konkret forslag til regler 

som ivaretar likebehandlingsprinsippet. 

 

Videre anmodes rådmannen om å gå gjennom alle mottatte prosjekter med sikte på konkret 

helhetlig vurdering. Herunder å fremkomme med en prioritert oversikt over hva gjelder 

prosjekter i forhold til garantiordning med utgangspunkt i helhetlige betraktninger og 

kommunens handlingsrom. 

 

I denne saken legges det fram retningslinjer som skal ivareta likebehandlingsprinsippet, samt 

beskrive hva som skal legges til grunn for vurdering av kommunens økonomiske forpliktelser i 

forbindelse med behandling av garantisøknader. 

 

Beskrivelse av saken 

 



- 

Kommunestyret har vedtatt to garantier til lag og foreninger til kultur og idrett, Hønefoss 

Arena AS som er ett interkommunalt anlegg, og til Tyristubben. Totalt er diss to garantiene på 

31,45 millioner kroner per 31.12.2019, og begge er selvskyldnergarantier. 

Øvrige garantier er gitt til borettslag og private barnehager, samt til interkommunalt arkiv på 

Kongsberg – totalbeløpet for innvilgede garantier er på 70 354 583 kroner. 

 

Garanti gitt til: Garantibeløp Garantien utløper 

IKA Kongsberg - interkommunalt arkiv 5 850 411   

Elvegata Borettslag 6 000 040 03.01.2028 

Hov Gård Borettslag 12 377 400 01.07.2030 

Småbarnsforeldrenes BH Hønefoss (Dalsbråten bh) 700 050 01.02.2022 

Småbarnsforeldrenes BH Ringerike BA (Smeden bh) 1 296 000 01.04.2024 

Hønefoss Foreldrelagsbarnehage BA (Blåbærskogen bh) 4 558 645 01.02.2034 

Tolpinrud barnehage BA 8 122 037 01.03.2038 

Hønefoss Arena AS (spillemidler) 25 350 000 01.01.2035 

Idrettsforeningen Tyristubben 6 100 000 05.01.2037 

Sum 70 354 583   

 

I de vedlagte forslag til retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet bygger på kommunelovens 14-19 med tilhørende forskrift om garantier og finans- og 

gjeldsforvaltning. 

 

Rådmannen foreslår at retningslinjene trer i kraft fra kommunestyret vedtar dem, og at 

retningslinjene også skal gjelde for allerede mottatte, ikke behandlede søknader om garanti.  

 

Ved behandling av allerede motatte søknader, kan det være at alle punkter om dokumentasjon 

er oppfylt, men søknadene behandles likevel ut fra helheten i søknaden. 

 

Garantiene gis som selvskyldnergarantier.  

 
Garantisten under en selvskyldnergaranti er forpliktet til å betale straks debitor misligholder 

sin betalingsforpliktelse og uavhengig av om misligholdet skyldes manglende betalingsevne 

eller manglende betalingsvilje.  

 

Det betyr at kommunen trer inn i låneavtalen, og med det også eierskapet til anlegget. 

 

Garantiens lengde er satt til 20 år. Dette for å unngå for lang tilbakebetalingstid på garanti på 

lån. 

 

I punkt 6 av de generelle forutsetningene beskrives hvilke vurderinger som skal gjøres ved 

saksbehandling av garanti-søknadene. 

 

Rådmannens vurdering 

Ved å utforme retningslinjer for kommunale garantier, sikrer kommunen at søknadene har god 

dokumentasjon, og ut fra kriteriene vil de kunne behandles likeverdig. 

 



- 

Det framkommer tydelig av retningslinjene hva som skal vurderes for å fastslå hvilken risiko 

kommunen tar ved å gi garantien, og garantisummene sees i sammenheng med kommunens 

økonomi som helhet. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 

 

 



Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet

Formål
Retningslinjene skal bidra til at kommunen yter velvillig støtte ved å gi garan ti for tippemidler og
garanti for banklån for forskottering av spillemidler og investeringstilskudd, samt garanti for banklån
til søkers egenfinansiering av investeringsprosjekter. På denne måten inngås gode betingelser, som
igjen bidrar til økt aktivitet blant kommunens innbyggere.

Hjemmel

Retningslinjene er hjemlet i «Lov om komm uner og fylkeskommuner (kommuneloven)» av 21. juni
2019 §14 - 19.

Kommuner og fylkeskommuner kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som
drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis garantien innebærer en vesentli g økonomisk
risiko eller er stilt for næringsvirksomhet. Et tilsagn om kausjon eller annen økonomisk garanti som en kommune
eller fylkeskommune stiller for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, er
bare gyldig hvis vedtaket om å stille garantien er godkjent av departementet. Ved godkjenningen skal
departementet bare vurdere om garantien er i strid med første ledd eller forskrift gitt i medhold av denne
paragrafen. Departementet kan ikke godkjenne garantier i strid med første ledd eller forskrift gitt i medhold av
denne paragrafen. Er garantien godkjent av departementet, regnes den ikke som ugyldig, selv om den er i strid
med første ledd eller forskrift gitt i medhold av denne paragrafen.

Garantier for små beløp er unntatt fra kravet om godkjenning. Et garantitilsagn for små beløp er ikke gyldig
hvis mottakeren av garantien forsto eller burde ha forstått at garantien er i strid med første ledd.

Departementet kan gi forskrift om garantiers varighet, krav til innholdet i garantive dtak og grensen for
garantier for små beløp.

I tillegg til lovhjemmelen er det utarbeidet «Forskrift om garantier og finans – og gjeldsforvaltning i
kommuner og fylkeskommuner» som trådte i kraft 1. januar 2020.

§ 1.Saklig virkeområde

Bestemmelsene i kapi ttel 1 gjelder for kausjoner og annen økonomisk garanti som kommuner eller
fylkeskommuner stiller for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv.

§ 2.Krav til innholdet i vedtak om garantier

Et garantivedtak skal angi

a. hvem gar antien er stilt for

b. hvilket formål garantien gjelder

c. hvilken type garanti som er stilt

d. det maksimale beløpet som det garanteres for og hvordan beløpet eventuelt reduseres i garantiperioden

e. hvilket tidspunkt garantien gjelder fra og når den opph ører

f. om vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14 - 19.



Hvis det kausjoneres for lån, skal garantivedtaket også angi lånets hovedstol og hvilket tillegg for renter og
omkostninger som det garanteres for.

Hvis kommunen eller fylkeskommunen tar forbehold som har betydning for kommunens eller fylkeskommunens
garantiansvar, skal forbeholdene komme fram av garantivedtaket.

Hvis kommunen eller fylkeskommunen skal ha rettigheter som skal dekke utgiftene ved en eventuell innfrielse a v
garantien, skal rettighetene komme fram av garantivedtaket.

Hvis garantien er gitt for små beløp og ikke skal være gjenstand for godkjenning av departementet, jf.
kommuneloven § 14 - 19 andre ledd første punktum, skal garantivedtaket også angi at garantien er ugyldig hvis
mottakeren av garantien forsto eller burde ha forstått at den er i strid med kommuneloven § 14 - 19 første ledd
første punktum.

§ 3.Begrensninger i garantiens varighet

Garantier for finansiering av investeringer, kan ikke gis utover invester ingens levetid og uansett ikke for mer enn
40 år.

Garantier for andre formål, kan ikke gis for mer enn fem år.

Kausjoner kan ikke gjelde for mer enn to år fra det tidspunktet som fordringen mot hoveddebitor forfaller.

§ 4.Kommunale garantier for små beløp

Et garantivedtak som er truffet av en kommune skal ikke være gjenstand for godkjenning av departementet, jf.
kommuneloven § 14 - 19 andre ledd første punktum, hvis beløpet som kommunen garanterer for er lavere enn eller
lik den beløpsgrensen som gjelder for kommunen etter andre ledd.

Beløpsgrensen for kommuner som

a. ikke har over 3 000 innbyggere, er 800 000 kroner

b. har over 3 000, men ikke over 10 000 innbyggere, er 2 000 000 kroner

c. har over 10 000, men ikke over 30 000 innbyggere, er 4 000 000 kroner

d. har over 30 000, men ikke over 100 000 innbyggere, er 7 000 000 kroner

e. har over 100 000 innbyggere, er 10 000 000 kroner.

Det er innbyggertallet i kommunen 1. januar i året før garantivedtaket som avgjør hva som er beløpsgrensen for
kommunen.

Iverkse ttelse
Retningslinjene nedenfor gjelder med virkning for alle nye søknader om garantier mottatt etter
kommunestyrets vedtaksdato – det vil si fra 3. mars 2020. I tillegg kommer mottatte, men ikke
ferdigbehandlede søknader.



Garanti for søknad om spillemid ler
1. I tråd med retningslinjer fra kulturdepartementet må kommunen (der anlegget ligger)

garantere for søknader om spillemidler, når andre enn kommunen står som søker.
Kommunen må da garantere for tilbakebetaling av tildelte og utbetalte spillemidler ved
ti lskuddsmottakers eventuelle mislighold.

2. Garantien nevnt i punkt 1 gjelder når samlet tilskudd til nybygg og/eller rehabilitering av
anlegg overstiger 5 millioner kroner. Med samlet tilskudd menes alle tilskudd med unntak av
programsatsningsmidler og særski lte tilskudd (for eksempel tilskudd ved større
interkommunal idrettsanlegg). Dersom anlegget tidligere har mottatt spillemidler, så medtas
tildelte tilskuddsbeløp i løpet av de siste 5 årene i beregningsgrunnlaget for samlet tilskudd.

3. Kravet om kommunal ga ranti gjelder kun for anleggstyper som er nevnt i «bestemmelser om
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» fra kulturdepartementet.

4. Garantien gis som selvskyldnerkausjon
5. Garantiens varighet er 20 år.
6. Garantien skal være stille t ved søknad om tilskudd og utskrift av garantien skal følge

søknaden.
7. Garantiansvar for spillemidler skal godkjennes av Fylkesmannen.



Garanti for lån til forskottering av spillemidler og egenfinansiering av anleggskostnader

1. Når spillemidler er fastsatt gjennom forhåndsgodkjenning kan Ringerike kommune gi garanti
for lån til forskottering av disse midlene. Fylkesmannen skal deretter godkjenne
garantivedtaket dersom garantibeløpet er over 7 millioner kroner jamfør garanti - forskriften
§4.

2. I tillegg til lån egaranti til forskuttering av spillemidler kan Ringerike kommune gi garanti for
lån til helt eller delvis finansiering av lag og foreningers egenfinansiering av
anleggskostnadene. Fylkesmannen må godkjenne garantivedtaket dersom garantibeløpet er
over 7 mi llioner kroner jamfør garanti - forskriften §4.

3. Søker kan også slå sammen søknad om kommunal garanti i henhold til punkt 1 og 2 ovenfor i
en s a mlet søknad.

4. Garantien for lån til forskuttering av spillemidler og lån til egenfinansiering av
anleggskostnader gi s om selvskyldnerkausjon – jamfør garanti - forskriften §2.

5. Garantien gjelder for lånets hovedstol + inntil 10% til dekning av påløpte renter og
omkostninger.

6. G arantiansvaret reduseres i takt med mottak av spillemidler, merverdiavgiftskompensasjon/ -
refusjon til formålet, og ordinær nedbetaling. Lånet skal ha en maksimal varighet på inntil 20
år (inkludert år med avdragsfrihet – se punkt 8), med tillegg av inntil 2 år etter forfall –
jamfør garantiforskriftens §3 siste ledd.

7. Det tillates inntil 5 års avdragsfrihet. Viser til punkt 6 ovenfor.
8. Unntak fra bestemmelsen i punkt 7 ovenfor om beløpsbegrensning er hvis anlegget er

definert som et interkommunalt anlegg ell er riksanlegg. Da vil prosjektet bli underlagt en
særskilt vurdering i hvert enkelt tilfelle.



Generelle forutsetninger for kommunal garanti for lån til frivillige lag og
foreninger, inklusive tilsvarende garantier til opprettede AS til anleggsformål

1. For å få lånegaranti fra Ringerike kommune til lag og foreningers egenfinansiering av
anleggskostnader s å må det dokumenteres tilbakebetalingsevne i minimum 3 påfølgende
driftsår etter ferdigstillelse av anlegget – aller helst 5 år eller flere. Dette kravet gjelder både
om det er lag eller foreningen selv som søker eller om det er søknad fra opprettet
aksjes elskap (AS) for anlegget.

2. I tillegg til selve søknaden stilles det krav om at følgende vedlegg følger med:
a. Kort beskrivelse av lagets eller foreningens aktivitet og historie. Her tas det også med

bakgrunnen for prosjektet og om hvorfor eventuelt AS er valg t som prosjektløsning.
b. Kopi av årsmøtevedtak/ generalforsamlingsvedtak/ representantskapsvedtak som

godkjenner søknad(er) om kommunal garanti for opptak av lån. Det må være
samsvar mellom søknad og vedtak.

c. Kopi av årsmøtevedtak som bekrefter eventuell ove rføring av midler fra lag eller
forening til opprettet selskap for prosjektet. Dette gjelder både for finansiering av
anleggskostnader og for løpende overføring til drift av anlegget etter ferdigstillelse.

d. Søkers revisorgodkjente regnskap (på konsernnivå) for de siste 3 årene.
e. Siste årsmelding/ årsrapport.
f. Årsmøtegodkjent budsjett for søknadsåret og økonomiplan for minimum 3 år (helst 5

eller flere) som viser hvordan renter og avdrag er tenkt dekket.
g. Kostnads - og finansieringsplan for prosjektet.
h. Overs ikt over eventuelle søknader om tilskudd til prosjektet og allerede bekreftede

tilskudd.
i. Dokumentasjon på prosjektets levetid som det søkes kommunal garanti for.
j. Kopi av kommunal byggetillatelse med tegning(er) og situasjonskart.

3. I saksframlegget for po litisk behandling skal saksbehandler vurdere om kommunen påtar seg
vesentlig finansiell risiko ved å gi tilsagn om lånegaranti til prosjektet. Her inngår vurdering
om oppgitte inntekter og utgifter i prosjektet er realistiske og hvor konjunkturavhengig
inn tektene er (som for eksempel andel sponsormidler og reklameinntekter).

Videre skal det ses på kommunens samlede gjeldsgrad og garantiforpliktelser opp mot
kommunens brutto driftsinntekter og disposisjonsfond .



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2386-8  Arkiv: 243 D10  

 

Sak: 9/20 

 

Saksprotokoll - Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 12,05 millioner 

kroner som Hønefoss Tennisklubb tar opp til bygging av tennishall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 12,05 millioner kroner med tillegg av 

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

omkostninger. 

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

med tillegg av inntil 2 år. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

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

 

 

Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb – Ny behandling 

 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 12,05 millioner 

kroner som Hønefoss Tennisklubb tar opp til bygging av tennishall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 12,05 millioner kroner med tillegg av 

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

omkostninger. 

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

med tillegg av inntil 2 år. 

 

  

 

Sammendrag 

Hønefoss Tennisklubb bygger en ny og større tennishall til erstatning for den som raste 

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

inn til 12,05 millioner kroner pluss 10 prosent, for å sikre en god finansiering av prosjektet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hønefoss tennishall raste sammen 8. mars 2019. Tennisklubben bygger nå opp igjen hallen i 

samarbeid med forsikringsselskapet. Hallen er eid av Hønefoss Tennisklubb og er oppført på en 

tomt som er bygslet fra Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

I samarbeid med forsikringsselskapet bygger klubben nå et vesentlig oppgradert og utvidet 

anlegg. 

 

Det nye anlegget består av  

- et service-bygg i 3 etasjer 

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

- 3 utebaner på taket 

- utebod til redskap og et oppgradert uteområde 

 

Ringerike idrettsråd støtter både prosjektet og søknaden om garanti. Det er og gitt 

idrettsfunksjonell godkjenning av den nye hallen og byggesaksavdelingen i Ringerike kommune 

ga rammetillatelse til oppføring. 



 

Prosjektet har en kalkyle på 36,05 millioner kroner (oppdaterte tall fra tennisklubben). 

 

Kostnadsestimatene er laget av Norges Tennisforbund og rådgivende ingeniører. 

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

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

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

og økt inntjening på kurs og utleie av baner. 

 

Når det gjelder økonomi, så viser klubben til erfaringene med driften av den gamle hallen fra 

1991. Den hadde, ifølge klubben, i alle år en sunn økonomi.  Regnskap for de siste årene og 

budsjett for de kommende inngår i søknaden. 

Med søknaden følger fastsatt mulig tilskuddsbeløp av spillemidler. Ringerike kommune har gitt 

byggetillatelse, og hallen er under oppføring. Søker opplyser at den ferdigstilles i løpet av 1. 

halvår i 2020 innenfor budsjett. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

pågående revisjon av kommunedelplan for idretts- og friluftsliv.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret utsatte saken i juni 2019: «Saken utsettes og ses i sammenheng med 

Rådmannens budsjettbehandling jfr. Sak 80/19.» (K-86/19) 

I  sak K-80/19  ba kommunestyret om en prinsipiell avklaring om anvendelse av lånegarantier. 

Saken fremmes derfor på nytt og kan behandles dersom kommunestyret vedtar retningslinjer 

for lånegarantier og finner søknaden i tråd med disse. 

 

Økonomiske forhold 

Hønefoss Tennisklubb har denne finansieringsplanen for ny hall (oppdaterte tall fra 

tennisklubben per 6.2.2020): 

 

Forsikringsoppgjør             24,00 millioner kroner 

Spillemidler    4,55 millioner kroner 

Momsrefusjon    3,50 millioner kroner  

Lån     4,00 millioner kroner 

SUM              36,05 millioner kroner 

 

 

Garantien gjelder for et kortsiktig lån fram til spillemidlene kommer og moms blir refundert. 

I tillegg til gjelder garantien et langsiktig lån på 4 millioner kroner. 

Ved å stille selvskyldnergaranti for lån som Hønefoss Tennisklubb tar opp, sikres det at 

klubben får lavest mulig rente.  Dersom lånet likevel skulle misligholdes, betyr en 

selvskyldnergaranti at kommunen trer inn som låntager, og da også som eier eller deleier av 

hallen. Kommunale garantier må godkjennes av Fylkesmannen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på gjenoppbygging av tennishallen i Hovsmarka og på klubbens vilje 

og evne til å gjennomføre prosjektet. 



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

og Ringerikshallen på samme området. Det har vært en forutsetning at bygging av ny hall skjer 

i forståelse og i samarbeid med disse, og det har vært fokus på sikkerheten til elever og andre 

som har sin daglige skolegang blir ivaretatt.   

Tennisklubben har lang erfaring med drift av tennishall. Det er ikke søkt om kommunalt 

tilskudd til investeringene eller til drift av hallen videre. 

Søknaden er i vurdert og ut fra de foreslåtte kriterier for kommunale garantier, selv om den er 

utarbeidet før disse forelå. Søknaden oppfyller de fleste av momentene, slik saksframlegget 

viser.  

Det er rådmannens vurdering at kommunen ikke påtar seg noen vesentlig finansiell risiko ved 

prosjektet.  Ut fra en helhetsvurdering, der garantiansvaret ut over spillemidler og 

momsrefusjon er relativt liten, finner rådmannen å kunne tilrå garantisøknaden. 

 

Vedlegg 

Søknad om kommunal garanti, Hønefoss Tennisklubb (10.5.2019) 

Vedr. søknad om kommunal garanti (15.01.2020) 

Kopmmunestyrevedtak (K-86/19) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2386-5  Arkiv: 243 D10  

 

Sak: 86/19 

 

Saksprotokoll - Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes og ses i sammenheng med Rådmannens budsjettbehandling jfr. Sak 80/19. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

 

Saken utsettes og ses i sammenheng med Rådmannens budsjettbehandling jfr. Sak 80/19.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

K. Orebåtens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1680-15  Arkiv: 243 D10  

 

Sak: 11/20 

 

Saksprotokoll - Snøproduksjon på Ringkollen - Finansieringsstøtte og kommunal 

garanti - Ny behandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 2 800 000 kroner som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 2 800 000 kroner med tillegg på 10 % til 

enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 800 000 kroner + 10 prosent. 

Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1680-14   Arkiv: 243 D10  

 

 

Snøproduksjon på Ringkollen - Kommunal garanti  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 2 800 000 kroner som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 2 800 000 kroner med tillegg på 10 % til 

enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 800 000 kroner + 10 prosent. 

Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Skiforeningen ønsker å bygge et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen for så sikre snø i 

lekeland, på stadion og i deler av lysløypa. Prosjektet er kostnadsregnet til 13,5 millioner 

kroner. Foreningen er tildelt 3 millioner kr i kommunal støtte i 2020, men har og søkt om 

kommunal garanti på 2,8 millioner kroner fram til spillemidlene det er gitt tilsagn om, utbetales. 

 

Innledning / bakgrunn 

Skiforeningen ser på Ringkollen som en viktig destinasjon for vinteridrett og friluftsliv. 

Området brukes årlig av flere tusen barn og unge til lek og aktivitet, og skisport står sentralt. 

I tillegg har mange lag, foreninger, skoler og andre, aktiviteter i området. 

Skiforeningen ser at snøproduksjon er viktig for å opprettholde både organisert og 

egenorganisert aktivitet, og ønsker å realisere et nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. Bak 

prosjektet står i tillegg til Skiforeningen en frivillig gruppe fra ulike idrettslag i regionen som 

sammen med Ringerike idrettsråd støtter prosjektet.  

Søkeren mener at et slikt anlegg vil underbygge kommunens mål om å være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Anlegget er i bruk 7 dager i uken i vintersesongen og 

tilrettelegging med et snøproduksjonsanlegg vil sikre en framtidig destinasjon i regionen for 

skiinteresserte i alle aldre.   

 

Beskrivelse av saken 

Det er i dag et snøproduksjonsanlegg som leverer snø til slalåmbakken Ringkoll-parken. Dette 

anlegget har ikke kapasitet til å forsyne resten av skianlegget med kunstsnø.  Planen er nå å 



- 

lage er nytt snøproduksjonsanlegg som kan sikre snø i Ringkollens ake- og lekeland, 

stadionområdet, samt 2,5 km av lysløypenettet, og samtidig ha en reservekapasitet for resten 

av lysløypa og for hoppanlegget. 

 

Det nye anlegget består av følgende elementer 

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern 

2. Overføringsledning fra Røstjern til Ringkollplassen 

3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua 

4. Spredenett med vannledninger og trykkluft rundt i løypenettet 

5. Nybygg ved maskinstall (cirka 100 kvm for utstyr og ledninger) 

 

Skiforeningen vil i regi av sin rolle som tilrettelegger, påta seg rollen som eier og drifter av 

anlegget i samarbeid med lokale idrettslag. 

 

Skiforeningen opplyser i epost 4.april 2019 følgende om status for planprosessen: 

 

1. «Grunneieravtaler:  

a. Grunneieravtaler med berørte private grunneier er signert og tinglyst 

b. Fylkesmannen i Buskerud har uttalt seg positivt vedr. dispensasjon fra 

byggeforbudet i markaloven samt tillatelse til bruk av statlig sikra 

friluftsområde, gnr/bnr 134/125. Formell avtale med Ringerike kommune skal 

inngås iht. vilkår fra fylkesmannen. 

2. Konsesjon fra NVE er innvilget. Tiltakshaver vil etablere målestasjon som ivaretar 

minstevannføring og –kote. 

3. Budsjett verifisert: Prosjektgruppen har startet innhenting av anbud fra både 

utstyrsleverandør og grunnentreprenør som verifiserer budsjettrammen. Det forventes 

at en evt. utsettelse grunnet manglende fullfinansiering, kan medføre en risiko for 

prisstigning/valutarisiko/økte prosjektkostnader (estimert til 0,5 – 1 millioner kr)» 

 

Skiforeningen opplyser i en e-post 28. januar 2020 at de nå er «i en prosess for å kvalitetssikre 

budsjettet og anbudspapirer med tanke på byggestart til sommeren/tidlig høst. Det er klart at 

en garanti for spillemidlene vil være viktig i det videre arbeidet med å sikre budsjettet og 

gjennomføringsevnen.» 

 

Skiforeningen opplyser i søknaden det er en av landets største og eldste friluftsorganisasjoner 

med rundt 73 000 medlemmer. I regionen er Skiforeningen representert med et lokalutvalg, to 

årsverk, deltidsansatte/avløsere og en engasjert dugnadsgjeng. Et årsverk og to deltidsansatte 

har base på Ringkollen. Skiforeningen er ansvarlig for vedlikehold, rydding, merking og 

preparering av regionens omfattende løypenett og anlegget på Ringkollen. Skiforeningen har til 

sammen 50 ansatte og årsberetninger og regnskap er tilgjengelige på foreningens nettsider. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Anlegget er i tråd med kommunale målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og 

kommunedelplan for idrettsanlegg. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet i formannskapet (F-89/18):  



- 

«Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg. 

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23.» 

Idrettsrådets har utarbeidet en prioriteringsliste der snøproduksjonsanlegget er prioritert som 

nummer en. 

Saken ble neste gang behandlet i 2019. Forslag om støtte og garanti fikk ikke flertall i 

kommunestyret. (K-47/19) 

I kommunens vedtatte handlingsprogram for 2020-2024 er det gitt støtte til 

snøproduksjonsanlegg på Ringkollen i 2020 med 3 millioner kroner. Tilskuddet finansieres fra 

disposisjonsfond. (K-sak 192/19) 

 

 

Økonomiske forhold 

 

Totale anleggskostnader for etablering av nytt anlegg er beregnet til 13,5 millioner kroner. 

Dette er finansiert slik: 

 Sparebankstiftelsen    4 500 000 kr 

 Egenkapital inkl. momskompensasjon 3 200 000 kr 

 Forhåndstilsagn spillemidler   2 800 000 kr 

 Kommunal støtte    3 000 000 kr 

 TOTALT              13 500 000 kr 

 

Driftskostnadene forventes i hovedsak dekket av Skiforeningen og lokale idrettslag og er 

beregnet til 625 000 kroner per år. 

Garantisøknaden gjelder garanti fram til spillemidlene utbetales. Det tar noen år fra tilsagn gis 

til de utbetales. Skiforeningen lånefinansierer disse pengene, og en kommunal garanti gir 

låntaker muligheter for både å få lån, og en gunstig rente. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på videre utvikling av skianlegget på Ringkollen. Det har vært mange 

snøfattige vintre på Østlandet og tilsvarende korte skisesonger for de skiinteresserte.  En 

investering i snøproduksjonsanlegg vil sikre området og innbyggerne sine muligheter for å gå 

på ski også i kommende dårligere vintre. Det er og positivt at anlegget kan utvikles til også å 

dekke hoppbakkeområdet. Rådmannen mener dette anlegget vil være et godt supplement til de 

arenaer som finnes i kommunen for ulike idretter. Søknaden beskriver en stor interesse for 

tiltaket både hos organiserte og ikke organiserte skiinteresserte. Rådmannen støtter søkers 

vurdering om at dette er et tiltak i tråd med kommunens planverk og vil være et godt 

omdømmeskapende tiltak. 

Søknaden er utformet før forslag til kriterier for kommunale garantier ble utarbeidet. Den er 

likevel i all hovedsak i tråd med disse. Det er innenfor den økonomiske rammen, det er gitt 

idrettsfunksjonell godkjenning, grunneieravtaler er inngått og konsesjon er gitt. Garantibeløpet 

er på 2,8 millioner kroner, og vurderingen er at kommunen ikke påtar seg en vesentlig 

finansiell risiko ved å gi denne garantien. 

 

Vedlegg 

Søknad om finansieringsstøtte og kommunal garanti 

Protokoll fra 1. gangs behandling i formannskapet F-89/18  

Protokoll fra 2. gangs behandling i kommunestyret K-47/19 

Støtteerklæringer fra idretten 



- 

Ringerike idrettsråd sin prioritering på anlegg 

Årsmeldinger og regnskap er ikke vedlagt, men tilgjengelig på Skiforeningen.no 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Hilde Fivelsdal Brørby 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1680-10  Arkiv: 243 D10  

 

Sak: 44/19 

 

Saksprotokoll - Snøproduksjon på Ringkollen - Finansieringsstøtte og kommunal 

garanti - Ny behandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannens forslag oppnådde ikke flertall og falt mot 1 stemme (Frp), dette som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 

Behandling i Formannskapet 23.04.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag oppnådde ikke flertall og falt mot 1 stemme (Frp), dette som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1680-3  Arkiv: 243 D10  

 

Sak: 89/18 

 

Saksprotokoll - Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Snøproduksjon på 

Ringkollen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.  

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23. 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.06.2018: 

 

Kirsten Orbråten fremmet p.v.a H, Uavh, AP følgende forslag: 

«Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.  

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Kirsten Orebråtens (AP) forslag 

p.v.a H, Uavh og AP, ble Orebråtens forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp) som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



Skiforeningen
Att. Anette Bjerke Kolderup
Kongeveien 5, 0787, Oslo
Telefon (+47) 97 19 18 60
abk@skiforeningen.no
www.skiforeningen.no
NO 946 175 986 MVA
B ankkonton r.: 5005.06.23421

Til: Ringerike Kommune v/ra  dmann Tore Isaksen

Ra  dhuset, Osloveien 1, Hønefoss
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 2 7 .0 4 .2018

Søknad om finansiering sstøtte og kommunal garanti : E tablering av
snøproduksjonsanlegg på Ringkollen , Ringerike kommune

SAMMENDRAG
Ringkollen er et identifisert satsningsomra  de for Ringerike Kommune og en destinasjon for
vinteridrett og friluftsliv. Hvert a  r bruker flere tusen barn og unge Ringkollen til lek og aktivitet, og
skisporten sta  r sentralt. Snøproduksjon er viktig for a   oppr ettholde ba  de organisert og
egenorganisert aktivitet, og med støtte fra Ringerike Idrettsra  d jobber Skiforeningen og en frivillig
prosjektgruppe for a   realisere et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen. Det planlagte
snøproduksjonsanlegget skal sikre snø i Ringkollens ake - og lekeland, stadionomra  det samt 2,5 km
av lysløypenettet. Skiforeningen vil i regi av sin rolle som tilrettelegger, pa  ta seg rollen som eier og
drifter av anlegget i samarbeid med lokale idrettslag . Se signert e støtte erklæringer vedlag t .

Totale anleggskostnader for etablering av nytt snøproduksjonsanlegg er beregnet til 1 3,5 MNOK :
• 4,5 MNOK er bevilget av Sparebankstiftelsen Ringerike . Spare bankstiftelsen viser med gaven at

prosjektet vurderes som et viktig bidrag til regionen
• 3,2 MNOK forventes finansier t av egenkapital fra Skiforeningen, lokale idrettslag, næringslivet ,

dugnad sarbeid og gjennom momskompensasjon
• 2,8 MNOK er gitt i et forha  ndstilsagn o m spillemidler . Spillemidler gis til allmennyttige forma  l
• Skiforeningen søker Ringerike Kommune om finansieringsstøtte på resterende 3 MNOK.

Skiforeningen søker videre om en kommunal garanti på et fremtidig lån grunnet
forventet lang utbetalingstid av spillemidle r

Den økonomiske støtten og en kommunal garanti vil bidra til at Skiforeningen kan utvikle sin
tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune, til glede og nytte for kommunens befolkning.

Behovsvurdering og foresla  tte tiltak redegjøres for i denne søknaden. Ved behov for ytterligere
opplysninger sta  r vi til tjeneste.
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1 OM SØKER
1.1 SKIFORENINGEN
Foreningen til Ski - Idrettens Fremme – Skiforeningen – er en av landets største og eldste
friluftsorganisasjoner med rundt 73.000 medlemmer. Foreningen er a  pen for alle .

I Ringeriksregionen er t ilrettelegging for lek i snøen , eller til de som vil gli i nypreparerte løyper
gjennom marka, Skiforeningens viktigste bidrag. I regionen er Skiforeningen representert med et
l okalutvalg , to a  rsverk, deltidsansatte/avløsere og en engasjert dugnadsgjeng. Et a  rsverk og to
deltidsansatte har base pa   Ringkollen . Skiforeningen er ansvar lig for vedlikehold, rydd ing , merk ing
og preparer ing av regionens omfattende løypenett og anlegget pa   Ringkolle n . Videre , ansvar lige
for a   sikkerstille avtaler og relasjoner med berørte grunneiere. Skiforeningen arrangerer
aktiviteter tilpasset alle aldre og ferdighetsniva  er, som Barnas Skiskole og voksenkurs , vi drifter
markastua Vambua og Løvlia og arrangerer ski - og sykkelbusser for mange tusen tilreisende hvert
a  r. Na   ønsker Skiforeningen og utvikle sin tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune ved a  
etablere snøproduksjon i og rundt stadionomra  det , til glede og nytte for kommunens befolkning.

Skiforeningen vil rette en takk til kommunen for et godt samarbeid og mottatt driftstilskudd som gjør
tilretteleggingsarbeidet mulig. Mottatt driftstilskudd for 2017 var 350kNOK . S ammen
medlemsavgiften fra lokale medlemmer på tilsvarende 350kNOK , utgjør dette halvparten av
Skiforeningens utgifter i kommunen . Utgiftene b eløper seg til 1,4 MNOK . R esterende 700kNOK er
dekket av Skiforeningens øvrige medlemsbase. Skiforeningen vil bemerke at tilskuddet fra kommunen
har vært uendret og ikke indeksr egulert siden 2004.

1.2 PROSJEKTGRUPPEN
Snøproduksjon er et satsningsomra  de for Skiforeningen , og Skiforeningen drifter i dag
snøproduksjon ved flere næranlegg i samarbeid med lokale idrettslag.

Med støtte fra Ringerike Idrettsra  d, har Skiforeningen nedsatt en lokal , frivillig arbeidsgruppe som
arbeider for a   realisere et snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen. Arbeidsgruppen besta  r av
representanter fra skiklubber i Ringeriksregionen og har som ma  lsetting anlegget skal være klart
for a   produsere snø vint eren 2018/2019.

Arbeidsgruppen besta  r av:
• Anette Bjerke Kolderup, Skiforeningen
• Stig Rongved, Ringkollen Skiklubb
• Ellen Grønlund, Ringkollen Skiklubb
• Dagfinn Augdal, Haugsbygd Idrettslag
• Christine Næss Mathiesen, Ringkollen Skiklubb
• Pelle Gangskar, Ringerike Utvikling
• Dordi Skjevling, Hønefoss Skiskytterklubb
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Arbeidsgruppen har p er dags dato nedlagt et vesentlig antall dugnads timer og jobbet frem
tekniske beskrivelser, kostnadsoverslag og nødvendige søknader til kommune og fylke som :

• Prosjektering inkl. budsjett og plan for anleggsfinansiering og drift
• Dialogmøter med berørte grunneiere. Det arbeides videre med avtaler og anleggets

konkrete plassering
• Søknad sendt til NVE for konsesjon til vannuttak fra Store Røstjern . Søknaden er

off entliggjort og ute pa   høring. Høringsfrist er 1.6.2018
• Søknad sendt om bruk av omra  det - 30.5.17
• Søknad sendt om dispensasjon fra Markaloven for a   etablere anlegget – 30.5.17
• Innvilget forha  ndstilsagn om spillemidler 22.3.2018 – revidert s øknad om

idrettsfunksjonell godkjenning er under utarbeidelse
• Innvilget finansieringsstøtte fra Sparebankstiftelsen – 29.10.2017
• Innhentet leverandør tilbud og gjennomført befaring pa   omra  det – 1.5.17 / 5.3.2018
• Gjennomført presentasjon hos Ringerike Idrettsra  d – 12.2 .18
• Dialog med idrettslag og signering av støtteerklæring

M ed støtte fra Ringerike Idrettsråd ,
jobber Skiforeningen og en frivillig
prosjektgruppe for å realisere et nytt
snøproduksjonsanlegg på Ringkollen –
til glede og nytte for kommunens
befolkning .

Bilde 1 : « Det er gø y å gå på ski »
Ringerikes Blad 20.1.2015
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2 BEGRUNNELSE FOR TILTAKET

2 .1 HVORFOR RINGKOLLEN?
Ringerike Kommune har i kommuneplanen s samfunnsdel for 2015 - 2030, vedtatt 30.4.2015 ,
nedsatt en visjon om a t : « Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet » .
Visjonen underbygges av ma  lsettingen om a   være en «( …) attraktiv bokommune, spesielt for unge
og familier i etableringsfasen » . Helseperspektivet skal være sentralt i alle tiltak , noe som ogsa  
kommer til uttrykk i Kommunedelplan for idretts - og friluftsanlegg 2014 - 2026 (s. 14):
« Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for at folk kan være fysisk aktive i hverdagen. Dette
forutsetter (…) lett tilgang til natur - , lek - og rekreasjonsområder» .

Kommunedelplanen peker pa   Ringkollen som et satsningsomra  de og understreker hvordan
skisporten sta  r sentralt pa   Ringerike: « Blant vinteridrettene er ski den klart største idretten »
( Kommunedelplan for idretts - og friluftsanlegg 2014 - 2026 s. 13) . I forbinde lse med innvielse av ny
løypemaskin pa   Ringkollen i februar 2017, uttalte varaordfører i Ringerike kommune , Dag
Henhaug : « Tilbudet her er viktig for vekst og utvikling i en kommune som ønsker flere innbyggere.
Takk for innsatsen » (Ringerikes Blad 1.2.2017).

Bilde 2 : «Tilbudet her er viktig
for vekst og utvikling i en
kommune som ønsker flere
innbyggere. Takk for innsatsen»

Kilde: Ringerikes Blad 1.2.2017
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Ringkollen er en av de viktigste innfallsportene nordvest i Marka og er et varemerke for regionen.
Ringkollen og tilhørende aktivitetsanlegg er et kjent og populært omra  de for vinteridrett og
friluftsliv ba  de for innbyggere i kommunen sa   vel som tilreisend e. Ringkollen er a  pen t for alle og
tilrettelagt med stadion - og skileikomra  de, lysløype, lekeland, hoppbakker og alpinanlegg. Det er et
stort areal for parkering tilknyttet stadion samt garasje/maskinstall for løypemaskin.

Bilde 3 : Oversiktsbilde av eksi sterende
aktivitetsområder på Ringkollen.
Ringkollen er i bruk 7 dager i uka til
egenorganisert og organisert aktivitet.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

Ringerike Idrettsra  d h ar et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen som en prioritert ma  lsetting
(A  rsberetning Ringerike Idrettsra  d, 2017). Et snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen synes
hensiktsmessig ba  de for a   opprettholde eksisterende aktivitet i anlegg et , samt for a   bidra til a  
sikkerst ille omra  det som en innfallsport til marka og de mulighetene som finnes i høyereliggende
omra  der . Det er allment kjent at et økt aktivitetsniva   har et utall av positive effekter som økt
trivsel, bedret psykisk og fysisk helse, samt en positiv effekt pa   liv skvalitet og offentlige
helsebudsjetter. Med andre ord kan et snøproduksjonsanlegg bidra til a   sikkerstille aktivitet i
perioder med lite snø, og dermed gi positive konsekvenser for kommunen, allmennheten,
folkehelsa og skiidretten.

2 .2 INTERESSEN FOR SK ILEIK OG - AKTIVITET ER HØY – MEN HVA SIER PROGNOSER O M
SKIFØRET?
I Meld. St. 18 (2015 – 2016) «Klimatilpasset tilrettelegging» fremheves friluftsliv som en levende og
sentral del av norsk kulturarv og identitet. Regjeringen pa  peker hvordan « God tilrettelegging i
nærmiljøet gjør det attraktivt å drive med friluftsliv » og viktigheten av snøproduksjon for a   sikre
aktivitet i milde og snøfattige vintre ( Meld. St. 18 2015 – 2016 , kapittel 6. 10 ) .

Skiforeningen jobber for a   bidra til friluftsliv og skia ktivitet for alle og deler regjeringens syn .
Klimaet har vært og vil være en utfordring for sikkert skiføre pa   det sentrale Østlandet , samtidig
som interessen for skisporten er høy . Skiforeningen utarbeidet i 2015 en rapport som belyste
kritiske innsatsomra  der for a   sikre skileik og - aktivitet i fremtiden. Rapporten fikk navnet «Jakten
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pa   skiføret» og ble utarbeidet med bistand fra Meteorologisk institutt. Prognose r gjengitt i
rapporten viser hvordan snømengden er forventet a   bli vesentlig lavere i løpet av drøye førti a  r , og
at økt kunnskap om tilrettelegg ing i marka og i anlegg , er nødvendig for a   ta vare pa   skisporten .
Rapporten pekte blant annet pa   snøproduksjon i aktivitets anlegg som vesentlig for a   sikre aktivitet
med særlig fokus pa   barn og unge.

Bilde 4 : Graf fra meteorologisk
institutt som viser utvikling av
antall skidager ved Bjørnholt i Oslo,
1900 – 2007

Kilde: «Jakten på Skiføret», 2015,
Skiforeningen

Bilde 5 : Ringkollen skistadion etter
mildvær og regn 26.11. 2016

Foto : Rolf Storbråten, Skiforeningen

2 . 3 HVEM BRUKER RINGKOL LEN?
Fra 1. januar – 1. februar 2 018 var det registrert over 10.000 passeringer i bommen pa   vei opp til
Ringkollen . Mange fant veien ut i markas høyereliggende og snøsikre omra  der , og mange benyttet
omra  det i og rundt Ringkoll en s kiarena . S kiarena en pa   Ringkollen brukes 7 dager i uka vinteren
gjennom. S koler, barnehager, klubber, mosjonister og barnefamilier har omra  det som en av sine
viktigste leke - , trenings - og rekreasjonsomra  de .

I dette avsnittet redegjøres det kort for noen av de aktivitetene og bruker brukergruppe ne som i
dag benytter aktivitetsanlegget som innga  r i det planlagte snøproduksjonsanlegg et . Listen
fokuserer pa   aktiviteter for barn og unge og er ikke fullstendig.
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Aktiviteter for barn og familier
Skiforeningen – Barnas S kiskole og Barnas Ringkolldag
Hvert a  r arrangerer Skiforeningen lavterskelarrangement som Barnas Ringkolldag og Barnas
S kiskole . Dette er lek og aktivitet med f orma  l a   s pre skiglede til barn og ung e .

Skiskolen strekker seg over 5 uker pa   dagtid og er et tilbud til regionens barnehagebarn .
Skiforeningen tilbyr ogsa   regionens mottaksklasser gratisplasser pa   skiskolen med støtte fra
Bufdir . I nteressen for Barnas Skiskole pa   Ringkollen har vært stor og antall pa  meldte er økende. I
2015 deltok 415 barn, i 2016 435 barn , og i 2017 4 45 barn . Mangel pa   snø i lavereliggende strøk
antas a   resultere i ytterligere økt pa  melding i a  rene som kommer, men snømangel utgjør samtidig
en usikkerhet for oppstart av skiskolen og skiskolens aktivitetstilbud.

Barnas Ringkolldag er et tradisjonsrikt familie arrangement pa   Ringkollen . Arrangementet
tiltrekker seg flere hundre barn fra regionen (550 i 2018) og er i ti llegg en begivenhet som innga  r i
programmet til andre aktører i omra  det, som asylmottak, aktivitetsgrupper og frivillige nettverk
og foreninger.

Bilde 6 : Barnas Skiskole er et tilbud i
regi av Skiforeningen til barnehage -
og barneskolebarn. Antall deltakere
har vært stigende siste år og
forventes å stige ytterligere grunnet
mangel på snø i lavereliggende
strøk.

Foto: Ringerikes blad 18.1.2018

Bilde 7 : Barn a s Ringkolledag er et
populært familiearrangement på
Ringkollen. Her fra Barnas
Ringkolldag 2017 og 2018 .

Foto: Christine Mathiesen og
Ringerikes blad 14.3.2018
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Fossen Friluft SFO
Fossen Friluft som holder til pa   Ringkollstua, tilbyr SFO for barn i alderen 6 - 13 a  r. Tilbudet er
ukentlig tirsdager, onsdager og torsdager og barna blir transportert t/r i buss . Ski , aking og frilek i
snøen er viktig e aktivitet er vinterstid , og ma  let er at barna skal oppleve mestring gjennom
aktivitet .

Skilek med DNT
Barnas Turlag i DNT Ringerike har de to siste a  rene arrangerte skileik for barn mellom 2 - 12 a  r i
februar. Arrangementet er svært populært med flere hundre deltakere, og barn fa  r leke seg pa   ski i
løyper med ulik vanskelighetsgrad. Arrangementet tilrettelegges i samarbeid med Skiforeningen.

Bilde 8 : Skileik med DNT er svært populært.
Barn opplever glede og mestring gjennom lek
på ski.

Foto: Ringerikes blad 24.2.2017

Aktiviteter for unge over 13 år
Ringerike folkehøgskole
Ringerike folkehøyskole tiltrekker seg elever fra hele landet. Skolen har en egen linje for
Multisport hvor vinterlige aktiviteter som langrenn og aking innga  r i programmet . Folkehøgskolen
bruker Ringkollen vinterstid til skiturer i M arka (ca. 3 ganger a  rlig), skikurs pa   skiarenaen (ca. 3
gan g er a  rlig) og til turer for aking (c a. 3 ganger a  rlig.)

Ringerike viderega  ende skole – idrettslinjen
Ringerike viderega  ende skole har en idrettslinje med langrenn som spesialisering. Skolen benytter
Ringkollen 2 - 3 dager i uken med alt fra 10 - 12 elever (toppidrett) til 30 elever na  r hele
idrettsklassen er med.

Skolen ser lyst pa   fremtiden med et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen , og har uttalt at
tiltaket kan medføre økt søkermasse (Ringerikes Blad 1.1.2018) . Konsekvensen av et ustabilt



10

skiføre pa   Ringkollen , er at elevene ma   reise mer og lenger for a   oppdrive snø. Med tildelt tid for
trening i skoletiden , er tidsfaktoren viktig og kan medføre at lokale skiløpere og - skyttere velger
andre skoler pa   steder med mer stabile skiforhold. Dette medfører risiko for at de mest ambisiøse
løp erne melder overgang til klubber utenfor regionen og at talentene – og lokale forbilder -
forsvinner fra Ringerike. Lokale talenter er forbilder og viktig e for at interessen for langrenn skal
holdes oppe lokalt, noe som igjen er viktig for a   sikre langrenn som breddeidrett.

Bilde 9 : Idrettslinja på Ringerike
videregående skole ser lyst på
fremtiden med et nytt
snøproduksjonsanlegg.

Foto: Ringerikes Blad 1.1.2018

Bilde 10 : Tilrettelegging for elever,
både mtp treningsmuligheter og
begrenset reisevei, er viktig for å lykkes.

Foto: Ringerikes Blad 20.6.2014
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Aktiviteter for e lite/aktive
I 2015 var det registrert 1946 aktive løpere fra i drettslag i kommunen, hvorav nær 1000 var under
20 a  r. I tillegg har ba  de Jevnaker og Hole kommune mange aktive langrennsløpere/ skiskyttere i
sine klubber.

Regionen har gjennom a  rene oppfostret skiløpere og - skyttere pa   nasjonalt og internasjonalt
toppniva  . For den organiserte idretten er det viktig at treningsmuligheten er forutsigbare og at
kostnadsniva  et er akseptabelt. Snøfattige vintre medfører økt kostnadsniva  et grunnet økt reisevei
og antall reisedøgn, noe som er negativt i et miljøperspektiv og kan føre til frafall. Eksempelvis
ma  tte lokale utøvere reise til Brovol l/Lygna pa   Hadeland sesongen 2016/2017 for a   trene pa   ski
før februar.

Konkurranser og renn
Skoleskistafetten pa   Ringkollen arrangeres a  rlig for barne - og ungdomsskoler i regionen. I løpet av
skisesong en , arrangerer de lokale klubbene flere skirenn av ulik størrelse pa   Ringkollen for barn,
juniorer og seniorer. Bl.a. Skikarusellen som tiltrekker seg barn opp til 12 a  r, og Ringkollstafetten
som hvert a  r avholdes 30. desember . Ringkollstafetten er populært f or deltakere i alle aldre, og har
status som det offisiel le kretsmesterskap et for Buskerud.

Bilde 1 1 : Skiskolestafetten arrangeres for barne -
og ungdomsskoleelever .

Foto: Ringerikes Blad 9.3.2 01 6

Bilde 1 2 : Ringkollstafetten trekker aktive i alle
aldre.

Foto: Ringerikes Blad 2. 1.2 017
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Snømangel har medført at Ringkollen Skiklubb i perioden 2015 - 2017 ma  tte avlyse/flytte
Ringkollstafetten til henholdsvis Liatoppen (A  L), Vikerfjell og Lygna. Flytting og avlysning er
uheldig for oppslutning en og medfører økt reisevei og tilhørende økte kostnader for ba  de utøvere,
frivillige hjelpere m.v. Pa   sikt kan det gi uheldige ringvirkninger for Ringerike og Ringkollen som
merkevare for et snøsikkert sted.

Sommerstid
For egenorganisert aktivitet, er Ringkolltoppen og den nye «grillhytta», svært populært turma  l
sommer som vinter. For den organiserte idretten, er s tadionomra  det med tilhørende anlegg ,
mindre brukt sommerstid . ROL , Ringerike O - lag , benytte r arenaen som samlingsplass for
orienteringsløp.

Det planlagte kunstsnøanlegget med tilhørende infrastruktur , er prosjektert for a   ha
minimal/ingen negativ innvirkning pa   mulighet for bruk av omra  det sommerstid. Etableringen vil
forega   i eksisterende løype nett og vil i all hovedsak plasseres i utkanten av løypene og være
nedgravd. Prosjektering av eventue l t vedlikehold av drenering av myromra  det rundt stadion er
vurdert a   gjøre omra  det mer anvendelig sommerstid, eksempelvis som arena for orientering eller
a nnen aktivitet i skogen.

Bilde 1 3 , 14 : Lysløypa
sommerstid

Foto: Ellen Grønlund

Bilde 1 5 : "Grillhytt a " på
Ringkolltoppen er et
populært turmål

Foto : Skiforeningen, Erik
Unneberg
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3 . BESKRIVELSE AV NYTT SNØPRODUKSJONSANLEGG

Det planlagte snøproduksjonsanlegget vil dekke Ringkollens ake - og lekeland, stadionomra  det
med skileikomra  det samt 2,5 km av lysløypenettet. Anlegget har reservekapasitet for utvidelse til
resterende lysløype og andre omra  der som hoppanlegget .

Snøproduksjonsanlegget dimensjoneres for a   produsere tilstrekkelig snømengde i løpet av 4 døgn
med døgn kontinuerlig drift under optimale forhold. Det er estimert et behov for 0 – 4 snølegginger
per sesong for a   sikre stabile skiforhold fra november til mars/april.

Det finnes i dag et snøproduksjon sanlegg i slala  mbakke n sør for Ringkollstua ( G.nr 134 , B.nr. 125)
med røropplegg ut pa   Ringkollen stadion . Det etablerte anlegget henter vann fra Store Røstjern
(G.nr 134, B.nr. 9 ) og produserer kunstsnø til Ringkoll - parken (slala  mbakken). Grunnet begrenset
kapasitet i anlegget , kan ikke anlegget forsyne ake - og lekeland og resterende langrenns omra  de r
pa   Ringkollen, og e ksisterende røropplegg ut pa   stadion omra  det er derfor ikke i bruk. Lekeland er
planlagt a   innga   i de t nye snøproduksjonsanleg get.

Bilde 1 6 : Ringkollenparken sør
for Ringkollstua har etablert
eget snøproduksjon s anlegg som
henter vann fra Store Røstjern

Foto: friflyt.no

Bilde 1 7 : Uttakskum for
kunstsnøproduksjon
(eksisterende på skist adion)

Foto: Ellen Grønlund
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Planlagt n ytt snøproduksjonsanlegg består av følgende hovedelementer:

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern
2. Overføringsledning fra Røstjern til Ringkollplassen
3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua
4. Spredenett med vannledninger og trykkluft i løypenett, totalt 2,5km
5. Nytt bygg ved maskinstall (ca. 100m2) for tørking av slanger og lagring av utstyr

Anlegget planlegges dimensjonert for a   ta  le en fremtidig utvidelse. En slik utvidelse kan være
snølegging av hele lysløypa (4 km) og i det eksisterende hoppanlegget. Ill ustrasjonen under viser
snøproduksjonsanlegget med alle hovedelementer. Mer at e ndelig forslag til trase vil bli utarbeidet
i samra  d og med samty kke fra berørte grunneiere og kan avvike fra denne illustrasjonen .

Bilde 1 8 : I l lustrasjon . Endelig trase er
ikke fastsatt og grunnei eravtaler er per i
dag ikke inngått .

Det planlagte snøproduksjonsanlegget
vil dekke Ringkollens ake - og lekeland,
stadionområdet med skileikområdet
samt 2,5 km av lysløypenettet. Anlegget
planlegges med reservekapasitet for
utvidelse til resterende lysløype og andre
områder som hoppanlegget.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

1. Ny pumpestasjon ved Røstjern med vanninntak fra Røstjern
Pumpestasjon en planlegges etabler t pa   østsiden av Store Røstjern, ned mot vannet. P umpehuset
er planlagt tilpasset omgivelsene med tilsvarende materialer som bebyggelsen forøvrig.

Vanninntaket til anlegget etableres i Røstjern , G. nr . 134, B. nr. 9. Eiendommen eies av Ringerike
kommune i henhold til matrikkel . Tiltaket er konsesjonspliktig og s øknad om konsesjon er
offentliggjort av NVE og sendt ut pa   høring (høringsfrist er 1.6.2018) .
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Bilde 1 9 : Eksempel -
i llustrasjon mulig utforming og
plassering av pumpestasjon en
ved Store Røstjern .

Foto: Erling Nygård,
Skiforeningen , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

2. Overføringsledning
Pumpeledning og tilhørende rørtrase er planlagt viderefør t fra vannet og opp til Ringkollstua , med
en total høydeforskjell pa   100m. Overføringsledningen forsøkes etablert i hovedsak i samme trase
som eksisterende rørledning i alpinbakken , og prosjektgruppen jobbe r med ulike alternativer i
dialog med berørte grunneiere . Det foreligger per i dag ingen grunneieravtaler og gjennomføring
av prosjektet forutsetter samtykke fra berørte grunneiere . Traseen vil uavhengig av alternativ,
ende inn mot eksisterende trase for snøproduksjon i alpinbakken som ligger pa   G.nr. 134, B.nr. 125
og eies av Miljødirektoratet. Det henvises til uttalelse fra Ringerike Kommune med saksnummer
17/2356 - 2 der kommunen uttaler seg positiv til tiltaket og bruk av grunn, og anbefaler
Fylkesmannen a   gi en uttalelse som ikke ga  r imot søknad om bruk av grunn .

Bilde 20 : Eksempel – illustrasjon
av trase for overføringsledning
fra Røstjern til parkeringsplass
ved Ringkollstua .

E ndelig trase for anlegget er
ikke er fastsatt og
grunneieravtaler er ikke inngått .

Foto: Google Maps , illustrasjon
ved prosjektgruppen.
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3. Ny pumpestasjon med trykkluft ved parkeringsplass ved Ringkollstua
Nytt pumpehus etableres i forbindelse med parkeringsareal et ved Ringkollstua , vest for p - areal
mellom lekeland og stadion . Bygget (ca . 24 m2) planlegges oppfør t tilsvarende eksisterende
gapahuk med villmarkspanel og torvtak .

Bilde 2 1 : P lanlagt plassering av
pumpestasjon ved parkeringsplass en
ved Ringkollstua.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

Bilde 2 2 : Illustrasjon av planlagt nytt
pumpehus

Foto og i llustrasjon
v/prosjektgruppen

4. Spredenett med vannledninger og t rykkluft rundt i løypenett
Spredenett for vann og trykkluft etableres ut i lysløyp e og stadionomra  det , i første omgang totalt
2,5km. Illustrasjon pa   neste side viser spredenettet slik det kan se ut. Endelig løsning vil bli
utarbeidet i samra  d med leverandør av snøproduksjonsanlegget.

Alle vannledninger planlegges gravd ned, men det vil bli etablert uttakspunkt for
vann/trykkluft/strøm i løypetrase. Et slikt uttakspunkt vil norma lt bli etablert i en kum
(nedgravd) og/eller hydrant (over bakken) som plasseres i kanten av løypetraseen. Trase for
strømforsyning er avklart med Ringeriks Kraft.

Ved opparbeidelse av kunstsnøanlegget vil det kunne være behov for noe mindre arbeid med
d renering av stadionomra  det for a   sikre at omra  det har bæreevne for løypemaskin tidlig i
sesongen . Omra  det er tidligere drenert og eventuell drenering vil i sa   ma  te ses som vedlikehold av
tidligere drenering.
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Bilde 2 3 : Eksempel på s predenettet i
anlegge t . Endelig løsning vil bli
utarbeidet i samråd med valgt
leverandør.

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

5. Nytt bygg ved løypestall (ca. 100m2) for tørking av slanger og lagring av utstyr
For oppbevaring og tørking av slanger planlegges et nytt idretts - /lagerbygg (ca . 100 m2) i
tilknytning til eksisterende maskinstall. B ygget planlegges kombinert med Skiforeningens behov
for større lager for oppbevaring/parkering av bl . a. snøscooter som b enyttes til
tilretteleggingsarbeidet i o mra  det. Nytt bygg plasseres i tilknytning til eksisterende maskinstall og
vil sa  ledes ligge tilbaketrukket i forhold til stadionomra  det og parkering. Bygget vil erstatte
eksisterende telt og utvendig lagring.

Bilde 2 4 : Planlagt plassering av
n ytt bygg ved løypestall

Foto: Google Maps , illustrasjon ved
prosjektgruppen.

Bilde 2 5 : Eksisterende lagring ved
løypestall og i llustrasjon av det
planlagt nye bygget som vil
erstatte eksisterende telt og
utvendig lagring.

Foto: Dagfinn Augdal , illustrasjon
ved prosjektgruppen
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4 ANNLEGGSKOSTNADER

4 .1 KOSTNADSBEREGNING
Det er foretatt en kostnadsberegning av tiltakene. For spredenettet og pumpestasjonen ved
parkeringsplassen v/Ringkollstua er det innhentet tre ( 3 ) leverandør tilbud.

4 .2 FINANSIERINGSPLAN
Det prosjekterte snøproduksjon s anlegget krever en betydelig investeringskostnad . Det er lagt opp
til følgende finansieringsplan for etablering av anlegget:

Anleggsdel Kostnad
a) Egenandel Skiforeningen ( inkl. egenkapital, dugnader, rabatter,
tilskudd, sponsing , momskompensasjon )

Kr 3 2 0 0 000 , -

b) Gaver fra stiftelser Kr 4 5 00 000 , -
c) Forha  ndstilsagn s pillemidler Kr 2 8 00 000, -
d) Kommunal støtte Kr 3 000 000, -
TOTALT Kr 1 3 5 0 0 000, -

a) Egenandel
Det arbeides ma  lrettet med bidrag fra lokalt næringsliv og private. I tillegg har det , og vil det ,
legges ned et omfattende antall dugnadsarbeider . Dette , sammen med bidrag fra Skiforeningen
sentralt og en forventet momskompensasjon , er beregnet a   dekke kr 3,2 millioner av estimerte
anleggskostnader.

b) Gaver fra stiftelser
Prosjektet har mottatt en generøs gave fra Sparebankstiftelsen Ringerike pa   kr 4,5 millioner .
Sparebankstiftelsen viser ved gaven at prosjektet vurderes som et viktig bidrag til region en .

Anleggsdel Kostnad
a) Inntak og pumpestasjon Store Røstjern Kr 685 500 , -
b) Overføringsledning: g røft og rørtrase Store Røstjern – Ringkollstua Kr 3 0 00 0 00, -
c) Grøfter skistadion – lysløypa Kr 1 325 000, -
d) Tilknytning / oppgradering EL - kraft Kr 5 2 5 000, -
e) Rigg/drift risiko og prosjektering kr 1 821 150, -
DELS UM Kr 7 356 650, -
f) Teknisk utstyr snøproduksjon inkl . spredenettet og pumpestasjon Kr 5 1 00 000, -
g) Egeninnsats (inkl. prosjektering/uforutsett) Kr 1 000 000, -
AVRUNDET Kr 1 3 5 00 000 , -



19

Bilde 2 6 : «Pangstart for kanonbra prosjekt. Fikk 4,5
mill i gave».

Et nytt snøproduksjonsanlegg på Ringkollen er av
Sparebankstiftelsen vurdert som et viktig tiltak i
regionen. Sparebankstiftelsen har bevilget 4,5
millioner kroner til prosjektet.

Kilde : Ringerikes Blad 9.12.2017

c) Spillemidler
Et snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen er vurdert av departementet som et allmennyttig forma  l,
og vi har fa  tt et forha  ndstilsagn om spillemidler pa   2,8 million kroner. Spillemidler er et tilskudd
fra departementet som gis til anlegg i lokalmiljøet som stimu lerer og tilfredsstiller barns behov for
fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former.

d) Kommunal støtte
I tillegg til ovensta  ende, er prosjektet avhengig av støtte fra Ringerike Kommune . R esterende
behov for kommunal støtte er estimert til 3 millioner kroner . Skiforeningen søker
Ringerike Kommune om finansieringsstøtte tilsvarende 3 millioner kroner .

Ringerike Idrettsra  d har redegjort for forventet lang utbetalingstid av spillemidler. Skiforeningen
søker videre om en kommunal garanti på et fremtidig lån grunnet forventet lang
utbetalingstid av spillemidler.

Den økonomiske støtten vil bidra til at Skiforeningen vil kunne gjennomføre og utvikle sin
tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune, til glede og nytte for kommunens befolkning.

I tillegg til økonomisk støtte, har Ringerike kommunen vært behjelpelig med administrativ bistand
knyttet til søknader for bruk og etablering av tiltak i Røstjern, tiltak pa   statlig grunn og generelt
vedrørende tiltak innenfor markagrensen , noe vi er meg et takknemlige for .
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4 . 3 DRIFTSKOSTNADER

For ordens skyld, legges ved et avsnitt om driftskostnader. Driftskostnadene forventes i hovedsak
dekket av Skiforeningen og lokale idrettslag (her gjennom dugnadsarbeid og/eller økonomisk
kompensasjon). Se støtteerklæringer fra lokale idrettslag vedlagt denne søknaden.

Forutsetninger
Som utgangspunkt for å beregne driftskostnader , er det sett på Skiforeningens
snøproduksjons anlegg i Sørkedalen , Oslo , som produserer snø til et tilnærmet likt område med
skileikområde og ca. 3 km løype . Kostnadene baseres på ca. 16 dagers døgnkontinuerlig
produksjon med to viftekanoner.

Snøproduksjonsstedet i Sørkedalen ligger på ca. 150moh. og svært kuldesikkert . M ye av
produksjonen kan normalt skje mellom - 6 og - 16 min usgrader. Grunnet lokasjonsspesifikke
forskjeller, er det forventet at produksjon på Ringkollen vil skje ved mildere temperaturer ,
normalt - 3 til - 10 grader. Ved valg av viftekanoner kan en som utgangspunkt produsere fra - 3
grader (avhengig av luftfuktighet og vind), mens lanser trenger som et utgangspunkt minst - 7 til - 8
grader. Mildere temperaturer vil øke forventet produksjonstid. Ønsket snømengde forventes å
være det samme som i Sørkedalen (3km), mens produksjon til skileikområdet forventes å være
noe mindre (75% av Sørkedalen). Forventet produksjonstid kan bli opp til 3 - 3,5 uker dersom det
ikke kommer påfyll av natursnø.

Stip ulerte driftskostnader

Stipulerte driftskostnader Driftsutgifter

a) Strømutgifter 300 000 , -
b) Reparasjon/vedlikehold 25 000 , -
c) Bemanning 300 000 , -
Sum 625 000 , -

a) Strøm utgifter forventes økt ved lengre produksjonstid og variabl e temperatur er da det påvirke r
antall timer med opp - og nedrigg.

b) Det forventes ikke vesentlige kostnader til reparasjon/vedlikehold den første sesongen , men
e rfaringsmessig må det budsjetteres e t beløp til dette .

c) Kostnad for bemanning baseres på 3 ukers drift med to løypebaser på dagtid, 1 løypebas +
frivillige på kveld/natt/helg. Kostnadene kan reduseres ved dugnad. Alle langrenns - og
skis k ytter klubber på Ringerike er kontaktet og stiller seg positive til dugnad sa rbeid ved
snølegging på Ringkollen. Se støtteerklæringer fra idrettslag vedlagt denne søknaden .



21

5 AVSLUTNING

Vintrene vi ga  r i møte, er mindre forutsigbare, men vi er forberedt. Skiforeningen sammen med
kommune, lokale idrettslag og ildsjeler skal bidra til a   sikre skiføret, opplæring, lek og aktivitet -
og bidra til at ogsa   neste generasjon kan glede seg til vinteren.

Hvert a  r lærer flere tusen barn grunnleggende skiferdigheter gjennom lek pa   nærmiljøanleggene i
Oslo og omegn. I tillegg er disse arenaene viktig for den organiserte idretten. Snøproduksjon er et
viktig tiltak for a   sikre snø og er et satsningsomra  de for S kiforeningen. I dag drifter foreningen
snøproduksjon ved flere næranlegg i samarbeid med lokale idrettslag , og vi jobber na   for a  
realisere et nytt snøproduksjonsanlegg pa   Ringkollen .

Skiforeningens søker Ringerike kommune om en finansieringsstøtte på 3 millioner kroner
samt en kommunal garanti på lån grunnet forventet lang utbetalingstid av spillemidler.

Den økonomiske støtten vil bidra til at Skiforeningen vil kunne gjennomføre og utvikle sin
tilretteleggervirksomhet i Ringerike Kommune, til glede og nytte for kommunens befolkning.

Va  rt bankkontonummer er 5005.06.23421.

Ved behov for ytterligere opplysninger sta  r vi til tjeneste.

Med vennlig hilsen
FORENINGEN TIL SKI - IDRETTENS FREMME

ved

ANETTE BJERKE KOLDERUP
ANLEGGSANSVARLIG

Vedlegg: Støtteerklæringer fra lokale idrettslag



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/117-6  Arkiv: 073 &01  

 

Sak: 12/20 

 

Saksprotokoll - Ringerike Idrettsråd Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og 

Ringerike kommune 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/117-5  Arkiv: 073 &01  

 

Sak: 6/20 

 

Saksprotokoll - Ringerike Idrettsråd Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og 

Ringerike kommune 

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/117-4   Arkiv: 073 &01  

 

  

Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune 
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike Idrettsråd er Ringerike kommunes samarbeidspart i idrettssaker. Samarbeidet er 

regulert gjennom en 4-årig samarbeidsavtale, og det er tid for å fornye denne. 

 

Ringerike Idrettsråd favner alle idrettsorganisasjoner med tilknytning til Norges idrettsforbund 

i Ringerike kommune. Idrettsrådet er et svært viktig bindeledd mellom idretten og kommunen.  

 

Gjennom samarbeidet med idrettsrådet kan vi fange opp idrettens behov på et tidlig tidspunkt, 

sørge for forventningsavklaringer knyttet til kommunens muligheter for å realisere planer, og 

sikre demokratiske og gode prosesser i saker som berører idretten. 

Gjennom idrettsrådet kan vi ha felles satsninger som kan være med på å sikre alles mulighet for 

deltagelse i organisert idrett. 

 

Samarbeidsavtalen regulerer formål med avtalen, gjensidige forpliktelser og rutiner for 

samarbeidet. Avtalen fornyes hvert fjerde år, og signeres av idrettsrådets leder og ordfører. 

 

Økonomiske forhold 

 



- 

Ringerike Idrettsråd mottar 12.000 kroner årlig for sitt arbeid. Denne summen har ikke vært 

regulert på svært mange år, og rådmannen foreslår å øke det årlige tilskuddet til 20.000 kroner. 

Beløpet overføres årlig, etter at Idrettsrådet har avholdt sitt årsmøte og sendt inn årsregnskap 

og årsberetning. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-30, Hovedmål: 

«Ringerike kommune skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i 

etableringsfasen.» 

«Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike» 

«Best for Barn» 

 

Samarbeidsavtalen er med på å sikre et godt samarbeid med idrettsrådet. Våre 

satsningsområder og idrettsrådets satsningsområder kan realiseres gjennom samarbeid og felles 

mål. 

 

Folkehelseprofil 

Ringerike kommune har en lavere deltagelse i organiserte aktiviteter enn landssnittet, vi har 

generelt et lavt utdanningsnivå i befolkningen, og også et lavere inntektsnivå. 

 

Idrettsrådet er med på å muliggjøre deltagelse i organisert idrett. Gjennom idrettsrådet kan 

kommunen få kunnskap og tips til riktige tiltak vi kan gjøre for å bidra til økt deltagelse. 

 

FNs bærekraftmål 

Ringerike kommune har vedtatt 9 fokusområder av FNs 17 bærekraftmål. 

 

Av disse er det særlig tre mål som berører tiltaket: 

 

3. God helse 

Tiltaket bidrar til økt tilgjengelighet til helsefremmende aktiviteter. Deltagelse i 

frivillighet og organisasjonsliv bidrar til sosial utjevning og økt samfunnsdeltagelse. 

4. God utdanning 

Mestring og deltagelse i aktiviteter bidrar også til deltagelse i utdanning og arbeid. 

Meningsfullhet, felleskap og lokalt engasjement kan sikre deltagelse i utdanning og 

arbeidsliv og gi tilgang til nye nettverk, -som igjen kan gi nye muligheter.   

10. Mindre ulikhet 

Generelt vil det å sikre alle innbyggeres mulighet til deltagelse i frivillige organisasjoner 

være med på å bidra til utjevning av sosiale forskjeller. 

Økonomi er en av barrierene for deltagelse, dette tiltaket er med på å senke det 

økonomiske presset for idrettsorganisasjonene. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 



- 

Idrettsrådet er vår viktigste samarbeidspart når det gjelder idrettssaker. Gjennom Idrettsrådets 

demokratiske oppbygning sikrer vi også gode prosesser internt, i saksbehandling, 

søknadshåndtering og anleggsforvaltning.  

I utvikling og igangsetting av nye tiltak som fremmer deltagelse vil idrettsrådet være en svært 

viktig kilde til kunnskap og behov. 

 

 

Vedlegg 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike idrettsråd og Ringerike kommune 

Arbeidsprogram 2019, Idrettsrådet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/195-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 4/20 

 

Saksprotokoll - Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 

2023  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Hovedutvalget (HOK) vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune 

for perioden 2019 til 2023.  

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/195-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 8/20 

 

Saksprotokoll - Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 

2023  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Rådet for funksjonshemmede anbefaler Kommunestyret å vedta reglement for rådet for 

funksjonshemmede i Ringerike kommune for perioden 2019 til 2023.  

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/195-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 4/20 

 

Saksprotokoll - Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 

2023  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Rådet for funksjonshemmede anbefaler Kommunestyret å vedta reglement for rådet for 

funksjonshemmede i Ringerike kommune for perioden 2019 til 2023.  

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 28.01.2020: 

 

Rådet gikk gjennom forslaget til reglement. Forslaget er satt opp etter buf.dir.no sin veileder. 

Rådet har ingen spesielle kommentarer til forslaget utover det at det er viktig å komme i gang 

med å lage en handlingsplan for kommende periode. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge 

 

Avstemming: 

Rådet anbefaler enstemmig til kommunestyret at rådmannens forslag til reglement vedtas. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Råd for funksjonshemmede 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Kommunestyret 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/195-2   Arkiv: 033  

 

 

Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune, 2019 - 2023  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune for 

perioden 2019 til 2023.  

 

  

Beskrivelse av saken 

Rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune ble valgt i kommunestyremøte 07.11.19, 

sak 2019/1987. Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd og råd for personer 

med nedsatt funksjonsevne. Dette kravet følger av ny kommunelov. Loven trådte i kraft høsten 

2019 fra og med det konstituerende møtet i Ringerike sitt kommunestyre 10.10.2019.  

 

Kommunestyret skal fastsette et reglement for råd for personer med funksjonsnedsettelse, jf. 

kommuneloven § 111-12.  

Reglementet skal inneholde:  

- Rådets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet  

- Tidsperioden rådet er opprettet for 

- Eventuelle andre sentrale bestemmelser om rådets virksomhet  

 

Reglement for råd for funksjonshemmede, Ringerike kommune, 2019 – 2023 

 

Formål 

Rådet skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse blir sikret en bred, åpen og 

tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder 

enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmede som gruppe, 

som tilgjengelighet, likestilling og arbeid mot diskriminering 

 

Valg og sammensetning 

 Det er kommunestyret som formelt vedtar sammensetningen av rådet. 

 Virkeperiode er fra 2019 til 2023 (valgperioden) 

 Det er kommunestyret som fastsetter hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet 

skal ha. 



- 

 Rådet skal så langt det er mulig ha en bred alderssammensetning blant medlemmene. 

Myndighet 

 Rådet kan uttale seg om alle saker som er relevante for situasjonen til personer i denne 

gruppen.  

 Rådets anbefalinger skal være en del av beslutningsgrunnlaget i hovedutvalg, 

formannskap og kommunestyre.   

 Leder og nestleder av rådet har møte- og talerett i folkevalgte organer. 

Administrasjon 

 Det er kommunen som har ansvaret for de administrative funksjonene, som rådets 

sekretariat.  

Saksbehandling og rutiner 

 Møteplan vedtas en gang i året av kommunestyret.  

 Det skal være sakslister til rådsmøtene (kommuneloven § 11-3). I tillegg gjennomgår 

ordfører saker som skal til politisk behandling, slik at de kommer til de politiske råd og 

utvalg som er aktuelle. 

 Det skal være protokoll for møtene (kommuneloven § 11-4) 

 Lederen av rådet har det formelle ansvar for å sette opp saksliste for hvert enkelt møte. 

Lederen har kontakt med sekretæren for å sette opp saksliste og utforme 

saksdokumentene.  

 Sekretæren sender saksdokumentene til rådets medlemmer minimum 8 dager før møtet 

finner sted.  

 Rådet går igjennom sakene på møtet, og prøver i størst mulig grad å bli enig om en 

felles uttalelse/anbefaling for videre behandling.  

 Saksbehandlere fra kommunen deltar ved behov for å orientere om sakene.  

 Rådet skal ha møte utenfor vedtatt møteplan hvis minst ett av vilkårene under er 

oppfylt: (kommuneloven § 11-2) 

o Rådet selv eller kommunestyret vedtar det 

o Rådets leder mener det er nødvendig 

o Minst 1/3 av medlemmene krever det.  

 Rådet utarbeider hvert år en årsmelding som legges frem for kommunestyret.  

 Alle møtene skal være åpne for enhver som ønsker å være tilstede, og skal være 

forhåndsannonsert så langt det lar seg gjøre.  

 

 

 

Økonomiske forhold 



- 

Det er ikke avsatt eget budsjett til råd for funksjonshemmede i Ringerike som rådet kan 

disponere, og det er derfor ikke tatt inn som en del av reglementet. Det er bevilget nødvendige 

midler til drift av rådet.  

 

Juridiske forhold  

Kommuneloven, § 11-12, Reglement for saksbehandling.  

Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for 

saksbehandlingen av folkevalgte organer.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Sak 2019/1987, Valg av råd for funksjonshemmede  

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen får et oppdatert reglement for rådet for funksjonshemmede som er i henhold til 

gjeldende lovverk. Reglementet tydeliggjør rådets formål og funksjon slik at rådets viktige 

funksjon vil bli ivaretatt.  

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/174-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 10/20 

 

Saksprotokoll - Årsmelding for Eldrerådet 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/174-3  Arkiv: 033  

 

Sak: 5/20 

 

Saksprotokoll - Årsmelding for Eldrerådet 2019  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  
 

Behandling i Eldrerådet 27.01.2020: 

 

Leder Liv Rødningen Brørby gikk gjennom deler av årsmeldingen. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/174-2   Arkiv: 033  

 

 

Årsmelding for Eldrerådet 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommunen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hver kommune og fylkeskomme skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges 

for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker 

som gjelder eldre. 

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er 

viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale 

beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune. 

 

I den nye kommuneloven er det innført plikt for kommuner og fylkeskommuner til å opprette 

eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom. En rekke av bestemmelsene i ny kommunelov gjelder for 

medvirkningsrådene. Det er også gitt en ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 

for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

Samtidig med at ny kommunelov og forskriften om medvirkning trådtei kraft fra høsten 2019, 

vil lov om eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og 

fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m, bli opphevet. 

At råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom tas inn og forankres i 

kommuneloven, betyr at alle de tre medvirkningsordningene har lik forankring, noe som kan 

bidra til å forenkle regelverket for medvirkning. 

 



- 

Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte etter ny kommunelov, på linje med andre 

som sitter i folkevalgte organer. Medlemmene av rådet har dermed samme rettigheter og 

plikter som andre folkevalgte. Eldrerådet er definert som andre kommunale organer i 

kommuneloven. Samme regler gjelder for andre kommunale organer som for folkevalgte 

organer. Det betyr at flere av bestemmelsene i ny kommunelov som gjelder for folkevalgte 

organer også gjelder for eldrerådene. 

 

Hvilke saker jobber et eldreråd med? 

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen i alle saker som gjelder 

eldre. Rådet har rett til å uttale seg i sakene. Rådets rolle er da å gi anbefalinger og innspill, det 

er opp til kommunen og fylkeskommunen å fatte vedtak i de enkelte saker. Rådets anbefalinger 

i den konkrete saken skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale 

organet som avgjør saken endelig. Rådene vil kunne jobbe med en rekke ulike type saker og vil 

kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre blir synliggjort. Som 

rådgivende organ vil rådenes fokus være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett 

og kommuneplaner.  

 

Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel: 

 Årsbudsjett og økonomiplaner 

 Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, byutvikling, nærmiljøutvikling 

 Transport og tilgjengelighet 

 Boligutbygging og reguleringssaker 

 Helse-, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak 

 Kultur, idrett og friluftsliv 

 Frivillighetspolitikk 

 Tilsynssaker 

 Digitalisering 

 Medvirkning og eldre som ressurs 

 Årsmeldinger og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre 

 Andre aktuelle saker 

 

Kommunestyret kan gi eldrerådene i oppgave å fordele bevilgninger, det innebærer at rådene 

kan gis rett til å avgjøre hvordan midler skal bevilges. Kommunestyret kan gi medlemmer av 

rådene møte- og talerett i folkevalgte organer. Rådene skal ikke behandle saker som gjelder 

avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Eldrerådet skal en gang i året utarbeide en årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret. Årsmeldingen vil f.eks. kunne inneholde oversikt over medlemmer, mandat og 

hvilke saker rådet har behandlet i løpet av året som har gått, i tillegg til en oppsummering av 

rådets uttalelser. 

 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2018». 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

 

Juridiske forhold  



- 

Kommunelovens § 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom 

 

§ 2 Oppgaver i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger)  

 

 

 

 



- 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmelding 2019 anbefales tatt til til orientering.  

Rådet har tatt iniativ til å jobbe med egne saker, og årsmeldingen utaler at det er flere saker 

som angår et eldreråd som burde vært behandlet i rådet og her er det forbedringspotensiale for 

å sikre dette. Det er som forskriftene sier, viktig å ha rutiner som sikrer at eldrerådet mottar 

sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at utalelsene fra rådet har mulighet til å 

påvirke utfallet av saken. Rådets utalelser skal følge saksdokumentene til organet som avgjør 

saken endelig.  

 

 

 

Vedlegg 

Årsmelding 2019 for Ringerike eldreråd 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 
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Leder:

Nesteleder:

Medlemmer:

Årsmelding 2Ot9

for Ringerike eldreråd
Dokid:
20004939
(20t1 74-1 )
Arsmelding 2019 for Ringerjke
eldreråd

Eldrerådet har bestått av følgende medlemmer/varamedlemmer valgt fra pensjonistforeningene og

de politiske partier.

Vara:

Ole Einar Dalen

Elin Helgesen

Reidun Oppen

Liv Rødningen Brørby

Gerd Marie Tolpinrud

Paul Meier

Nena Bjerke

Mildrid Hvalsmarken

Grethe Holmby

Arne Svein DØlden

Ole Richard Mælingen

Steffen Steffensrud

Åda I pensjonistforen ing

Tyristra nd pensjon istforen ing

Sokna pensjonistforening

Fo rsva rets se niorfo rbund

Vegå rd pensjonistforen ing

Arbeiderpartiet

Fre mskrittspa rtiet

Seniorforeningen Statens kartverk

Forsva rets seniorforbu nd

Fagforbundet

Venstre

MDG

Sekretær:

Kristin lmsgard har vært rådets sekretær

lnnledning:

Ringerike eldreråd (RER) er et rådgivende organ som er lovpålagt å behandle alle saker som angår

alle eldre i kommunene enten disse forelegges rådet fra politikere, administrasjonene, eller blir tatt
opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noe hensikt må det <bli hørt>, dvs. kunne avgi rådene slik at
disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske og den administrative prosessen.

MØtevirksomhet:

Det har vært avholdt 9 møter i RER og behandlet 27 saker.

Sakene i 20LI9 har vært fordelt mellom referat/orienteringssaker, saker fra kommunalsjefen, saker

fra pensjonistforeningene og rådet selv. Rådet mener fortsatt at flere av kommunens saker som

angår eldre burde vært behandlet i RER.

Møteplanen for 2O2O er vedtatt med 8 møter for Eldrerådet

En del av møtene har hatt en innleder/tema. Rådet ønsker i utgangspunktet dette til hvert møte.

Temaer som har vært gjennomgått er:

r Orientering om arbeidet med plan for habilitering og rehabilitering
o Nytt blikk
r Kvalitetsreformen r<Leve hele livet>



Når det gjelder kvalitetsreformen <Leve hele livet> er dette et arbeid regjeringen startet ijanuar

2019 som skal foregå i2O2O også, og Eldrerådet har en viktig rolle i hele prosjektet.

Det er kommunalsjef Christine Myhre Bråthen som f6lger opp rådet fra kommunens side. Når hun

ikke har kunnet møte har spesialrådgiver Sveinung Homme eller Heidi Lafton, leder for

interkommunalt samarbeid, møtt.

Saker som RER har tatt opp med kommunalsjefen etter henvendelser fra pensjonistforeninger og

rådet eget initiativ er:

a

a

a

a

Sokna Pensjonistforening hadde ikke fått svar på sin henvendelse om utebelysning

v/samfunnshuset Sokna i 2018, så Eldrerådet tok opp saken på nytt. Sokna sin henvendelse

resulterte i at det ble satt opp tre nye lyspunkter og det ble ryddet i kvist/kjerr ved de

eksisterende lyspunktene.

Mattilbudet til dagpasienter på Tyribo ble satt på dagsorden etter en henvendelse fra

Tyristrand pensjonistforening. Det var et ønske om å variere hvilken dager det ble servert fisk

til middag. Kommunalsjefen tok med seg henvendelsen.

Sokna pensjonistforening spurte om tilknytning fibernett og utbygging av trådløst nettverk

på Soknatunet. Administrasjonen informerte at dette var bestilt og skulle komme tilbake

med tidsestimering. Rådet kan ikke se at de har fått informasjon om dette, så anbefaler det

nye rådet å etterspørre om det er ferdigstilt.

Medlem av RER stilte spørsmål om bemanning på Sokna omsorgsboliger og om mulighet for

å ikke stenge dagaktivitetene på sommeren. Rådet awenter kommunalsjefens fullstendige

svar på dette.

RER har de siste årene arrangert fellesmøte for alle pensjonistforeninger i Ringerike, dette ble ikke

gjennomført i år på grunn av valget. Det er en fin måte å ha nær dialog med pensjonistforeningene

og dette bør videreføres av det nye rådet.

Selv om fellesmøte ikke ble gjennomført, har pensjonistforeningene likevel bidratt. Både med å jobbe

fram gode kandidater til et nytt eldreråd og alle innspill og henvendelser. Eldrerådet 2015-2019

takker for samarbeidet.

Medlemmer av RER har vært representert på følgende kurs/aktivitet:

o Eldrerådet har vært representert ved i referansegruppen til byggeprosjektet Hov øst.

o Eldrerådet har vært representert ved Heradsbygda brukerråd. 4 representanter deltok på

Ringerike Kommunes <Vårkonfera nse>.

o Arbeidskomiteen for <Livsglededager> som ble arrangert 7.-9. mai 20L9 samt med bistand

fra eldrerådet på selve arrangementet.

o Strategikonferansen for formannskapet i Ringerike Kommune 11. og L2. juni2OL9

o Leder er med i styringsgruppa for ny <kommunal plan for habilitering og rehabilitering>.

I kommunestyret 07.11.19 ble nytt eldreråd valgt for perioden 2Ot9-2O23.I det nye rådets

konstituerende møte 18.11.19, ble Liv Rødningen Brørby valgt som leder for kommende periode.



Faste medlem:

Pensjonistforeninger

Politiske medlem:

Vara:

Pensjon istforen inger:

Politisk:

Liv Rødningen Br6rby, Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie,

og Gerd Toterud

Unni Carlsen (H) og Axel Sjøberg (SV)

Grethe Holmby, Hans Even Braaten, Gerd Torp Andersen, Arne Svein Dølden

og Eva M. Gallhager

Trond Nyhus (Frp)og Hilde Marie Steinhovden (MDG)

H6nefoss, 13.01.20

Ole Einar Dalen / Liv Rødningen Brørby

(sign.)

leder
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/516-1   Arkiv:   

 

Etablering av Viken kontrollutvalgssekretariat  
 

Forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges 
følgende: 

a. Medlem: … 

b. Vara: … 

 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

I denne saken fremmes forslag om å slå sammen Kontrollutvalgssekretariatet i 

Buskerud med Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo 

interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). KUBIS ivaretar 

sekretariatsfunksjonen i dag for de fleste kontrollutvalgene i Buskerud.  

 

Krav til kontrollutvalgets sekretariatsbistand 

Det følger av kommuneloven at kommunestyret skal sørge for sekretærbistand til 
kontrollutvalget. 

 

Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har 

sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 

utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal være uavhengig av 

kommunens administrasjon og av den eller de som utfører revisjon for kommunen. 

Sekretariatet for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge 

de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Rådmannen har innenfor 

kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjøringsmyndighet 

overfor sekretariatet. 

 

Fordeler ved sammenslåing 

Styret er av den oppfatning at det er mange fordeler ved fusjon for kontrollutvalgene 
og eierne: 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle 

tjenesten og gi bedre bistand til kontrollutvalgene. 

 Bedre grunnlag for å takle komplekse saksfelt og økt saksmengde 

 Lettere å takle sykdom og vakanser. 

 Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter 

kontrollutvalgets bestilling. 

 Lettere å rekruttere og holde på ønsket arbeidskraft. 

 Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring. 

 Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver og 

øke graden av spesialisering i sekretariatet. 

 

Etableringen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Nedenfor følger en del sentrale forhold som vil bli berørt ved en 

sammenslåing/fusjon av dagens sekretariat. 

 

Deltakere 

Selskapet vil kunne få 29 eiere/deltakere. I et selskap med mange eiere kan 

det være utfordrende å koordinere eierstyringen, noe som kan være en 

ulempe ved en slik fusjon. Mer om eierstyring nedenfor. 

 
Bemanning 

Dagens tre selskap har 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Det nye selskapet vil ha 

en bemanning på 7 årsverk. 

 
Organisasjonsform 

En har sett det som mest hensiktsmessig å foreslå at det nye selskapet 

organiseres som et eget rettssubjekt etter lov av 29. januar 1999 nr. 6 

om interkommunale selskaper. 

 

IKS fremstår samlet sett som den mest egnede organisasjonsformen for en 

tjeneste som skal leveres i egenregi med kun kommunale eiere/deltakere, slik 

tilfellet er for et kontrollutvalgssekretariat. Selskapsformen er utformet nettopp 

med sikte på interkommunalt samarbeid om slike oppgaver. 

 
Virksomhetsoverdragelse 

FIKS og KUBIS er interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 med 

henholdsvis Ås kommune og Buskerud fylkeskommune som vertskommuner. En 

finner det mest hensiktsmessig at en sammenslåing/fusjon av selskapene skjer 

som en virksomhetsoverdragelse ved å utvide det eksisterende ROKUS IKS. 

Avvikling av et IKS er lovregulert og må blant annet godkjennes av Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet. Da FIKS og KUBIS ikke er egne rettssubjekt 

vil en avvikling av disse ikke medføre vesentlige økonomiske og administrative 

konsekvenser for verken sekretariatene eller deltakerkommunene. 

 

Kontorsted 



- 

En ser for seg hovedkontor i Lørenskog og avdelingskontor i Follo og Buskerud. 

Grunnen til en slik desentralisert kontorstruktur har sammenheng med 

reiseavstander i sekretariatets geografiske virkeområde. 

 

Finansiering 

Da dagens tre sekretariat har ulike finansieringsmodeller (fastbeløp, etter folketall 

og/eller etter medgått tid), vil det bli viktig for nytt selskap å foreta en 

harmonisering av finansieringsmodell og hvordan utgiftene skal fordeles på 

deltakerkommunene når organisasjonen er på plass. 

 

Eierstyring 

Kontrollutvalgssekretariat er en lovpålagt tjeneste, med et klart mandat. 

Kommunestyret har ansvar for å sørge for at kontrollutvalget har et sekretariat 

som tilfredsstiller utvalgets behov. Samtidig er det et krav at sekretariatet skal 

være uavhengig av rådmannen og revisjonen. Det er med andre ord 

kontrollutvalget som er bestiller. Selskapet kan ikke ta opp lån, og vil ikke ha 

behov for investeringer, slik at strategiske diskusjoner vil være knyttet til spørsmål 

som salg av tjenester og hvor hovedkontoret skal ligge. I dialogen med eierne ble 

det derfor konkludert med at eierstyringsutfordringene i dette selskapet vil være 

små. 

 

Eierstyring i et selskap som dette utføres kanskje i første rekke gjennom valg av 

styre. Det blir derfor viktig for eierne å få på plass en valgkomite. Valgkomiteen 

må sikre at styrevalget skjer i henhold til KS «21 Anbefalinger om eierstyring, 

selskapsledelse og kontroll». Det legges vekt på at minst ett styremedlem skal 

ha erfaring som folkevalgt, eller inneha annen kommunal erfaring, for å sikre 

forståelse for det politiske system hos eierkommunene 

 

God kommunikasjon mellom selskapet og eierkommunene samt gode systemer og 

rutiner som sikrer kommunene tilstrekkelig tid til å viderebehandle selskapets 

saker i eierkommunenes organer kan bidra til å lette eierstyringen. I vedlagte 

selskapsavtale er det satt en frist på 6 uker for å sende ut innkalling til 

representantskapsmøter. 

 
Det kan også vurderes om det er ønskelig å gjennomføre kun ett 
ordinært representantskapsmøte pr. år. 

 

Endring av selskapsavtale 

Eierne har vært opptatt av er at ingen bør kunne utøve blokkerende mindretall 

i forbindelse med endring av selskapsavtale. I vedlagte selskapsavtale er det 

derfor tatt inn følgende ordlyd: 
 
 

«Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende 
ordning: 
 

Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner 

som har et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene 



- 

blir da å enten gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av 

samarbeidet» 

 

Uttreden 

Flere av eiere har også pekt på at det må være lett å tre ut av selskapet. I vedlagte 

forslag til selskapsavtale er det foreslått 12 måneders varsel for uttreden i samsvar 

med IKS-lovens minstekrav. I et selskap som dette, vil det ikke være store 

kostnader knyttet til fremtidige pensjonsutgifter, da selskapet er nokså nystartet, og 

ikke har låneforpliktelser. 

 

For øvrig vises det til utredning og selskapsavtale som er vedlagt saken. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Da det legges opp til en virksomhetsoverdragelse, vil ansettelsesforholdet til  to av 

dagens ansatte i KUBIS bli videreført til det nye selskapet. De ansatte vil ha 

fortrinnsrett til stillinger i det nye selskapet. 

 
Pensjonsforpliktelser for de ansatte i KUBIS vil bli overført til nytt selskap for de 
deltakerkommunene som blir med over i nytt selskap. 

 

Budsjett for 2020 baserer seg på et estimert tidsforbruk. Deltakere i nytt selskap vil 

måtte ta stilling til fremtidig finansieringsmodell for Viken Kontrollutvalgssekretariat 

IKS 

 

 

 

Vedlegg 

Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat 

Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtatt av repskapet 260919.pdf 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Gyrid Christoffersen 

saksbehandler: Gyrid Christoffersen 
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Sammendrag
Konklusjon:
Kontrollutvalgene står foran økte utfordringer som kre ver bred kompetanse og større
fagmiljø i sekretariatet. Vi mener en fusjon mellom KUBIS, FIKS og ROKUS vil gjøre
det lettere å møte disse utfordringene.

Utredningen a nbefaler å bygge videre på det eksisterende IKSet i ROKUS ved å ta
opp eiere fra Follo og Buskerud, endre navn på selskapet og vedta ny
selskapsavtale . Sett i forhold til selskapets størrelse for eslår vi at styret bør bestå av
3 eiervalgte medlemmer og tre vara medlemmer i rekke. Dagens 3 kontorer
opprettholdes, hovedkontoret blir på Lørenskog som ROKUS har i dag.

Selskapene har i dag 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Det nye selskapet v il ha en
bem anning på 7 årsverk, og et budsjett på 6,64 millioner kroner. Viken
kontrollutvalgs sekretariat vil ha en unik posisjon innen kontrollutvalgsarbeid med
medarbeidere med utdanning innen økonomi, samfunnsfag og revisjon , i tillegg til
juridisk spisskompetanse . Utover høy formell kompetanse og bred
utdanningsbakgrunn , vil selskapet ha lang erfaring fra kontrollutvalgsarbeidet og fra
andre relevante arbeidsområder .

1 Utfordringer fremover

Kontrollutvalget er viktig for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte
kommune. En god egenkontroll styrker innbyggernes tillit, og er viktig for å sikre
effektiv og riktig bruk av ressursene. Sekretariatet er en avgjørende ressurs for at
kontrollutvalget skal kunne fylle sin tiltenkte rolle i kommunenes egenkontr oll.

Kontrollutvalgenes arbeid har fått økt betydning de siste årene1, noe som også
påvirker sekretariatets arbeid. Vi mener følgende utfordringer vil være sentrale for
arbeidet framover:

1. Antall saker og kompleksiteten på sakene i kontrollutvalgene øke r
år for år
Dette har bl.a. sammenheng med at utvalgene selv har blitt mer
proaktive for å følge opp sitt mandat. Innbyggernes økte bevissthet om
sine rettigheter fører til flere henvendelser. Dessuten bidrar utvalgenes
økte status i kommunene også til at flere saker forelegges
kontrollutvalget.

2. Ø kt egenkontroll i ny kommunelo v
Kontrollutvalget vil etter ny lov få nye oppgaver i form av f orenklet
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen og kontroll med
virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen . Spesielt
førstnevnte oppgave vil trolig innebære ekstra fokus.

3. Sekretariatene er kunnskapsbaserte virksomheter

1 Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, Deloitte 2004
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For å kunne rekruttere og holde på dyktige medarbeidere kreves det at
de får faglige utfordringer og et bedre fagmiljø. Få ansatte g ir økt
sårbarhet ved sykdom og begrenset kompetanse.

4. Flere kommuner konkurranseutsetter revisjonen
I slike saker er det kontrollutvalget som har innstillingsrett til
kommunestyret, og saken skal forberedes av kontrollutvalgets
sekretariat. Dette gir nye kompetansekrav, nye arbeidsoppgaver og flere
samarbeidsparter for sekretariatet å forholde seg til.

2 Bakgrunn

FIKS og ROKUS har tidligere samtaler om sammenslåing . Samtalene ble gjenopptatt
tidlig i 2018 . Mot slutten av 2018 henvendte KUBIS seg til RO KUS med forespørsel
om mulig sammenslåing . ROKUS og FIKS var positive til dette . Styrelederne og de
daglige lederne har hatt jevnlige møter, og vært styringsgruppe for arbeid med
utredning av saken og utarbeidelse av selskapsavtale. B eslutningsgrunnlaget e r
utarbeidet med henblikk på å slå sammen FIKS , KUBIS og ROKUS .

I KUBIS inngår Buskerud fylkeskommune som deltaker. Buskerud fylkeskommune
blir til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020, sammen med Akershus og Østfold
fylkeskommune r . De to sistnevnte fyl keskommune ne har i dag et t felles
kontrollutvalgssekretariat med en ansatt sekretær. Denne ordningen videreføres i
Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020 . Det har ikke lyktes oss å få dialog med
dette sekretariatet om sammenslåing.

3 Dagens sekretariats o rdning er

Sekretariatene har etablert faste rutiner for innkalling, sakspapirer og oppfølging av
sakene i kontrollutvalgene. Forberedelsene av flere saker er et teamarbeid.
Sekretæren for det enkelte utvalg har en selvstendig rolle, men i kompliserte sake r
innhentes råd fra leder og kolleger. Som hovedregel deltar bare en medarbeider fra
selskapene i hvert utvalgsmøte.

Sekretariatene er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer, og har
journal - og arkivansvaret for kontrollutvalgene.

Al le tre sekretariatene benytter Public 360 som arkiv - og saksbehandlingssystem.
Dette omfatter innkallinger og saksdokumenter til utvalgene, protokoller, inngående
og utgående saker, journal og arkiv. FIKS leier et lukket område i Public 360 hos
vertskommun en og får hjelp og service fra kommunen. KUBIS og ROKUS har
anskaffet sak - arkivsystem et Public 360 online.

FIKS og ROKUS kjøper IT - tjenester av kontorkommunen. KUBIS kjøper tjenestene
av privat leverandør.
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Sekretariatene utvikler og drifter sine interne ttsider selv, og har en serviceavtale med
leverandør ved problemer.

Sekretariatene fører ikke regnskapet selv.

De tre sekretariatene er nokså like i arbeidsform og kultur. Det ansees som
uproblematisk å harmonisere arbeidsrutiner mv. og vi benytter det samme sak
arkivsystemet. På det administrative området kan det være mulig å ta ut en liten
effektiviseringsgevinst. Dette er omtalt under 8.1 .

Dagens sekretariatsordninger for kommunene i Follo, Buskerud og på Romerike kan
oppsummeres med følgende :

FIKS KUBIS ROKUS
Organisasjonsform Koml. § 27 Koml. § 27 IKS

Deltakere/eiere (1.1.19) 7 kommuner 16 kommuner
+1 fylkeskommune

13 kommuner

Deltakere/eiere (1.1.20 ) 5 kommuner 13 kommuner 11 kommuner

Andre oppdrag Flå kommune (ønsker
å bli deltaker)

2 kommuner
(Asker til 1.1.20) og
Bærum)

Innbyggertall pr. 1.1.19 14 2 671 26 9 265 2 93 0 20
(+18 8 3 64 )

Øverste styrings organ Styret Styret Representantskapet

Ansatte årsverk 1,6 3 3,4
Ansettelsesforhold Ås kommune Buskerud fylkeskomm. ROKU S IKS

Hovedkontor Ås Drammen Lørenskog

Pensjonsordning KLP Buskerud
fylkeskommunale
pensjonskasse

KLP

Finansieringsmodell 50% etter folketall
50% fast beløp

Fakturering etter
medgått tid

40% etter folketall
60% etter medgått tid

Budsjett 2019 1,96 mill. kr. 3,42 mill. kr 2,98 mill. kr.
Salg av tjenester (2019) +400 000 kr

Kostnader pr innbygger 13,8 kroner 12,7 kr 10,4 kroner

Antall møter (2018) 52 113 118
Antall møter pr utvalg 7 - 8 møter 6 - 7 møter 7 - 8 møter

Antall saker (2018) 266 1.016 863
Antall saker pr møte 5 - 6 saker 8 - 9 saker 7 - 8 saker

4 Sekretariatets o ppgaver
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Kommunestyret er pålagt å sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som
tilfredsstiller utvalgets behov . Å tilfredsstille kon trollutvalgets behov vil minimum si at
utvalget må ha bistand slik at lovpålagte saker er forsvarlig utredet. Utvalget kan
imidlertid pålegge sekretariatet å utføre oppgaver utover dette. I tillegg må
kontrollutvalgssekretariatet være uavhengig av kommunen s administrasjon og
revisor.

Oppgavene som FIKS , KUBIS og ROKUS utfører er i stor grad bestemt av
kontrollutvalgenes aktivitet, og kan oppsummeres med følgende :

1. Administrasjon :
Sekretariatene har bl.a ansvaret for å oppfylle kontrollutvalgets arkivplik t ,
oppdatere egne/utvalgenes nettsider og oversender til kommunenes nettsider.

2. Saksbehandl ing :
S ekretariat ene forbereder og kvalitetssikrer sakene og følger opp
kontrollutvalgenes vedtak . Sekretariatet påser at sakene er forsvarlig utredet.
Forsvarlighet skravet til kontrollutvalgssekretariatet er det samme som
rådmannen er underlagt .

3. Utred ning :
Sekretariatene gjør egne undersøkelser (som ikke er revisjon) etter oppdrag
fra utvalgene. Sekretariatene lager plan for forvaltningsrevisjon og plan for
selska pskontroll . ROKUS utarbeider overordnet analyse for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for sine kommuner . FIKS utarbeider
mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjekt etter bestilling fra
utvalgene. Sekretariatene utreder valg av revisj onsordning og foretar eventuell
konkurranseutsetting av hele eller deler av revisjon soppdrag .

4. Møteavvikling - møtegjennomføring
Sekretariatene står for innkalling til møtene og fører protokoller, inviterer andre
deltakere og tilrettelegger møtene.

5. R ådgi v ning :
Sekretariatene er en viktig faglig ressurs og diskusjonspartner for
kontrollutvalge ne både før, under og mellom utvalgs møtene .

6. Koordinering/b indeledd :
Sekretariatene er kontrollutvalgene s operative ledd . Sekretariatene står for
dialog en med rådma nnen og revisjonen på vegne av utvalget og sørge r for
effektuering og oppfølging av utvalgenes sake r .

5 Uavhengighet - Lovens krav generelt

Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle
sin rolle på en tillit vekkende måte. Det er et lov krav at sekretariatet skal være
uavhengig av både administrasjonen og revisjonen. Dette innebærer at sekretær ikke
kan være ansatt i administrasjonen, eller utføre revisjonsoppgaver for kommunen.
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For s ekretariatet gjelder forv altningslovens habilitetskrav. Den som utfører
sekretariatsfunksjonen må selv vurdere sin egen habilitet ved utførelsen av
oppgavene.

Den som er sekretær , er direkte underordnet kontrollutvalget , og skal følge de
retningslinjer og pålegg som utvalget gir.

6 Kompetanse, sårbarhet og bemanning

6 .1 Krav til kompetanse

K ommuneloven fastslår at « sekretariatet skal påse at de saker som behandles av
kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt».

Forsvarlighetskravet innebær er at sekretariatet må sørge for at de saker som legges
frem er forsvarlig utredet , jf. tilsvarende krav til rådmannen i kommunelovens § 23.

Kommunaldepartementet har utdypet dette i rundskriv H 15/04:

«Kontrollutvalgets sekretariat vil være utvalgets op erative ledd og skal
sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjonen og revisjonen.»

«Et kompetent sekretariat er en viktig forutsetning for at kontrollutvalget
skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.
Sekretaria tet for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha
tilgang på en bredt sammensatt kompetanse

I Kontrollutvalgshåndboken (desember 2015) skriver Kommunal - departementet (s.
22) bl.a . :

«Det er (..) viktig at sekretariatet besitter kompetanse om bl ant annet
regnskap, revisjon og offentlig forvaltning. Sekretariatet vil være en viktig
faglig ressurs og en nyttig diskusjonspartner for kontrollutvalget, og bør
derfor holde seg oppdatert om saker som er relevante for
kontrollutvalget. Dette kan for ekse mpel gjelde endringer i regelverk og
forskrifter, faglige kurs og konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i
kommunen.»

Utover dette er det ikke fastsatt noen nærmere kompetansekrav til sekretariatene. I
forarbeidene til ny kommunelov skriver depar tementet « Kommunestyret er pålagt å
sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov .
Å tilfredsstille kontrollutvalgets behov vil minimum si at utvalget må ha bistand slik at
lovpålagte saker er forsvarlig utredet. Utvalget kan imidlertid pålegge sekretariatet å
utføre oppgaver utover dette.»

Alle tre sekretariater er medlem av bransjeorganisasjonen Norges
Kommunerevisorforbund . Gjennom medlemskapet har sekretariatene forpliktet seg til
at den enkelte medarbeider s kal gjennomføre minimum 105 timer etter - og
videreutdanning innenfor relevante fagområder, i løpet av tre år.
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6 .2 Medarbeidernes utdanning og erfaring

De ansatte i de tre selskapene har samlet sett høy formell kompetanse og bred
utdanningsbakgrunn , i til legg til lang erfaring fra kontrollutvalgsarbeidet og fra andre
relevante arbeidsområder . Sekretariatet vil ha medarbeidere med utdanning på
masternivå innen økonomi, samfunnsfag og revisjon , i tilleg g til juridisk
spisskompetanse og god innsikt i kommunal forvaltning. Dette gir Viken
kontrollutvalgs sekretariat en unik posisjon innen kontrollutvalgsarbeid.

Sekretariatene har også samlet sett «erfaringsbank» med tusenvis av saksfremlegg.

Gjennom dialog med ei erne har alle tre sekretariat fått tilbakemeldin ger på at eierne
er meget tilfreds med tjeneste leveransene.

7 Alternative o rganisasjonsformer for et nytt selskap
I 201 8 var det 5 2 kontrollutvalg s sekretariat i Norge. De fleste kommunene har valgt å
organiser e sekretariatsbistand for kontrollutvalgen e i interkommunalt selskap (IKS)
eller samarbeid etter § 27 i kommuneloven2.

FIKS og KUBIS baserer i dag sitt arbeid på koml. § 27, ROKUS er organisert som et
IKS. Sekretariatene har gode erfaringer med sine modeller.

7.1 Modeller for organ isering av interkommunalt samarbeid

Nedenfor følger en present asjon av de ulike organisasjonsformene som kommuner
kan benytte for interkommunalt samarbeid.

1 . Interkommunale selskap (IKS)
Interkommunale selskap (IKS) er regulert etter lov 29.januar 1 999 nr .6 om
interkommunale selskap er (IKS - loven) . Loven er tilpasset kommunale eiere, og er
harmonisert med kommunelovens bestemmelser. Organisasjonsformen egner seg
godt for tjenester kommunene utfører i samarbeid og i egen regi slik som sekretariat
for kontrol lutvalg. Et IKS har to styringsorganer; et representantskap, som velges av
eierne , og et styre, som velges av representantskapet. Et IKS er et eget rettssubjekt
med en egen selskapsavtale . Eierne har samlet sett ubegrenset ansvar, selskapet
kan ikke gå kon kurs. Alle eiere må være representert i eierorganet
(representantskapet), ingen kan møte med fullmakt. Det er ikke anledning til å
gjennomføre fjernmøter i eierorganet.

2. Interkommunalt samarbeid etter § 27 ( kommuneloven av 1 992 )
Lov 25.september 1 992 nr. 1 07 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 27
fastsetter at to eller flere kommuner «kan opprette et eget styre til løsning av felles
oppgaver» . Den nærmere organiseringen av samarbeidet skal fastsettes i egne
vedtekter, men er for øvrig lite regulert, sl ik at det i stor grad er opp til kommunene å
bestemme rammene for og innholdet i virksomheten. Ved § 27 kan kommunene

2 Deloitte ; Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, 2014.
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avtale å opprette virksomheten som eget rettssubjekt, og det er tilstrekkelig med ett
styringsorgan hvor alle deltakerne skal være represe ntert.

Det øverste styringsorganet kan ha andre organer under seg og kalle dette «styre».3

Ikke alle kommuner trenger å være representert i dette styret. Styringen av dette
selskapet kan etter dette bli ganske likt et IKS - selskap, med noen av de samme
be grensinger og muligheter.

Interkommunalt samarbeid etter § 27 brukes for selskaper som har til hensikt å løse
felles kommunale oppgaver.

I forbindelse med ikrafttredelse av ny kommunelov vil denne organisasjonsformen
bortfalle. Interkommunale samarbei d som er organisert etter § 27 må være omdannet
til et kommunalt oppgavefellesskap (KOF) senest fire år etter at ny lov trer i kraft.

3. Kommunalt oppgavefellesskap – KOF (kommuneloven av 201 8)
I lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylke s kommuner (kommu neloven) blir §
27 - samarbeid erstatte t med kommunalt oppgavefellesskap4. Som i § 27 skal eierne
ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av oppgavefellesskapets forpliktelser.
Til sammen skal andelene utgjøre oppgavefellesskapets samlede forpliktelser.
Organiseringen blir noe likt som for IKS, dvs. med eget representantskap som
øverste styringsorgan. Representantskapet står fritt til å kunne opprette andre
organer til styring av oppgavefellesskapet . Det skal inngås en samarbeidsavtale
mellom deltagerne som skal vedtas av kommunestyrene . R epresentantskapet gis en
begrenset mulighet til å vedta endringer i avtalen. Eierrepresentantene må selv møte
i eierorganet, slik som i IKS.

4. Samvirkeforetak (SA)
Samvirkeforetak etter lov 29.juni 2007 nr.81 om samvirkef oretak (samvirkelova) er
basert på medlemskap, ikke eierskap. Foretaket eies og styres av de som
bruker/handler med foretaket, det vil si medlemmene. Kommuner kan være
medlemmer . Medlemmene har begrenset økonomisk ansvar. Hovedregelen er at alle
medlemmene har en stemme hver på årsmøtet. Et samvirke er regulert gjennom krav
til vedtekter med et min stekrav til innhold. Årsmøtet er øverste organ og tilsvarer
representantskapet og generalforsamlingen i et IKS og AS. Hvert medlem kan møte
med en fullmakt på års møtet.

Samvirkeforetak er en fleksibel samarbeidsform og passer godt hvis det er mange
medlemmer . Innmelding som medlem i et samvirke skjer ved at styr et godkjenner
søknad om dette. Tilsvarende ved utmelding.

Modellen er i statsstøttesammenheng også eg net for produksjon av tjenester som
selges i et konkurransemarked.

Samvirkeforetak er særlig utbredt innen detaljhandel, landbruk, bolig og fiskeri, men
selskapsformen har frem til nå vært lite benyttet som samarbeidsform i

3 Se Overå og Bernt ; Kommuneloven med kommentarer 2006, s . 203
4 Se Lovvedtak 81 (2017 - 2018), Innst. 369 L (2017 - 2018), Prop. 46 L (2017 - 2018), NOU 2016:4 Ny kommunelov
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kommunesektoren. Samvirkeforeta k er en mulig organisasjonsform for egenregi, og
kan derfor benyttes for et kontrollutvalgssekretariat.

Pr 27.05.1 9 er det kun Revisjon Midt - Norge SA og Møre og Romsdal Revisjon SA
som har valgt denne organisasjonsformen for å sikre revisjonstjenester ti l
henholdsvis 54 kommuner samt Trøndelag fylkeskommune og 29 kommuner samt
Møre og Romsdal fylkeskommune.

5. Aksjeselskap (AS)
Aksjeselskap etter lov 1 3.juni 1 997 nr.44 om aksjeselskaper (aksjeloven) er godt
tilpasset for virksomheter som opererer i et mark ed med risiko - og
konkurranseeksponering. Aksjeselskap er et eget rettssubjekt og eiernes ansvar er
begrenset til innskutt kapital. Øverste organ er generalforsamlingen, hvor
kommunene utøver sitt eierskap. Generalforsamlingen velger styre. Representantene
kan møte med fullmakt.

Med tilpasninger av selskapets formål og en avtale mellom eierne som utdyper dette
kan selskapsformen benyttes til å organisere kontrollutvalgssekretariat. Det er ingen
som har organisert sekretariatet for kontrollutvalg som aksjes elskap.

I tabellen nedenfor er det en sammenligning av de mest aktuelle
organisasjonsformene.

Kommunalt
oppgavefellesskap

Interkommunalt
selskap (IKS)

Samvirkeforetak
(SA)

Aksjeselskap
(AS)

Formål/h ensikten bak
modellen

Drift av felles oppgaver Ka n benyttes til alle typer
kommunale tjenester.

Fremme
medlemmenes
økonomiske
interesser

Oppgaver av
forretningsmessig
art

Rettssubjekt Nei/kan være Ja Ja Ja
Skattesubjekt Nei Ja Ja Ja
Eierskap Deltakere Deltakere – eierandel Medlemmer –

medlemskap
Aksje eier

Antall eiere/deltakere Minst 2 Minst 2 Minst 2 En eller flere
Innmelding Likelydende vedtak i

samtlige kommunestyrer
Likelydende vedtak i
samtlige kommunestyrer

Styret godkjenner
innmelding etter
søknad

Kjøp av aksje

Uttreden Ingen lovkrav. Fastset tes
i samarbeidsavtalen

Ett års skriftlig varsel Tre måneders
skriftlig varsel

Salg av aksje

Styringsdokument Samarbeidsavtale Selskapsavtale Vedtekter Vedtekter
Endring av
styringsdokument

Skal vedtas av alle
kommunestyrene

Skal vedtas av alle
kommunest yrene

Årsmøte Generalforsamling

Eierstyring valg av representantskap valg av representantskap valg av delegat til
årsmøtet

valg av fullmektiger
til
generalforsamling

Øverste styringsorgan Representantskap Representantskap Årsmøte Generalforsamling

Mø te - og stemmerett Representantskapets
medlemmer og
personlige vara

Representantskapets
medlemmer og
personlige vara

Medlemmer eller
medlemmer
m/fullmakt

Aksjonærer eller
fullmektig med
fullmakt fra eierne

Krav til
beslutningsdyktighet

Flertall av valgte
medlemmer

2/3 av valgte
medlemmer

Flertall av de
møtende

Flertall av de
møtende

Flertallskrav
- Generelt Flertall av de møtende Flertall av de møtende Flertall av de

møtende
Flertall av de
møtende

- Endring av
styringsdokument

2/3 av de avgitte
stemme ne

2/3 av alle eierne 2/3 av de avgitte
stemmene

2/3 av de avgitte
stemmene
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Krav om kapital Nei Nei Ja Ja
Økonomisk
Ansvar

Ubegrenset Ubegrenset Begrenset til
innskutt kapital

Begrenset til
aksjekapitalen

Beslutningsmyndighet
for budsjett og
økonomiplan

Representantskapet Representantskapet Styret Styret

7 . 2 Drøfting av aktuelle organisasjonsformer
Det er fire organisasjonsformer som fremstår som mulige; kommunalt
oppgavefellesskap , IKS, aksjeselskap ( AS ) og samvirkeforetak (SA) . Aksjeselskap er
en or ganisasjonsform som er godt tilpasset for virksomheter som opererer i et
marked med risiko - og konkurranseeksponering . Dette er ikke tilfelle for
sekretariatstjenester til kontrollutvalg. Vi anser derfor ikke aksjeselskap som en
aktuell organisasjonsform.

Samvirkeforetak er generelt lite brukt av kommunene, og er ukjent i vår region . Vi vil
på nåværende tidspunkt derfor ikke anbefale å bruke denne organisasjonsformen for
å organisere kontrollutvalgsekretariatet.

Det tredje alternativet er §27 som må omdan nes til kommunalt oppgavefellesskap
(KOF) som KUBIS og FIKS er organisert som i dag. Styringsformen er fleksibel, men
vårt inntrykk er a t den primært benyttes i samarbeid med færre deltakere enn det
som er aktuelt ved en fusjon mellom FIKS, KUBIS og ROKUS. Vi anbefaler derfor
ikke KOF.

IKS - loven er en utprøvd og regulert styreform for kommunale tjenester som ROKUS i
dag drives innenfor , og som de fleste kommunene har lang og positiv erfaring med.
Vi anser derfor at dette er den mest hensiktsmessige organis asjonsformen for
kontrollutvalgssekretariatet. Det er imidlertid enkelte spørsmål som bør drøftes
nærmere.

7.3 Nærmere om enkelte spørsmål
Regler om konkurranse i egenregi
EUs innkjøpsregelverk omfatter egenregi eller utvidet egenregi5. Dette innebærer at
m inimum 80% av aktiviteten til en virksomhet må utføres for eierne. Noe som igjen
innebærer at ca. 20% av aktiviteten i selskapet kan utføres for andre enn eierne.
ROKUS IKS selger i dag sekretariatstjenester til andre (Asker og Bærum). Salg av
disse tjenes tene ligger i dag godt innenfor dette kravet.

Bestemmelsen innebærer en klar begrensning på salg av tjenester for selskaper som
driver i egenregi. En modell hvor selskapet eies av et fåtall av kommunene med sikte
på salg til de øvrige er derfor ikke gjenn omførbar.

Eierstyring
Rokus har hatt samtaler med sine eiere i forbindelse med forslaget om å slå sammen
sekretariatene. Kommunene på Romerike har gitt uttrykk for at koordinering av
eierstyring er en utfordr ing når det er mange eiere. Utf ord r ingene er k nyttet til

• Konfliktpotensialet mellom eierne

5 Forskrift 12.august 2016 nr.974 om offentlige anskaffelser (FOA) kapittel 3
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• Selskapets strategibehov
• Rådmannens innflytelse på oppdraget.

Når det gjelder kontrollutvalgssekretariat synes det ikke å være konflikter mellom
eierne. Det har til nå ikke vært uenighet om saker som behandles av
r epresentantskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke har behov for å investere for
å yte tjenesten, og ikke kan ta opp lån. Et kontrollutvalgssekretariat har et klart
mandat gitt av kommuneloven med forskrifter.

Selskapets strategibehov er knyttet til behovet for forutsigbare rammevilkår. Eierne
har enstemmig vedtatt en strategi for vekst for selskapet for å sikre en robust
organisasjon med kompetente medarbeidere i en tid hvor vi opplever færre oppdrag
som følge av kommunereform.

Rådmannen har i kke stor innflytelse på oppdraget i et slikt selskap, det følger av
lovbestemmelsen om at sekretariatet er underlagt kontrollutvalget. Det er derfor
kontrollutvalgets behov (bestillinger) som avgjør tjenestevolumet.

Eierstyring i et kontrollutvalgssekreta riat vil i første rekke skje ved valg av selskapets
sty re. Det vil derfor være viktig at eierne utpeke r en valgkomite, og utforme r en
instruks for komiteen.

Det er uansett viktig å sikre b red politisk forankring av sakene som behandles i
representantskap et. Dette er mulig ved å involvere et bredere utvalg av folkevalgte i
eierstyringen, som på Romerike hvor formannskapene/kommunestyrene behandler
alle sakene til representantskapsmøtene. I Follo gjennomføres generalforsamling/
representantskapsmøter for al le interkommunale selskap som har slike organer i regi
av Follorådet. God informasjonsflyt fra selskapet til kommunen er også viktig.
Eierne på Romerike påpekte også i samtalene at det må være lett å tre ut av
selskapet. En innvending mot IKS - formen er at det kan synes vanskelig å tre ut, det
er beheftet med store økonomiske kostnader. For et kontrollutvalgssekretariat, vil
IKS - lovens minimumstid for uttreden på ett år være tilstrekkelig. Når det gjelder
kostnader ved å tre ut av et selskap som ikke har lån eforpliktelser, vil dette i første
rekke være knyttet til pensjonsforpliktelser. I dette selskapet vil slike forpliktelser ikke
bli prohibitive, da dette selskapet er nokså nystartet og har få medarbeidere.

Et annet forhold som ble pekt på var at IKS - lo ven legger opp til at det må fattes
likelydende vedtak i eiernes kommunestyrer om endringer i selskapsavtalen. På
denne måten kan eiere få blokkerende mindretall. Vi har derfor foreslått i
selskapsavtalen l ikelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmend e. Den eller
de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt.
Alternativene blir da å enten gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller å tre ut av
samarbeidet.

Om endringer i IKS - loven
Kommunal og moderniseringsdepar tementet har gitt uttrykk for at det er behov for å
revidere IKS - loven. Ett tema i denne forbindelse vil være oppdatering og
modernisering av loven, hvor blant annet spørsmålet om representantskapsmøter må
avholdes som fysiske møter må avklares. Det er nå åpnet opp for at kommunestyret
kan avholde fjernmøter. Dagens teknologi gir gode og sikre løsninger for å
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gjennomføre møter hvor alle kan se og høre hverandre. F jernmøter innebærer også
at enkelte folkevalgte som har lang reisevei, eller av ulike årsaker i kke har anledning
til reise til møtelokalet, likevel kan delta på møtet. Aksjeloven gir også adgang til å
gjennomføre en «forenklet generalforsamling» (se aksjeloven § 5 - 7), det vil si
eiermøte i en annen form enn fysisk møte. D et er mye som taler for at o gså
representantskapsmøter vil kunne bli omfattet av regler om fjernmøte.

I Kommuneproposisjonen 201 9, uttaler Kommunal - og moderniseringsdepartementet
at e ndringene i IKS - loven også vil se på regulering av interkommunale selskap og
forho ldet til statss tøtteregelverket. En arbeidsgruppe som har utredet og vurdert
konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet , foreslår blant annet at
det innføres krav om separat regnskap og skatteplikt for kommunens økonomiske
aktivitet f or å sikre overholde lse av regelverket . Rokus betaler i dag skatt av inntekter
på salg av tjenester. Innføring av et regnskapsmessig skille mellom denne aktiviteten
og egenregi vil det være enkelt å oppfylle.

Møtehyppighet
Vi legger til grunn at eierforsamlingen i kontrollu tvalgsekretariatet skal vedta både
budsjettet og regnskapet for selskapet. I IKS er dette lovregulert, og det er vanlig å
ha to ordinære møter for behandling av disse sakene – ett på våren (regnskap) og ett
på høsten (budsjett). Hvis det er ønskelig å redu sere antall møter, vil det være
gjennomførbart å legge frem begge disse sakene i vårmøtet (innen utgangen av
april). Konsekvensen er at budsjettarbeidet må starte tidlig på året. Dette kan
eventuelt vedtas av representantskapet.

Vi vil peke på at k ontrol lutvalgene er en viktig del av kommunens egenkontroll , og
kontrollsekretariatet er kontrollutvalgenes egen ressurs fo r å kunne ivareta sitt
mandat. De viktige, kommunale oppgavene som sekretariatet ivaretar tilsier at
ordførerne (eierrepresentantene) i kom munene bør kunne prioritere å delta i
eierforsamlingene en eller to ganger per år.

7.4 Erfaringer med IKS - formen
Avslutningsvis vil vi peke på at erfaringene med samarbeid organisert som IKS
mange steder er gode, selv der det er mange eiere. Konsek Trønd elag IKS er eid av
36 kommuner og 1 fylkeskommune. K - sekretariatet IKS ivaretar
sekretariatsfunksjonen for 24 kommuner i Troms og Nordland, 1 fylkeskommune og
Longearbyen lokalstyre.

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er eid av 31 kommuner og 3
fylkeskommuner. Her benyttes ett av de årlige representantskapsmøtene til faglig
oppdatering rundt spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn.

Interkommunalt arkiv Kongsberg som har 39 eiere, har hatt en ordning med ett årlig
møte siden 2003. Kun 4 – 5 ganger har de hatt behov for å innkalle til ekstraordinært
representantskapsmøte, og da for å behandle saker knyttet til opptak av nye eiere og
nytt bygg.
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7. 5 Anbefaling
IKS fremstår samlet sett som den mest egnede organisasjonsformen for en tjeneste
som skal leveres i egenregi med kun kommunale eiere, slik tilfellet er for et
kontrollutvalgssekretariat. Selskapsformen er utformet nettopp med sikte på
interkommunalt samarbeid om slike oppgaver.

Selskapsformen mangler noe smidighet i dag, da det ikke er m ulig å møte med
fullmakt i eierforsamlingen eller gjennomføre fjernmøter. Dette kan imidlertid bli
endret ved den kommende revisjonen av IKS - loven. God kommunikasjon mellom
selskapet og eierkommunene og gode systemer og rutiner som sikrer kommunene
tilstre kkelig tid til å behandle sakene i forkant av representantskapets møter er en
forutsetning. Det kan også vurderes om det er ønskelig å gjennomføre kun ett
ordinært representantskapsmøte pr. år. Selv om Viken kontroll utvalgs sekretariat er
blir lite selskap , ivaretar det viktige kommunale oppgaver som det bør være av
interesse for den politiske ledelsen i kommunen å delta i eierstyringen av.

På denne bakgrunn anbefaler de daglige lederne at det nye selskapet organiseres
som interkommunalt se lskap, IKS, hvor formål et er å levere sekretariatstjenester til
kontrollutvalg ene .

Erfaringer fra sammenslåing av de 3 revisjonsenhetene på Romerike viste at det er
krevende å legge ned et IKS. Kommunal - og moderniserings departementet må
godkjenne søknad om avvikling, n oe som krever administrative ressurser til
forberedelse og et eget avviklingsstyre. Selskapet må avgi regnskap året etter at det
er nedlagt. Det er også utfordringer knyttet til å opprette et nytt selskap. Det nye
selskapet vil for eksempel ikke få organis asjonsnummer før alle kommunestyrene har
vedtatt selskapsavtalen, og erfaringen er at dette tar tid. Selskapet må ha
organisasjonsnummer for å få opprettet bankkonto, inngå avtaler etc. Dette gjør at vi
anbefaler å bygge videre på det eksisterende IKSet i ROKUS ved å ta opp eiere fra
Follo og Buskerud , endre navn på selskapet og vedta ny selskapsavtale.
Selskapsavtalen kan suppleres av en eieravtale som vedtas av representantskapet.
Ved overgangen til et nytt selskap må det tas høyde for at det nye selskape t må ha et
lite oppstarts fond til oppstart, og som en buffer mot u forutsette kostnader til pensjon
og drift. Det er redegjort for dette i kap.8.

Sett i forhold til selskapets størrelse foreslår vi at styret bør bestå av 3 eiervalgte
medlemmer og tre vara medlemmer i rekke. Krav om kjønnsrepresentasjon gjelder .
Styret bør for øvrig settes sammen av personer med komplementær og relevant
kompetanse, ha god rolleforståelse og personlige egenskaper som passer samt være
motivert for styrearbeidet som er i tråd m ed KS’ anbefalinger for eierskap.

8 Kostnader og finansieringsmodell

8 .1 Forutsetninger
Kontrollutvalgsekretariatene leverer en kunnskaps basert tjeneste, hvor de ansattes
kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren. Sekretariatets kapasitet henger også
nøye sammen med bemanningen . Om lag 80% av kostnadene i sel skapene er
lønnsutgifter.
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Selskapene har i dag 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Fra 2020 vil det være 29
eierkommuner . De store kommunene har 10 + møter, de minste har 4 - 5 møter,
mens 7 møter pr år er vanlig for det store flertall av kommunene våre .
Arbeidsbelastningen til sekretariatet kommer i perioder. Det er mange saker å
forberede og mange møter som skal dekkes januar – mai og i september –
november. Vi har normalt ikke mulighet til å forsky ve arbeidsdagen på møtedager,
noe som fører til mye mertid som må tas ut i rolige perioder. Vi legger derfor opp til
en bemanning på 7 årsverk.

V ed en fusjon vil vi kunne ta ut effektiviseringsgevinst er ved at sekretariatet får større
fleksibilitet til å ta ekstra oppdrag, mer standardisering og økt spesialisering. På
driftssiden bør vi få lavere kostnader til tjenester som ett revisjon shonorar og ett
styrehonorar. Husleiekostnader, kostnader til arkiv, IKT, føring av lønn og regnskap
antar vi vil ligge på samme nivå, da organisasjonen blir omtrent like stor.

8 .2 Prinsipper for finansiering
S ekretariatene har hatt ulik praksis for hvordan utgiftene har blitt fordelt (fastbeløp og
etter folketall) . Arbeidsdelingen mellom sekretariatet og revisor er også forskjellig .
Dette g jelder oppgaver som overordnet analyse som danner grunnlaget for plan for
forvaltningsrevisjon , samt gjennomføring av eierskapskontroll er . Sistnevnte oppgave
betraktes som revisjon i henhold til den nye kommuneloven , og vil for fremtide n
ivaretas av revisor. Overordnet analyse som etter ny lov omtales som risiko - og
vesentlighetsvurderinger, er en oppgave som kontrollutvalget ikke bare bør ha regien
med, men også et eierskap til. ROKUS gjennomfør er overordnet analyse , og har lagt
opp til en prosessuell tilnærming hvor utvalgene har deltatt aktivt. Erfaringen er at
dette gir kontrollutvalgene god innsikt i kommunen og et godt grunnlag for å bestille
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Viken kontrollutvalgssekretariat legger opp
til å gjennomføre risiko - og vesentlighetsvurderinger for alle kontrollutvalg. Det er
imidlertid nødvendig å foreta tilpasninger av arbeidsdelingen i startfasen.

For 2020 legges dagens finansieringsmodell til grunn i hvert av selskapene.
Representantskapet vil få seg forelagt saker om harmonisering av
finansieringsmodell og hvordan utgiftene skal fordeles når organisasjonen er på
plass. Prinsipper for en ny og omforent finansieringsmodell vil være:

1. Fakturering av medgått tid . ROKUS har 60% i dag. Hvorvidt det også skal
være en komponent som betales I henhold tl folketall må vurderes.

2. Vi legger opp til at «overordnet analyse» (risiko - og vesentlighetsvurderinger)
legges til kontrollutvalget og sekretariatet, med eventuell bistand fra revisor.

3. Dersom ressursi nnsatsen i en kommune blir høyere enn forventet, må det
gjøres budsjettendring i løpet av året .

8 .3 Budsjett for det nye selskapet

Viken kontrollutvalgssekretariat har behov for et oppstart - tilskudd på 800 000 kroner
som skal dekke kjøp av utstyr (pc, pad og telefon) samt lisenser og andre
engangskjøp . Vi forutsetter at det nye selskapet kan overta kontorpulter og inventar
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fra KUBIS, FIKS og ROKUS. Vi foreslår at innskuddet betales i henhold til eierandel.
Se tabell 2.

Nedenfor er det presentert budsje tt for 2020 med en bemanning på 7 årsverk.

Driftsinntekter Budsjett

Overføringer 7 142 000

Salgsinntekter 200 000
Totalt 7 34 2 000

Driftsutgifter

Lønn inkl sos 5 509 000
Drift 1 83 3 000

Brutto driftsresultat 0

F orslag til betaling fra eierko mmunene , eierandeler og oppstartstils kudd for Viken
ko ntrollutvalgssekretariat :

Forslag
til

eierandel

Deltaker -
innskudd

Kommuner Innbyggere 2019 2020
Drammen 100 000 0 675 000 9 72 000
Lillestrøm 83 821 0 510 000 9 72 000
Lørenskog 38 67 0 295 000 302 000 6,5 52 000
Ullensaker 36 576 284 000 292 000 6,5 52 000
Ringerike 30 283 275 000 283 000 5,5 44 000
Kongsberg 27 410 300 000 320 000 4,5 36 000
Lier 25 980 190 000 196 000 3,5 28 000
Eidsvoll 24 647 240 000 247 000 3,5 28 000
Nitted al 23 545 240 000 245 000 3,5 28 000
Nes (Akershus) 21 681 230 000 235 000 3,5 28 000
Ås 20 084 279 000 313 000 3,5 28 000
Nesodden 19 287 273 500 305 000 3,5 28 000
Øvre Eiker 18 926 190 000 210 000 3,5 28 000
Rælingen 17 874 213 000 219 000 3,5 28 0 00
Vestby 17 486 261 000 291 850 3,5 28 000
Nye Aurskog -

Høland 17 072 210 000 213 000 3,5 28 000

Frogn 15 735 249 000 274 550 3,5 28 000
Modum 13 880 180 000 200 000 3,5 28 000
Nannestad 13 240 190 000 196 000 3,5 28 000
Enebakk 10 945 216 000 234 70 0 3,5 28 000
Hole 6 833 125 000 135 000 1,5 12 000
Gjerdrum 6 704 166 000 171 000 1,5 12 000
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Hol 4 471 150 000 1 8 000
Sigdal 3 488 125 000 140 000 1 8 000
Hurdal 2 903 150 000 154 000 1 8 000
Flesberg 2 688 85 000 110 000 1 8 000
Nore og Uvdal 2 4 82 120 000 140 000 1 8 000
Krødsherad 2 277 85 000 110 000 1 8 000
Rollag 1 411 85 000 100 000 0,5 4 000
Flå 1 069 80 000 100 000 0,5 4 000

5 336 500 6 922 100 100 800 000

9 Lokalisering
S elskapene har i dag en gunstig fysisk plassering i forh old til reiseavstanden til
møtene i sine utvalg. Vi vil derfor opprettholde dagens 3 kontorer , hovedkontoret blir
på Lørenskog som ROKUS har i dag.

10 Konsekvenser
En s ammenslåing av FIKS , KUBIS og ROKUS vil skje som v irksomhetsoverdragelse
ved at arbe idsgiveransvaret for de ansatte i FIKS , KUBIS og ROKUS overdras fra
henholdsvis Ås kommune , Buskerud fylkeskommune og Rokus IKS til det nye
selskapet med samme lønns - , arbeids - og pensjonsvilkår som de har i dag. Det nye
selskapet får da ansvaret for de an sattes lønns - og arbeidsvilkår.

F ordeler ved fusjon for kontrollutvalgene og eierne av selskapet :
• Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle tjenesten

og gi bedre bistand til kontrollutvalgene.
• Sikre sekretariatets uavhengighet i forhold til revisor og rådmannen.
• Bedre grunnlag for å takle komplekse saksfelt og økt saksmengde
• Lettere å takle sykdom og vakanser .
• Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter kontrollutvalgets

ønsker , og til å ta i bruk kontrollformer s om f.eks. høring.
• Lettere å rekruttere og holde på ønsket arbeidskraft .
• Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring .
• Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver og øke

graden av spesialisering i sekretaria tet.

Mulige ulemper ved fusjon:
• I et selskap med mange eiere kan det være utfordrende å koordinere

eierstyringen. God kommunikasjon me llom selskapet og eierkommunene samt
gode systemer og rutiner som sikrer kommunene tilstrekkelig tid til å
vid erebehandl e selskapet saker i eierkommunenes organer kan bidra til å lette
dette. Det kan også vurderes om det er ønskelig å gjennomføre kun ett
ordinært representantskapsmøte pr. år. Vi skal ikke undervurdere behovet for
eierstyring, men vil påpeke at tjenestens in nhold bestemmes av
kontrollutvalget slik loven er i dag. Eierne fastsetter budsjettet og regnskapet.
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Dette er et lite og oversiktlig selskap, som ikke har lov til å ta opp lån eller har
behov for investeringer i infrastruktur utover pc og telefon.

11 Se lskapets ansatte
Denne sammenslåingen er en virksomhetsoverdragelse. Det er ikke anledning til å si
opp noen som følge av virksomhetsoverdragelse. Men ved sammenslåing kan det
oppstå overtallighet , slik det vil gjøre i vårt tilfelle. Overtallighet oppstår dels fordi vi
mister oppdrag som følge av at noen kommuner slår seg sammen. Vi mister også
Nordre Follo (tidligere Oppegård og Ski) som har besluttet å kjøpe
sekretariatstjenesten i markedet, og Nesodden som har meldt seg ut av FIKS .
Arbeidstakerne er ikke vernet når det er overbemanning, og vi ser oss nødt til å
tilpasse bemanningen til oppdragsmengden. Dette innebærer å gå ned fra 8 årsverk
fordelt på 9 ansatte til 7 årsverk.

Vi har hatt en felles samling med alle ansatte hvor vi snakket om prosessen, de t nye
selskapet herunder bemanning, organisering og arbeidsform. De ansatte i de tre
selskapene ser positivt på å bli en del av et større sekretariat med større fagmiljø og
redusert sårbarhet ved blant annet sykefravær , og ser positivt på muligheten for å
kunne oppnå kompetans e utvikling innenfor et større fagmiljø som også kan åpne for
mulighet til å spesialisere seg innenfor enkeltområder innen kontroll - og
tilsynsarbeidet. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til forestående overtallighet.

12 Konklusjo n og v idere fremdriftsplan

Utredningen a nbefaler å bygge videre på det eksisterende IKSet i ROKUS ved å ta
opp eiere fra Follo og Buskerud, endre navn på selskapet og vedta ny
selskapsavtale .

Utredningen er styrebehandlet i ROKUS 6.6.2020. Utredningen styrebehandles i
FIKS og KUBIS medio juni.

ROKUS sender over sak om fusjon mellom kontrollutvalgssekretariatene i Buskerud,
Follo og Romerike til behandling i representantskapet medio juni.
Representantskapet har møte 26. september. På denne måten får ei erkommunene
god tid til å forberede saken.



Org nr. xxx yyy zzz

VIKEN
Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale



Side 2 av 7

1 Om selskapet
1.1 Selskapets navn og deltakelse
VIKEN Kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med
hjemmel i lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper.

Selskapet har følgende deltakere:

Organisasjonsnummer Kommunenavn
948 164 256 Aurskog - Høland
921 234 554 Drammen
964 950 113 Eidsvoll
964 949 581 Enebakk
940 898 862 Flesberg
964 951 462 Flå
963 999 089 Frogn
864 949 762 Gjerdrum
944 889 116 Hol
960 010 833 Hole
939 780 777 Hurdal
942 402 465 Kongsberg
964 962 855 Krødsherad
857 566 122 Lier
820 710 592 Lillestrøm
842 566 142 Lørenskog
970 491 589 Modum
964 950 202 Nannestad
938 679 088 Nes (Akershus)
944 383 565 Nesodden
971 643 870 Nittedal
964 950 946 Nore og Uvdal
940 100 925 Ringerike
964 963 282 Rollag
952 540 556 Rælingen
964 962 766 Sigdal
933 649 768 Ullensaker
943 485 437 Vestby
954 597 482 Øvre Eiker
964 948 798 Ås

1.2 Rettslig status
Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i foretaksregisteret.

1.3 Forretningsadresse
Selskapet har hovedkontor i Lørenskog med avdelingskontor i Buskerud og Follo .

2 Selskapets formål
Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i
tråd med gjeldende lov og forskrift. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for
andre bestillere innenfor rammene i anskaffelsesregelverket .
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3 Deltakernes eierandel og innskuddsplikt
Deltakernes eierandel samsvarer med deltakernes innskudd t il selskapets driftsfond
kr 8 00 .000, - etter følgende fordeling:

Kommuner
Eierandel

(i %)
Deltaker -
innskudd

Drammen1 9,0 72 000
Lillestrøm2 9,0 72 000
Lørenskog 6,5 52 000
Ullensaker 6,5 52 000
Ringerike 5,5 44 000
Kongsberg 4,5 36 000
Lier 4 , 0 32 000
Eidsvoll 3 ,5 28 000
Nittedal 3 ,5 28 000
Nes (Akershus) 3 ,5 28 000
Ås 3 ,5 28 000
Nesodden 3,5 28 000
Øvre Eiker 3,5 28 000
Rælingen 3,5 28 000
Vestby 3,5 28 000
Aurskog - Høland3 3,5 28 000
Frogn 3,5 28 000
Modum 3,5 28 000
Nannestad 3,5 28 000
Enebakk 3, 0 2 4 000
Hole 1 ,5 1 2 000
Gjerdrum 1 ,5 12 000
Hol 1,0 8 000
Sigdal 1,0 8 000
Hurdal 1,0 8 000
Flesberg 1,0 8 000
Nore og Uvdal 1,0 8 000
Krødsherad 1,0 8 000
Rollag 0,5 4 000
Flå 0,5 4 000

100,0 800 000

Den enkelte deltakers plikt til å gjøre innskudd i selskapet iht. foranstående skal
oppfylles ved kapitalinnskudd i form av penger.

Den enkelte deltaker svarer for en andel av selskapets forpliktelser tilsvarende
eierandelen.

Selskapet skal opprettholde en egenkapital på et nivå som er hensiktsmessig for å

1 K ommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker slås sammen til Drammen kommune fra 01.01.2020.
2 Kommunene Skedsmo, Fet og Sørum slås sammen til Lillestrøm kommune fra 01.01.2020.
3 Kommunene Aurskog - Høland (Akershus) og Rømskog (Østfold) slås sammen til Aurskog - Høland kommune fra
01.01.2020.
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ivareta selskapets drift.

4 Selskapets styrende organer
4.1 Representantskapet
4.1.1 Representantskapets sammensetning
Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av medlemmer med
personlige varamedlemmer – 1 fra hver deltakerkommune . Deltakerkommunene
oppnevner selv sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett
overfor sine representanter.

Representantskapets medlemmer og vara velges for fire år om gangen.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

4.1.2 Representantskapets oppgaver og myndighet
Representantskapet behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og
andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i
representantskapet.

Representantskapet kan deleg ere myndighet til styret i de saker der loven eller
selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.

Representantskapet har instruksjons - og omgjøringsmyndighet overfor styret.

4.1.3 Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når styret,
revisor eller minst en av deltakerkommunene krever det.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av deltaker kommunene er til
stede.

Styret og daglig leder deltar i representantskapets møter med talerett så sant ikke
representantskapet bestemmer noe annet.

Representantskapets møter er åpne for alle som ønsker å være til stede.

Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal
underskrives av møteleder samt 2 medlemmer valgt av r epresentantskapet. Styrets
leder og daglig leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.

Møteinnkalling og saksliste skal sendes deltaker kommunene samtidig. Protokoll skal
sendes til deltakerkommunene så snart den er undertegnet. Skriftlig
beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles skal normalt foreligge minst 6 uker
før møtet.

4.2 Styret
4.2.1 Styrets sammensetning
Styret velges av representantskapet og består av 3 medlemmer og 2
varamedle mmer som velges for to år. Reglene i IKS - loven § 10 om representasjon av
begge kjønn i styret gjelder.
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Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomit é som skal forberede
representantskapets valg av styre.

4.2.2 Valgkomit é
Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det
avtroppende representantskap i deres siste møte.
Valgkomiteens funksjonstid er fire år.

Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til VIKEN
kontrollutvalgssekretariat IKS sitt styre som de finner best kvalifisert til å dekke
vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen også fremme forslag
på styrets leder og nestleder. Valgkomiteen skal også fremme forslag til leder og
nestleder i representantskapet

.

4.2.3 Styrets o ppgaver og myndighet
Styret har ansvar for selskapets forvaltning og drift og utøver all myndighet som ikke
er tillagt representantskapet .

Styret kan delegere myndighet til daglig leder i de saker der loven eller
selskapsavtalen ikke er til hinder for de tte.

Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin
virksomhet iht. denne instruksen i selskapets årsmelding.

4.2.4 Styrets møter
Styrets leder innkaller til møte så ofte som nødvendig - og når minst ett styremedlem
krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde saksliste.
Daglig leders saksutredninger og forslag til vedtak skal følge innkallingen.

Styret e r beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Møtene
ledes av styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Dersom ingen av disse er til
stede velges en møteleder. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
har møteleder dobbeltstemme.

Daglig leder deltar i styrets møter uten stemmerett, og representantskapets ordfører
har møte - og talerett i styremøtene.

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal
underskrives av samtlige tilstedeværend e styremedlemmer. Styremedlem eller daglig
leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.

Møteinnkalling, saksliste og saksdokumenter skal sendes deltakerkommunene samt
representantskapets medlemmer. Protokoll sendes deltakerkommunene og
representantskapets medlemmer så snart den er undertegnet.

Selskapet forpliktes ved underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig
leder (ett styremedlem ved fravær) i fellesskap.
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4.3 Daglig leder
Daglig leder ansettes av st yret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder
forestår og har ansvar for den daglige ledelse av selskapet og skal følge de
retningslinjer og pålegg styret gir samt sørge for at virksomheten er under
betryggende kontroll.

Daglig leder represent erer selskapet utad i saker som faller inn under daglig leders
myndighet.

Daglig leder har møte - og talerett i styre t og representantskap et . Styret og
representantskapet kan likevel vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker.

Styret skal vedt a en instruks for daglig leder.

4.4 Revisjon
Selskapets revisor oppnevnes av representantskapet og velges for ett år om gangen.

5 Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning
5.1 Finansiering
Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet utfører for kommunene,
fordeles på deltakerkommunene i samsvar med regler fastsatt av
representantskapet.

Kommunene innbetaler de budsjetterte driftstilskudd etter en på forhånd oppsatt årlig
innbet alingsplan, som fastlegges ved budsjettbehandlingen.

5.2 Regnskap
Selskapet skal føre regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper og – forskrifter.

5.3 Behandling av handlings - og økonomiplan og budsjett
Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i
representantskapet om handlings - og økonomiplan og årsbudsjett.

Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år.

Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet.
Budsjettet skal inne holde en oversikt over forventet salg av tjenester til
deltakerkommunene og andre, med tilhørende priser og priskalkyler.
Deltakerkommunene skal gis fullt innsyn i kalkyle - grunnlaget i disse dokumentene.

Styrets forslag til handlings - og økonomiplan og å rsbudsjett skal oversendes
deltakerkommunene senest 15. september, og forslagene skal behandles i den
enkelte kommune forut for behandlingen i representantskapsmøtet.
Eventuell uenighet kommunene imellom avklares gjennom flertallsvedtak i
representantskap smøtet på områder der det ikke er krav om enstemmighet.

6 Endringer i selskapets formelle forhold
6.1 Endringer i selskapsavtalen
Selskapsavtalen kan endres på den måte og i henhold til de regler som er beskrevet i
IKS - loven § 4.
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Dersom det er fattet likelydende vedtak i 2/3 av kommunene om endring av
selskapsavtalen, skal den/de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette,
behandle spørsmålet om endring av selskapsavtalen på nytt

6.2 Opptak av nye deltakere
Opptak av nye deltakerkommuner skal behandles som en endring av
selskapsavtalen.

6.3 Uttreden av selskapet
En deltakerkommune kan med 1 års skriftlig varsel tre ut av selskapet.
Oppsigelsestid for uttreden vil gjelde påfølgende kalenderår.

Det skal ved uttredelsen foretas et økonomisk oppgjør og reglene i IKS loven om
uttreden gjelder.

6.4 Oppløsning av selskapet
Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det te . Vedtak om oppløsning
skal gjøres av kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune.

For øvrig vises til bestemmelsene om opp løsning i lov om IKS.

6.5 Tvister
Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen skal så langt råd er, løses ved at
partene søker ens forståelse. Dersom det oppstår tvist mellom deltakerkommunene
om fortolkningen eller gjennomføringen av denne avtalen, skal konflikten søkes løst
gjennom forhandlinger. Tilsvarende gjelder ved uttreden.
Dersom forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid, skal tvi sten søkes løst ved
mekling. Mekler godkjent av Den Norske Advokatforening eller annen godkjent
mekler, skal I så fall benyttes.

7 I krafttreden
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 01.01.2020 eller så snart den er vedtatt av
deltakernes respektive kommunestyrer.
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Sammendrag 

Samferdselsdepartementet (SD) har i sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 

lagt opp til at fylkeskommunene, de fire største byene og Sametinget kommer med innspill til 

prioriteringer med utgangspunkt i bl.a. de identifiserte utfordringene, jf. Brev fra SD datert 

21.11.2019. SD har bedt om skriftlige innspill fra Viken på prioriterte tiltak innen 14. mai 

2020. 

 

På bakgrunn av SDs brev, er kommunene og regionale aktører invitert av fylkeskommunen, i 

brev datert 16.12.2019, til å komme med synspunkter på hva som er viktigst å legge vekt på i 

NTP 2022-2033. Fylkeskommunen oppfordrer kommunene til å involvere næringslivet i sine 

prosesser.  

 

Hovedutfordringer på transportområdet er behandlet av Fellesnemda i Viken 02.05.19 med 

bakgrunn i Buskerud fylkeskommunes innspill, behandlet i fylkestinget 25.04.2019, og støttes 

av Ringeriksregionen. Basert på hovedutfordringene i Viken prioriterer Ringeriksregionen 

følgende prosjekter inn i NTP 2022-2033 de første 6 årene i perioden(rangert):  

 

1. Ringeriksbanen – et nasjonalt, regionalt og lokalt prosjekt. Innebærer Bergensbanens 

forkortelse, sammenbindingen av byene på Østlandet (Intercity), utvidelse av bo- og 

arbeidsmarkedsregionen (Ringeriksløsningen) som knytter Ringeriksregionen, Valdres 

og Hallingdal tettere til hovedstaden. Prosjektet vil gi en effektiv og miljøvennlig 

transport lokalt, regionalt og nasjonalt der den betydelige reiseforkortelsen gjør at 

jernbanen også blir konkurransedyktig mot fly. Prosjektet vil bidra til det grønne skiftet, 

og infrastruktur for lavutslipp.  Det legges til grunn, med utgangspunkt i gjeldende 



- 

NTP, og prosessen gjennom NTP-perioden, at hovedprosjekt «FRE16» startes opp i 

2022, og får økonomiske bevilgninger med tanke på ferdigstillelse i 2028/29.     

2.  E16 Nymoen – Eggemoen – manglende lenke på europaveien mellom Bergen og 

Gävle i Sverige, og en ytre ring rundt regionhovedstaden Hønefoss. Lenken inngår i en 

ytre ring rundt Oslo; ring 4 i Viken, og har stor betydning for den omfattende 

næringstransporten vestfra, nord for Hønefoss og næringstransport til/fra Gardermoen i 

området fra Hallingdal, Valdres og aksen mellom Drammen og Ringerike. Prosjektet 

legger til rette for vekst med nyetableringer og arbeidsplasser rundt Eggemoen flyplass, 

og bidrar til målet om en flerkjernet utvikling i Viken.  

3. Krysset E16/Kilemoen (fv. 2872) er et kryss på ring 4 rundt Oslo, og utviklingen av 

krysset er avgjørende for å kunne utløse potensialet på næringsområdet 

Kilemoen/Follummoen. Næringsområdet er svært attraktivt og vil bidra til lokalt og 

regionalt, og bidra til flere arbeidsplasser i en flerkjernet byutvikling   

Andre viktige tiltak for Ringeriksregionen som må sikres gjennom NTP i de første 6 årene av 

perioden er:  

1. E16 – nasjonal sykkelrute gjennom Hønefoss på fv.290. Hønefoss er en sykkelby. For å 

få flere til å sykle, må det etableres et attraktivt og helhetlig sykkelnett gjennom byen  

2. Riksveg 350 – manglende gang- og sykkelveglenke, som er skoleveg, mellom 

Nakkerud og Ask 

3. Ordningen med bypakke- avtaler må utvides til de mindre byområdene for å sikre en 

klima- og miljøvennlig byutvikling som bygger opp under Hønefoss som stasjon på 

Ringeriksbanen. 

 

Langsiktige satsingsområder i Ringeriksregionen: 

Utvikling av av etappe 2 på riksveg 350 mellom Åmot – Hønefoss  

Etappe 2 inneholder parseller fra Åmot til Hønefoss. Ringeriksregionen er opptatt av at hele 

KVU rv. 350 (tidligere rv.35) Hokksund – Hønefoss utbygges etter den utviklingsstrategien 

som er bestemt av Regjeringen.  

 

Videre utvikling av sykkelinfrastruktur på riksvegrute for sykkel langs fylkesveger og 

kommunal veg. Hønefoss er en sykkelby, og for å vri reisemønsteret fra personbil over på mer 

sykling, må det utvikles et attraktivt, helhetlig sykkelvegnett.  

 

Innledning  

 

Samferdselsdepartementet legger til grunn at man i NTP 2022-2033 vil utarbeide en mer 

strategisk og overordnet transportplan, men at man for de første 6 år også ber om 

prioriteringer på konkrete prosjekter, tiltak eller satsingsområder. Viken fylkeskommune ber 

om, i sitt brev datert 16.12.2019 til kommunene og regionale aktører, begrunnede innspill på 

statlige transportløsninger som kan bidra til fylkeskommunens og kommunenes felles innsats 

for å: 

 Fremme en miljø- og klimavennlig utvikling med lavt forbruk av ressurser 



- 

 Ivareta bosetting, næringsutvikling og bærekraftige distrikter 

 Realisere målsettinger om by- og tettstedutvikling med reduserte behov for transport 

De tre kommunene i Ringeriksregionen og næringslivet har i flere år samarbeidet tett om de 

viktigste samferdselsprioriteringene for vår region. Ringeriksregionen støtter 

hovedutfordringene slik de er beskrevet i vedtak i fylkestinget i Buskerud fylkeskommune 

25.04.2019 og i oppsummert vedtak i Fellesnemda i Viken 02.05.2019.  

 

Hovedutfordringene som er løftet frem er hovedsakelig dagens samferdselsutfordringer som i 

stor grad er knyttet til befolkningsvekst, urbanisering og økt mobilitet og hvordan denne 

utviklingen skal håndteres på en trafikksikker, klima- og miljøvennlig måte, og som samtidig 

håndterer ny teknologi. Et mål om nullvekst i personbiltrafikken i hovedstaden, legger press på 

infrastrukturen i og rundt Oslo. 

 

Ringeriksregionen står samlet om å løse dagens og fremtidens logistikk- og 

samferdselsutfordringer. 

 

De høyest prioriterte tiltakene i Ringeriksregionen som prioriteres inn i NTP 2022-2033 de 

første 6 årene i perioden er: 

 

1. Ferdigstilt Ringeriksbanen innen 2028/29:  

Utbygging av dobbeltspor mellom Sandvika og Hønefoss må finansieres slik at 

jernbanestrekningen kan påbegynnes i 2021 med ferdigstilling innen 2028.  

Utbygging av Ringeriksbanen, som forkortelse av Bergensbanen, er det viktigste nye 

samferdselsprosjektet i Norge på jernbanesiden, og vil representere et nytt transporttilbud i 

korridor 5 for å binde Oslo- og Bergensområdet sammen.  Ringeriksbanen har vært på 

dagsorden i over 100 år, og ble sist vedtatt bygd i 1992, men da utsatt. Bergensbanen er en del 

av korridor 5, og Ringeriksbanen vil med dobbeltspor på strekningen Sandvika - Hønefoss - 

Bergen redusere reisetiden med over én time. Reisetidsforkortelser på begge sider av fjellet, vil 

utnytte jernbanens egenskaper og fortrinn på lengre reiser til en klima- og miljøriktig 

konkurrent på persontransportmarkedet, og samtidig være en viktig transportbærer på 

mellommarkedet gjennom Hallingdal og til turistdestinasjonene på strekningen.  Bergensbanen 

som turistrute nasjonalt og regionalt må ikke undervurderes. 

 

Samtidig vil Ringeriksbanen være en sentral del av kollektivtilbudet i Viken. Intercity- 

satsingen må ses i lys av økt befolkningsvekst i og rundt Oslo, og en ønsket klima- og 

miljøvennlig samfunnsutvikling med en jernbanetransport som støtter utviklingen av større, 

robuste regioner som vil øke regionenes konkurransekraft og gjennom det skape vekst. 

Intercity-satsingen er nøkkelen til å knytte byene i Viken sammen på en effektiv måte, og den 

blir stadig viktigere i hovedstadregionens pendleromland for å dempe presset på veiene i 

vestkorridoren og bidra til nullvekst i persontransporten i avtaleområdet for byvekstavtale. 

 

Jernbanen kan kun løse samferdselsutfordringene gjennom et større og helhetlig løft, den 

helhetlige utviklingsstrategien som ligger i Intercity-konseptet. Pendelen Moss – Hønefoss, vil 

knytte to ulike bo- og arbeidsmarkeder sammen gjennom regionaltog, i tillegg til at Hønefoss-

Sandvika-Oslo oppfattes som et lokaltogtilbud i likhet med Bergen – Arna i den andre enden 

av pendelen på vestlandsiden. Strekningen Hønefoss – Sandvika – Oslo vil få reisetider på 

henholdsvis 20 minutter og 37 minutter.   

 



- 

I historisk perspektiv har bilen hatt avgjørende betydning for utviklingen av bo- og 

arbeidsmarkedsregionen Ringerike. I dag bremses regionforstørringen opp på grunn av 

kapasitetsutfordringene på veinettet inn mot Oslo. Den Oslorettede persontrafikken fra 

Ringeriksregionen foregår i dag med motoriserte kjøretøy og det er et stort potensiale for å 

overføre persontransport fra veg til bane i Ringeriksregionen. Vegtrafikken står for 51% av 

CO2 – utslippene i Ringerike kommune (2017). Selv om andelen kjøretøy med klimavennlig 

drivstoff er økende, vil det bli utfordrende å nå Norges klimaforpliktelser. 

 

Det er vedtatt en flerkjernet by- og tettstedsstruktur i regionen Viken, som vil bidra til at 

veksten ikke bare skjer i sentrum, men også i byer og tettsteder utenfor Oslo. Å lykkes med en 

flerkjernet by- og tettstedsstruktur gir samferdselsutfordringer, fordi det krever mobilitet av 

arbeidskraft, tilgjengelighet til utdannelse og ulike arbeidsmarkeder.  

 

En målrettet flerkjernet by- og tettstedsutvikling innebærer at regionhovedstaden Hønefoss og 

de mindre tettstedene i Ringeriksregionen derfor står overfor store og nødvendige 

samferdselsinvesteringer. Med Ringeriksbanen utvikles Hønefoss stasjon som et knutepunkt i 

regionen. Ringeriksregionen er arealmessig stor, og med Hønefoss by som inngangsporten til 

både Hallingdal og Valdres er mye spredt bosetting en utfordring. Det genererer mye 

persontrafikk, som igjen legger press på infrastruktur i og rundt Hønefoss, og videre inn mot 

Hovedstadsområdet. Dette øker behovet for kapasitet, og et god koordinert kollektivtransport 

til/fra Oslo. Brakar hadde 1 154 000 reisende på linjer som går gjennom Hønefoss i 2017, og 

av dette utgjorde linje 200 som er busspendelen mellom Oslo og Ringerike nesten 40% av 

passasjerene.    

 

Lokalt er det allerede i dag økende fremkommelighetsproblemer i sentrale deler av veinettet inn 

mot, og gjennom regionhovedstaden Hønefoss. Situasjonen vil forverres dersom man ikke 

klarer å endre dagens reisemønster med større innslag av gåing, sykling og kollektivtrafikk, og 

dette vil eskalere den dagen Ringeriksbanen står ferdig.   

 

Ringeriksregionen har fulgt opp oppdragsbrevet til fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 

(FRE16) fra Samferdselsdepartementet, datert 30.08.2015, om forventningene staten har til at 

lokale myndigheter bidrar på sine ansvarsområder til å bygge opp under den store statlige 

investeringen i veg og bane. Ringerike kommune har vedtatt en ny byplan som bygger opp 

under Hønefoss stasjon som et regionalt kollektivknutepunkt i Ringeriksregionen og for 

Hallingdal og Valdres. Byplanen legger rammene for en kompakt byutvikling med flere boliger 

og arbeidsplasser stasjonsnært, og en mobilitetspyramide som prioriterer gåing, sykling og 

kollektivtransport med egne kollektivtraseer der det er mulig gjennom Hønefoss by for å styrke 

et kundegrunnlag for jernbanen på en klima- og miljømessig god måte. Byplanen legger opp til 

at 4000 nye innbyggere kan bo og leve sine liv i Hønefoss sentrum i tillegg til arealer for 

kontorarbeidsplasser med gåavstand til stasjonen. 

 

Ringerike kommune har også investeringer i nytt vannbehandlingsanlegg og nytt høydebasseng 

for å sikre en voksende befolkning godt drikkevann i Hønefoss, og i tillegg er det investert i 

nytt renseanlegg som er klargjort for 25.000 nye innbyggere. I sosial infrastruktur er det 

investert i en ny sentrumsnær barneskole, og kommunen er i gang med å rehabilitere en 

barneskole i Hønefoss nord. Til sammen med andre prosjekter som nytt omsorgssenter- og 

boliger og ny legevakt og ambulansesentral vil det til sammen investeres for mellom 2-2,5 mrd. 

kroner innenfor kommunens ansvarsområder før Ringeriksbanen er ferdigstilt. Dette er store 
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investeringer for Ringerike kommune som skal håndteres gjennom kommunens egne budsjetter 

og gjennom selvkost.  

 

I tillegg har næringslivet investert betydelig i form av boligbygging for å møte forventet 

befoolkningsvekst, og næringsinvesteringer i næringsklyngene på Eggemoen, Hvervenmoen, 

Helgelandsmoen og Treklyngen, herunder å klargjøre store næringsarealer gjennom regulering 

for å tiltrekke seg nye bedrifter som vil gi arbeidsplasser og vekst som bygger opp under de 

statlige veg- og baneinvesteringene. 

 

Det vil være svært utfordrende for hele Ringeriksregionen dersom staten ikke følger opp sitt 

ansvar gjennom statlig plan for «FRE16», når investeringer kommunen og næringslivet gjør er 

direkte knyttet til de forventningene som er gitt kommunen som lokal myndighet for å legge til 

rette for at nytten av prosjektet blir best mulig. Næringslivet har på sin side fulgt opp 

forventingene gjennom aktivt å gjennomføre til dels store investeringer, samt legge til rette for 

større investeringer i takt med gjennomføring av statlig plan.  

 

Viken fellesnemd forutsetter at prioriteringene i gjeldende NTP 2018- 2029, som ble vedtatt av 

Stortinget i juni 2017, blir fulgt opp i ny NTP. NTP 2018-2029 legger til grunn 

Fellesprosjektet FRE16 som bundet prosjekt i første 6- årsperiode. 

 

2. E16 Nymoen - Eggemoen  

E16 fra Sandvika til Hønefoss er en del av fellesprosjektet med Ringeriksbanen til Hønefoss, 

men også en arm av E16, som utgjør en ringveg rundt Hønefoss. Europavegen er en del av 

korridor 5, stamvegen mellom Vestlandet og Østlandet over Lærdal til riksgrensen.  

 

På sentrale Østlandet, og i Viken er E16 et effektivt alternativ, en ring 4 som går rundt Oslo 

for person- og godstrafikken som ikke skal inn til Oslo eller som alternativ rute inn til Oslo. 

Samtidig er ring 4 også ringvegen rundt regionhovedstaden Hønefoss. Parsellen E16 

Eggemoen - Olim er påbegynt og vil ha åpning 2022. For å fullføre ringvegen rundt Hønefoss 

gjenstår strekningen E16 Nymoen – Eggemoen, som er en direkte fortsettelse av igangsatt 

prosjekt. Det er vanlig at ca. 20-30% av byggekostnadene er riggkostnader. Det gir derfor mer 

for pengene å se disse to prosjektene i sammenheng.  

 

Regjeringen har behandlet KVU/KS1 for Hokksund – Åmot – Jevnaker (2011), og strategien 

for den videre utviklingen av riksvegen, ble behandlet i regjeringen 10.07.12. Det slås fast at 

Etappe 1 består av parsellen Hokksund – Åmot og parsellen Nymoen – Eggemoen.  Videre 

avklaring av traseen er skjedd gjennom vedtatt kommunedelplan (2018), og et politisk 

prinsippvedtak om bompengefinansiering.  

 

Som en del av grunnlaget for NTP 2022-33 har prosjektet vært vurdert for kostnadsreduksjon 

og økt nytte. Det er utført ny beregning av nytte etter optimaliseringstiltak med to- plankryss 

som kryssløsning, som viser en netto nytte fra 420 mill.kr til 488 mill.kr i 2019- kroner.  

 

Eggemoen aviation and technology park en viktig regional næringspark med et influensområde 

definert til å strekke seg fra Kongsberg og Gjøvik/Raufoss til Gardermoen. Som flyplass 

tilrettelagt for næringsvirksomhet med en rullebane på 2200 meter, et areal på 2300 daa og 

med få restriksjoner i luftrommet, er næringsklyngen på Eggemoen av stor betydning for 

lokalisering av kompetansearbeidsplasser på et høyt teknologisk nasjonalt og internasjonalt 

nivå. Det er nå ca 400 arbeidsplasser i området og det er forventet at antallet er tredoblet om 



- 

10 år. Utvikling av ring 4, vil være avgjørende for næringsutviklingen i denne nasjonalt viktige 

næringsparken. 

 

Utbyggingen vil gi vesentlig bedre forhold for næringstransporten nord for Hønefoss som har 

betydelig andel tungtrafikk som følge av lokale forekomster av grus/sand og transport inn til 

tømmerterminalen på Treklyngen og Soknabruket fra nordøst. Forekomst av grus/sand og 

produksjon av spennbetong/sviller er i hovedsak basert i området rundt Hensmoen og 

kolbingen ut til E16 mot nord/øst er derfor av stor betydning for næringstransporten 

 

Det meste av godstransporten fra Hallingdal og Valdres bruker vegnettet inn mot Hønefoss, og 

fordeler seg på E16 enten nord eller sør for Hønefoss. Tungtransporten som velger ruten nord 

for Hønefoss for gods som skal til Oslo eller videre mot Gardermoen og riksgrensen har store 

utfordringer. Med en manglende lenken Nymoen – Eggemoen kanaliseres denne tungtrafikken 

i dag inn til Hønefoss by for deretter å ledes opp bakkene til Eggemo-platået med en stigning 

på 9% og en høydeforskjell på ca. 100 meter. Besparelsen for næringstransport og miljø er 

derved betydelig ved å unngå transport ned til Hønefoss. 

 

Strekningen Nymoen – Eggemoen er også svært viktig for å få ned gjennomgangstrafikken 

gjennom Hønefoss by. I 2015 ble det utarbeidet en KVU/KS1 for Hønefoss med tanke på en 

fremtidig bypakke. Transportanalysene som ble utført ifm KVUen viste at rundt 7% av 

gjennomgangstrafikken i Hønefoss ville kanaliseres til ringvegen rundt Hønefoss dersom 

parsellen Nymoen – Eggemoen ble bygd.   

 

3. Krysset E16/Kilemoen (fv.2872) 

Kilemoen og Follummoen er viktige industriområder i Ringeriksregionen. Med sin nærhet til 

Hønefoss by, jernbanen og E16, og tilgangen på vann og elektrisitet gjør områdene til   

særdeles attraktive næringsutviklingsområder. Områdenes utvikling er pr. i dag sterkt 

begrenset av at den trafikken som er nødvendig for å utnytte næringsområdenes store 

potensiale ikke kan utløses med krysset E16/Kilemoen (fv.2872) slik det er i dag. 

 

Det er flere viktige næringer som vurderer å drive sin næringsvirksomhet fra området. Dagens 

kryssløsning er ikke egnet for økt trafikk, og dette stopper nasjonalt og regionalt viktige 

næringsaktører til å etablere seg i næringsområdet. For eksempel er næringsaktører innenfor 

datalagring ute etter store flate arealer i land med kjølig klima med tilgang til fornybar energi 

med kort avstand til det europeiske markedet. En videre utvikling av Kilemoen og Follummoen 

industriområde er avhengig av at utformingen av krysset tilfredsstiller kravene som stilles til en 

stamveg. 

 

Andre viktige tiltak i Ringeriksregionen som må sikres gjennom NTP 2022-2033 er: 

 

1. E16 – nasjonal sykkelvegrute langs fv. 290 gjennom Hønefoss 

Hønefoss er handelsentrum og regionhovedstad for kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker. 

Byen er et viktig trafikknutepunkt på Østlandet idet E16, rv. 7 og rv. 35 har koblinger til 

internvegsystemet, og gir forbindelser mot Oslo, Drammen, Gardermoen, Gjøvik og Hamar.  

Gjennom Ringeriksbanen blir Hønefoss en stasjonsby på Ringeriksbanen, og ikke bare en 

stasjon på Bergensbanen. Bilbrukere er en prioritert trafikantgruppe i Hønefoss i dag, og 

sentrum er tilgjengelig med gode parkeringsmuligheter. Hønefoss er også en sykkelby, i 

navnet, men har et lite utviklet sykkelvegnett. 

 



- 

Ringerike kommune har tatt ansvar for å bidra til lavutslippssamfunnet og øke nytten av 

fellesprosjektet «FRE16» gjennom Områderegulering Hønefoss (2019) «Byplanen».  Gjennom 

byplanen skal reisemønsteret endres ved at alle veier skal bli til gater og gående, syklende og 

kollektivtrafikken skal prioriteres. Dette innebærer at det må etableres et sammenhengende 

gang- og sykkelvegnett gjennom byen for å vri reisemønsteret fra privatbilen over på 

miljøvennlige transportformer. Ringeriksregionen har følgende prioritet for 

sykkelinfrastrukturtiltak på riksvegrute for sykkel langs fylkesveger: 

 

Prioritering Tiltak Veinummer Detaljer Kostnad 

1 Hønefoss bru 

(midlertidig 

løsning) 

Fv. 290 Sykkelvei i dagens tredje 

kjørefelt med tilkobling til 

undergangen til Fossveien 

6 MNOK 

2 Kvernbergsund 

bru 

Fv. 290 Ny gang- og sykkelbru 

parallelt med 

Kvernbergsund bru med 

forbindelse til sykkelvei 

med fortau langs 

Osloveien og rute inn til 

sentrum 

50 

MNOK 

3 Osloveien nord 

(nord for 

Dronnings Åstas 

gate) 

Fv. 290 Sørgående kollektivfelt 

fra Rådhuset til forbi 

Hønefoss videregående 

skole, og sykkelvei med 

fortau. Samordnes med 

Kvernbergsund bru 

90 

MNOK 

 

2. Manglende gang- og sykkelveg på riksveg 350 mellom Nakkerud og Ask   

 

Ringeriksregionen har en utfordring i at flere riksvegstrekninger fungerer som lokalveger og 

derved er viktige skoleveger. Selv om trafikkmengdene ikke er av de største har staten et 

betydelig ansvar for at de riksvegstrekninger som er skoleveger trafikksikres 

I forbindelse med Fellesprosjektet FRE16, skal det reguleres og bygges en ny nord-sør gang- 

og sykkelvei på Rv. 350, sørvest for Hønefoss.  Strekningen vil koble seg på eksisterende 

gang- og sykkelveier og skape en sammenhengende forbindelse fra Hønefoss sentrum til Ask. 

Etablering av tiltakene i tabellen under fyller inn de manglende lenkene langs Rv. 350 og skape 

en sammenhengende sykkel- og gangveinett fra Nakkerud til Hønefoss sentrum.  Tiltakene er 

en del av riksvegrute for sykkel og en regional rute til Vikersund, Åmot og Hokksund. 

 

Ringeriksregionen prioriterer heving av trafikksikkerhetsstandarden på riksveg 350, der 

følgende tiltak er prioritert (rangert): 

 

1 Mauerud-Ask Rv. 350 Ny gang- og sykkelvei 

ca. 3700 m lang med 

tilkobling til eksisterende 

gang- og sykkelvei på 

Tyristrand og Ask 

40 

MNOK 

2 Nakkerud-

Trollborgen 

Rv. 350 Ny gang- og sykkelvei 

ca. 4300 m lang med 

tilkobling til eksisterende 

63 

MNOK 



- 

gang- og sykkelvei på 

Tyristrand 

 

 

3. Ordningen med bypakke-avtaler må utvides til å gjelde flere mindre byområder  

Ordningen med bymiljøavtaler må utvides til å gjelde flere mindre byområder. En utvidelse til 

flere mindre byområder forutsetter at avtalens rammeverk tilpasses de nye regionene og utfra 

bystørrelse og ulike grader av utfordringer. Stortinget har et ansvar for å drive helhetlig 

bypolitikk, også utenfor de ni største byene. Hønefoss er en regionhovedstad for 

Ringeriksregionen, og er også nærmeste by for innbyggerne i Hallingdal og Valdres. 

Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker) har i 2019 rett i underkant av 45.000  

Hønefoss innfrir mange av kravene til helhetlige avtaler, blant annet er det gjennomført en 

KVU for Hønefoss med KS1. Det er vedtatt en ny byplan (områderegulering Hønefoss). 

Byplanen bygger opp under nytten av Ringeriksbanen med en fortetting med et potensiale for 

4000 nye innbyggere og store arealer form kontorarbeidsplasser innenfor 10 minutter fra 

stasjonen. Fylkeskommunen og Ringerike har vedtatte mål om nullvekst for personbiltrafikken, 

og gjennom byplanen er det et mål om at veksten i persontransporten skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. 

 

Dette er ambisiøst, men også økonomisk svært utfordrende. Med en gjensidig, forpliktende 

bypakkeavtale med Ringeriksregionen, får staten en ny sammenhengende region som kan nå 

nullvekstmålet samlet sett. Avtaleordningen for bypakker må utvides til å gjelde i NTP 2022-

2033 for de mindre byområdene.  

 

Nullvekstmålet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og 

gange er ambisiøst, men også økonomisk svært utfordrende. Gjennom områderegulering 

Hønefoss og reguleringsplanen for nye Hønefoss stasjon som må påbegynnes, vil ulike tiltak 

bidra til å redusere personbilbruken som gjør at nullvekstmålet kan nås. 

 

2.  

 

Langsiktig utvikling av riksveg 350 mellom Åmot - Hønefoss  

 

I KVU/KS1 for strekningen Hokksund – Åmot – Jevnaker (2011) har Regjeringen bestemt at 

strategien for den videre utviklingen av riksvegen skal skje i to etapper. Etappe 1 inneholder 

parsellen Nymoen – Eggemoen, mens etappe 2 inneholder parseller fra Åmot til Hønefoss. 

Ringeriksregionen er opptatt av at hele KVU rv. 350 (tidligere rv.35) Hokksund – Hønefoss 

utbygges etter den utviklingsstrategien som er bestemt av Regjeringen. Ferdigstillelse av 

Etappe 2 på rv. 350 vil gi veinormalstandard for ring 4, gjennom Ringeriksregionen. En ferdig 

utviklet rv 350, vil bidra til at Viken bindes sammen på tvers utenom Oslo, og utvikles til én 

felles bo- og arbeidsmarkedsregion med en flerkjernet by- og tettstedsutvikling utenfor Oslo.  

 

Videre utvikling av sykkelinfrastruktur på riksvegrute for sykkel langs fylkesveger   

1 Hønengata  Fv. 290 Sykkelvei med fortau, 
inkludert optimaliserte 
signalanlegg i krysset med 
Vesterngata. Samordnes 
med utbygging av Nordre 

108 MNOK 



- 

torv 

2 Nordre torv Fv. 290 Sykkelvei legges over 
Nordre torv, parallelt med 
enveiskjørt felt for trafikk 
(retning sørover). 
Samordnes med utbygging 
av Hønengata 

33 MNOK 

3 Askveien Fv. 290 Forlengelse av trafikkdeler 
mot kjørebanen fordi 
krysset med Telegrafalleen, 
føring av gang- og sykkelvei 
til nordsiden av kjørebanen 
og inn St. Olavs gate.  

3 MNOK 

4 Sykkelveivisning Fv. 290, Rv. 
35 

Veivisningskilt langs 
riksvegruter for sykkel 

0,5 MNOK 

5 Kongens gate/ 
Owrens gate 

Fv. 290 Sykkelvei med fortau. 
Avhengig av utbedret 
Hønefoss bru 

60 MNOK 

6 Hønefoss bru 
(endelig løsning) 

Fv. 290 Vri Hønefoss bru (søndre 
lang-element), etablere 
kollektivfelt i Kongens gate 
inn mot krysset med 
Arnemannsveien i begge 
retninger og sykkelvei i alle 
armer i kryss, samt 
gangforbindelse til/fra 
Fossveien. Avhengig av 
stasjonsutbygging 

168 MNOK 

7 Arnemannsveien/ 
Soknedalsveien 

Fv. 290 Sykkelvei med fortau fra 
Meieritomta til sentrum og 
Hønefoss bru. Avhengig av 
stasjonsutbyggingen og 
Meieritomta 

72 MNOK 

8 Soknedalsveien Fv. 290 Utbedring/oppgradering av 
eksisterende gang- og 
sykkelvei og kjørebane i 
Soknedalsveien, fra 
Meieritomta til 
Heradsbygda. Samordnes 
med stasjonsutbyggingen 

45 MNOK 

 

Infratsrukturtiltak på riksvegrute for sykkel langs kommunale veg 

Tiltak Veinummer Detaljer Kostnad Kommenter 

Tryms vei Kv. 32100 Gang- og sykkelvei med 
forbindelse til gang- og 
sykkelvei langs 
Heradsbygdveien og 
Ramrudsveien 

  

 



- 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Inger Kammerud 
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Arkivsaksnr.: 20/532-3  Arkiv: 026  

 

Sak: 23/20 

 

Saksprotokoll - Høring - Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk 

råd Samarbeidsalliansen Osloregionen 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Kommunestyret tar utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

til orientering, og har ingen kommentarer til utkastet eller den foreslåtte prosess.  

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 20/532-2   Arkiv: 026  

 

 

Høring - Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 
Samarbeidsalliansen Osloregionen 
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

til orientering, og har ingen kommentarer til utkastet eller den foreslåtte prosess.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen.  

 

Osloregionens organisasjonsform som interkommunalt samarbeid, er pr i dag ikke hjemlet i ny 

kommunelov. Den nye loven innebærer at Osloregionens samarbeid må formaliseres i henhold 

til en av kategoriene, (§17-1) interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, 

vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap, samvirkeforetak, en forening 

eller en annen måte som det er rettslig adgang til. 

 

Det er derfor iverksatt en prosess med sikte på å omdanne samarbeidsalliansen Osloregionen til 

interkommunalt politisk råd, jf. kommuneloven kapittel 18.  

 

Kommunestyrene i de kommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen, er 

følgelig bedt om å komme med sine innspill til utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen 

interkommunalt politisk råd.  

 

Innledning / bakgrunn 

Styret i Osloregionen behandlet sitt møte den 17. september sak 39/19 Konsekvenser av ny 

kommunelov for Osloregionen, og fattet følgende vedtak: 

 

1. Det igangsettes en prosess med sikte på omdanning av samarbeidsalliansen Osloregionen til 

interkommunalt politisk råd jfr. Kommunelovens kapittel 18. 



- 

 

2. Sekretariatet utarbeider utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk 

råd. 

 

3. Etter behandling i styret, sendes forslag til samarbeidsavtale ut på høring til Osloregionens 

medlemskommuner og –fylkeskommuner. 

 

4. Representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd trer sammen når 

medlemmene i løpet av våren 2020 har behandlet forslag til samarbeidsavtale. 

 

Osloregionen har bedt om innspill til utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen 

interkommunalt politisk råd.  

 

Etter at eventuelle innspill er mottatt, vil endelig forslag til samarbeidsavtale sendes til 

kommunene og fylkeskommunene etter behandling i styret i Osloregionen 26. mars 2020. 

 

Endelig forslag til samarbeidsavtale skal behandles av de enkelte kommunestyrene og 

fylkestingene. Dette må gjøres i perioden 27.mars – 18. mai 2020.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Osloregionen er en frivillig samarbeidsallianse, etablert i 2005, bestående av 69 kommuner 

(inkl Oslo kommune) og 2 fylkeskommuner (Viken og Innlandet fylkeskommuner). Oslo 

kommune ved Byrådslederens kontor forestår alliansens sekretariatsfunksjoner. 

 

Sammenslutningens formål er å initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker 

Osloregionens posisjon som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.  

 

Samarbeidet i regionen skal særlig rettes inn mot utforming av strategier og igangsetting av 

samarbeidsprosesser på områder hvor samordning av deltakernes innsats vil være viktig. 

Alliansen forestår ulike utredningsarbeid, arbeid med å styrke samarbeidet innenfor 

regionen på ulike områder og er en møteplass/arena for regionens fylkeskommuner og 

kommuner.  

 

Osloregionens øverste organ er Samarbeidsrådet, som møtes en gang pr år. Samarbeidsrådet 

vedtar alliansens vedtekter, fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen og fastsetter 

årlig kontingent. 

 

Osloregionen har et politisk styre. Styret ledes for tiden av byrådslederen i Oslo og består for 

øvrig av lederne i regionrådene på kommunenivå innenfor Osloregionens geografi, samt 

fylkesordførere/fylkesvaraordførere som møter på vegne av fylkeskommunene. Styret møtes 4 

til 5 ganger i året. Styret er bl.a. ansvarlig for å vedta handlingsplan, budsjett og godkjenne 

regnskap for Osloregionen. Styret behandler saker om ulike prosjekter som gjennomføres i 

Osloregionens regi, samt politiske uttalelser og spørsmål som er av felles interesse for 

Osloregionen. Styret fungerer også som en arena for gjensidig informasjon om aktuelle 

politiske spørsmål internt i regionen. 

 



- 

Styret har opprettet en egen beslutningsarena for internasjonal profilering, kalt Oslo Brand 

Partner Arena og har delegert til dette organet å vedta handlingsplan, budsjett og godkjenne 

regnskap for dette arbeidet. Styret har også opprettet et interessepolitisk utvalg. 

Interessepolitisk utvalg utarbeider politiske uttalelser på vegne av Osloregionen, deltar på 

høringer i Stortinget og har møter med representanter for regjering og Storting på områder 

som er av interesse for samarbeidsalliansen. Utvalget rapporter løpende til styret. Dette er 

organene med politisk representasjon.  

 

Osloregionen har videre en administrativ koordineringsgruppe, en faggruppe for areal og 

transport, samt faggruppen Næringssamarbeidet i Osloregionen.  

 

For mer informasjon vises det til: www.osloregionen.no 

 

 

Juridiske forhold  

 

Bakgrunnen for at det er iverksatt en prosess med erstatning av de nåværende vedtekter for 

Osloregionen med en samarbeidsavtale, er at dagens organisasjonsform ikke er hjemlet i den 

nye kommuneloven. Den nye kommuneloven innebærer at Osloregionens samarbeid må 

formaliseres i henhold til en av kategoriene, (§17-1) interkommunalt politisk råd, kommunalt 

oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap, 

samvirkeforetak, en forening eller en annen måte som det er rettslig adgang til. 

 

Det er vurdert som hensiktsmessig å organiseres Osloregionens samarbeid i en 

samarbeidsavtale. I § 18-4 i kommuneloven fremgår minimumskrav til innholdet i 

samarbeidsavtalen.  

 

Når det gjelder organiseringen av beslutningsprosessene for arbeidet med internasjonal 

profilering, så legges det frem en egen sak for styret i Osloregionen med evaluering av 

profileringsarbeidet så langt og forslag til organisering av oppfølging av profileringsarbeidet i 

Osloregionen, inkludert vurdering av politisk og administrativ forankring av 

profileringsarbeidet.  

 



- 

 

Alternative løsninger 

  

Kommunestyret tar utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

til orientering, men har følgende kommentarer til utkastet eller den foreslåtte prosess:  

….  

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommuneadvokatkontoret har gjennomgått vedlagte forslag til samarbeidsavtale og er av den 

oppfatning at forslaget til samarbeidsavtale er i overensstemmelse med ny kommunelov kapittel 

18.  

 

Ny kommunelov har en tekst og inndeling som tyder på at Stortinget ønsker å skille det 

interkommunale politiske samarbeidet fra samarbeidet om tjenesteproduksjon. Disse to måtene å 

samarbeide på skal skilles tydelig fra hverandre med forskjellig rammeverk. Politikken skal styres 

av de folkevalgte, tjenesteproduksjon er en administrativ oppgave. Dette passer også godt sett i lys 

av den nye fylkesstrukturen, som vil kreve en helt annen tilnærming til det regionalpolitiske 

samarbeidet.  

 

De nye fylkene er mye større, både i utstrekning, men ikke minst i antall kommuner innen hvert 

fylke. Dette vil kreve en aktiv holdning til det regionale samarbeidet og forholdet til 

fylkeskommunen fra den enkelte kommune. Det vil derfor, slik rådmannen vurderer det, være 

hensiktsmessig å opprettholde medlemskapet i samarbeidsalliansen Osloregionen.  

 

Prosessen med å erstatte dagens gjeldende vedtekter med en ny samarbeidsavtale er en tilpasning til 

kapittel 18 i den nye kommuneloven, og rådmannen støtter de vurderinger som er gjort av 

sekretariatet i Osloregionen med bistand fra juridisk kompetanse ved Byrådslederens 

avdeling/Byrådets kontor samt kommuneadvokaten i Oslo kommune.  

 

Rådmannen anbefaler følgelig at kommunestyret tar utkastet til samarbeidsavtale for 

Osloregionen interkommunalt politisk råd til orientering. Rådmannen har før øvrig ingen 

kommentarer til utkastet eller den foreslåtte prosess.  

 

Når endelig forslag til samarbeidsavtale foreligger, vil denne komme opp som en ny sak for 

kommunestyret i Ringerike.  

 

  

 

Vedlegg 

Høringsbrev Samarbeidsavtale Osloregionen 

Utkast til samarbeidsavtale 

Utdrag fra kommuneloven 

 



- 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dato: 29.01.20

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode:

Sak 20/2157 Øyvind Såtvedt

Til kommuner og fylkeskommuner som er medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen

Høring: Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd

1. Innledning

Dette høringsbrevet sendes til kommuner og fylkeskommuner som er medlemmer i samarbeidsalliansen
Osloregionen.

Høringsfrist er 15. mars 2020. Høringssvar sendes til oyvind.satvedt@osloregionen.no

Osloregionens organisasjonsform som interkommunalt samarbeid, er pr i dag ikke hjemlet i ny kommunelov. Den
nye loven innebærer at Osloregionens samarbeid må formaliseres i henhold til en av kategoriene, (§17-1)
interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap,
aksjeselskap, samvirkeforetak, en forening eller en annen måte som det er rettslig adgang til.

Styret i Osloregionen behandlet sitt møte den 17. september sak 39/19 Konsekvenser av ny kommunelov for
Osloregionen , og fattet følgende vedtak:

1. Det igangsettes en prosess med sikte på omdanning av samarbeidsalliansen Osloregionen til
interkommunalt politisk råd jfr. Kommunelovens kapittel 18.

2. Sekretariatet utarbeider utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd.
3. Etter behandling i styret, sendes forslag til samarbeidsavtale ut på høring til Osloregionens

medlemskommuner og –fylkeskommuner.
4. Representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd trer sammen når medlemmene i løpet

av våren 2020 har behandlet forslag til samarbeidsavtale.

Vi ber om innspill til utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd. Se forslag med
kommentarer i punkt 4 under og vedlegg. Endelig forslag til samarbeidsavtale vil sendes til kommunene og
fylkeskommunene etter behandling i styret i Osloregionen 26. mars2020.

Endelig forslag til samarbeidsavtale skal behandles av de enkelte kommunestyrene og fylkestingene. Dette må
gjøres i perioden 27.mars – 18. mai. Vi ber derfor administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner om å legge
dette inn i sakskartet for aktuelle beslutningsorgan for denne perioden.

Det legges opp til følgende prosess:

28. januar 2020 Styret i Osloregionen behandler forslag høringsbrev, vedtak om å sende utkast til
samarbeidsavtale på høring til medlemmene.

29. januar 2020 Høringsbrev med utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen sendes fylkeskommuner
og kommuner som er medlemmer i Osloregionen. Kommunene og fylkeskommunene
må selv vurdere prosess for behandling av høringssvar.

15. mars 2020 Frist for å sende høringssvar til Osloregionens sekretariat.



26. mars 2020 Styret behandler innkomne høringsforslag og vedtar forslag til samarbeidsavtale.

27. mars 2020 Forslag til samarbeidsavtale sendes kommunene og fylkeskommune som er
medlemmer i Osloregionen til formell behandling. I følge kommuneloven, må
samarbeidsavtalen vedtas av kommunestyre og fylkesting for at vedkommende
kommune/fylkeskommune kan delta i Osloregionen interkommunalt politisk råd.

18. mai 2020 Frist for å sende vedtak i kommunestyre/fylkesting til sekretariatet i Osloregionen.

27. mai 2020 Osloregionen interkommunalt politisk råd etableres, første møte i representantskapet.

2. Osloregionens formål og organisering i dag

Osloregionen er en frivillig samarbeidsallianse, etablert i 2005, bestående av 69 kommuner (inkl Oslo kommune)
og 2 fylkeskommuner (Viken og Innlandet fylkeskommuner). Oslo kommune ved Byrådslederens kontor forestår
alliansens sekretariatsfunksjoner.

Sammenslutningens formål er å initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker Osloregionens posisjon
som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Samarbeidet i regionen skal særlig rettes inn mot
utforming av strategier og igangsetting av samarbeidsprosesser på områder hvor samordning av deltakernes
innsats vil være viktig. Alliansen forestår ulike utredningsarbeid, arbeid med å styrke samarbeidet innenfor
regionen på ulike områder og er en møteplass/arena for regionens fylkeskommuner og kommuner. Nesten alle
beslutninger fattes ved konsensus.

Osloregionen har primært en strategisk rolle. Unntaket er innenfor internasjonal profilering, der organisasjonen
gjennomfører kampanjer og andre operative tiltak for å styrke Osloregionens omdømme og internasjonale
posisjon. Osloregionen samarbeider på alle områder med andre organisasjoner om felles prosjekter, og bidrar i
denne sammenheng også i spleiselag med andre aktører der dette vurderes å gi mest effekt i forhold til
Osloregionens mål og handlingsplaner.

Osloregionens øverste organ er Samarbeidsrådet, som møtes en gang pr år. Samarbeidsrådet vedtar alliansen
vedtekter, fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen og fastsetter årlig kontingent.

Osloregionen har et politisk styre. Styret ledes for tiden av byrådslederen i Oslo og består for øvrig av lederne i
regionrådene på kommunenivå innenfor Osloregionens geografi, samt fylkesordførere/fylkesvaraordførere som
møter på vegne av fylkeskommunene. Styret møtes 4 – 5 ganger i året. Styret er bl.a. ansvarlig for å vedta
handlingsplan, budsjett og godkjenne regnskap for Osloregionen. Styret behandler saker om ulike prosjekter som
gjennomføres i Osloregionens regi, samt politiske uttalelser og spørsmål som er av felles interesse for
Osloregionen. Styret fungerer også som en arena for gjensidig informasjon om aktuelle politiske spørsmål internt i
regionen.

Styret har opprettet en egen beslutningsarena for internasjonal profilering, kalt Oslo Brand Partner Arena og har
delegert til dette organet å vedta handlingsplan, budsjett og godkjenne regnskap for dette arbeidet. Oslo Brand
Partner Arena består av de av Osloregionens medlemmer som har valgt å bidra til Osloregionens internasjonale
profileringsarbeid. Osloregionens sekretariat er ansvarlig for gjennomføring av arbeidet.

Styret har også opprettet et interessepolitisk utvalg. Interessepolitisk utvalg utarbeider politiske uttalelser på
vegne av Osloregionen, deltar på høringer i Stortinget og har møter med representanter for regjering og Storting
på områder som er av interesse for samarbeidsalliansen. Utvalget rapporter løpende til styret.

Dette er organene med politisk representasjon. Osloregionen har videre en administrativ koordineringsgruppe,



en faggruppe for areal og transport, samt faggruppen Næringssamarbeidet i Osloregionen. Ved behov opprettes
ulike ad hoc utvalg.

Osloregionens sekretariat har to fast ansatte samt to midlertidige stillinger. I tillegg er en brand manager innleid til
oppfølging av arbeidet innenfor internasjonal profilering. Direktøren er delegert fullmakter fra styret i samsvar med
etatsjeffullmakten i Oslo kommune.

Osloregionens styre har vedtatt at sekretariat skal være underlagt de regelverk som forøvrig gjelder for Oslo
kommunes administrasjon/byrådsavdelingene. Anskaffelser og ansettelser skjer som del av Byrådslederens
kontor, og i tråd med byrådsavdelingenes regler og praksis. I denne forbindelse opptrer sekretariatet som del av
Oslo kommune som juridisk subjekt.

Se også www.osloregionen.no for mer informasjon.

3. Konsekvenser av omdanning til interkommunalt politisk råd

Ved omdanning til interkommunalt politisk råd, erstattes nåværende vedtekter for Osloregionen av en
samarbeidsavtale. Osloregionen interkommunalt politisk råd vil være en realitet når alle medlemmene
(avtalepartene) har vedtatt samarbeidsavtalen.

I § 18-4 i kommuneloven fremgår minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalen skal
beskrive samarbeidets formelle myndighet (vedtakskompetanse). Det formelle navnet må inneholde
«interkommunalt politisk råd». Samarbeidsrådet må endre sitt navn til «Representantskapet».
Representantskapet kan med 2/3 flertall gjøre endringer i eventuelt annet innhold i samarbeidsavtalen ut over
minimumskravet.

En særskilt problemstilling knytter seg til organiseringen av beslutningsprosessene for arbeidet med internasjonal
profilering.

Siden 2016 har det vært en særskilt finansiering av profileringsarbeidet gjennom et frivillig ekstra bidrag fra
medlemmene til dette formålet. I 2019 har 29 av alliansens medlemmer ytt et slikt særskilt bidrag. For å sikre at
bidragsyterne har hatt styring med disse midlene, har styret i Osloregionen fra og med 2018 delegert fullmakt til
en egen beslutningsstruktur der disse medlemmene har deltatt, kalt Oslo Brand Partner Arena. Oslo Brand
Partner Arena har vedtatt budsjett og handlingsprogram, samt årsregnskap og årsrapport for dette arbeidet. Det
er oppnevnt et eget politisk arbeidsutvalg som har fulgt arbeidet på med profilering gjennom året.

Mye tyder på at det vil være problematisk å opprettholde en egen beslutningsarena med en egen finansiering
dersom Osloregionen skal tilpasse seg bestemmelsene i kommuneloven om interkommunalt politisk råd. Det er
dessuten faglige argumenter for en organisatorisk og tematisk integrasjon av profileringsarbeidet i Osloregionens
ordinære organisering.

På møte i Oslo Brand Partner Arena (OBP A) den 6. desember, sak 6/19 Ny kommunelov – konsekvenser for
Osloregionen og OBPA, ble det gjort følgende vedtak:

1. OBPA er positive til eventuell integrasjon av profileringsarbeidet som en del av Osloregionens ordinære
virksomhet fra og med 2020.

2. Det legges fram en sak for styret i Osloregionen med evaluering av profileringsarbeidet så langt og
forslag til organisering av oppfølging av profileringsarbeidet i Osloregionen, inkludert vurdering av
politisk og administrativ forankring av profileringsarbeidet.



4. Forslag til samarbeidsavtale med kommentarer
Vedlagte forslag til samarbeidsavtale er utarbeidet av sekretariatet i Osloregionen. Sekretariatet har drøftet utkast
med juridisk ekspertise ved Byrådslederens avdeling/Byrådets kontor samt med Kommuneadvokaten i Oslo
kommune. Styret i Osloregionen behandlet den 28.1.2020 sak 5/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen - første
gangs behandling, og fattet følgende vedtak:

1. Utkast til samarbeidsavtale sendes på høring, jfr. vedlagte utkast til samarbeidsavtale og
høringsbrev.

2. Frist for høringssvar settes til 15. mars 2020

Samarbeidsavtalen erstatter dagens vedtekter for Osloregionen. I utgangspunktet er det lagt opp til at
samarbeidsavtalen i minst mulig grad skal avvike fra dagens vedtekter. På enkelte områder innebærer imidlertid
tilpasning til kommunelovens bestemmelser at det må gjøres endringer. Dette er gjort nærmere rede for under.

Generelt
I og med at Osloregionen organiseres i henhold til kommunelovens bestemmelser, blir også de politiske organene
i Osloregionen folkevalgte organer, med de krav som følger av dette når det gjelder bl.a. tilgang for publikum og
oppmøte for at møtene skal være beslutningsdyktige.

§ 1 Navn, deltakere og rettslig status

Forslag:
Osloregionen stiftes som et interkommunalt politisk råd i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 18. Osloregionen interkommunalt politisk råd er en videreføring av samarbeidet mellom
kommunene og fylkeskommunene i samarbeidsalliansen Osloregionen, etablert 12. desember 2004.
Deltakerne er de av samarbeidsalliansen Osloregionens medlemmer som har vedtatt samarbeidsavtalen på
stiftelsestidspunktet, se vedlegg 1. Ytterligere deltakere kan opptas i henhold til kommuneloven § 18 – 4.

Osloregionen er ikke eget rettssubjekt. Avtaler som gjelder Osloregionen skal inngås av Oslo kommune på vegne
av Osloregionen. Oslo kommune har også arbeidsgiveransvar for sekretariatet jfr. § 7, og arkiv-, regnskaps- og
revisjonsansvar jfr. § 8 og 9.

Kontingent baseres på folketall i den enkelte kommune/fylkeskommune og fastsettes gjennom vedtak for det
enkelte budsjettår.

Kommentar:
Her er det lagt vekt på at omdanningen av Osloregionen til interkommunalt politisk råd er en videreføring av
Osloregionen etablert i 2005. Deltakerne er de av Osloregionens medlemmer som har vedtatt samarbeidsavtalen
på stiftelsestidspunktet.

Det formelle navnet vil være «Osloregionen interkommunalt politisk råd». Det legges til grunn at man utad fortsatt
kan benytte «Osloregionen», som tidligere.

Det er ikke lagt opp til endringer når det gjelder rettslig status, dvs. at Osloregionen interkommunalt politisk råd
ikke vil være et eget rettssubjekt. I de aller fleste tilfeller vil Osloregionen være en del av Oslo kommune som
rettssubjekt, f.eks. i forbindelse med anskaffelser, ansettelser og andre avtaleforhold.
Det er ikke foreslått endringer i prinsippene for kontingent.



§ 2 Formål

Forslag:

Osloregionen er et politisk samarbeid som skal bidra til å styrke Osloregionen som en bærekraftig og
internasjonalt konkurransedyktig region. Osloregionen skal bidra til en flerkjernet utvikling i regionen, basert på
lokale fortrinn.

Kommentar:
Beskrivelsen av formål er i stor grad basert på nåværende visjon for samarbeidet. Mens det i dag heter at:
«Sammenslutningens formål er å initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker Osloregionens posisjon
som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa», heter det i forslaget at: «Osloregionen er et politisk
samarbeid som skal bidra til å styrke Osloregionen som en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig
region.» Referansen til «Europa» er med andre ord erstattet med et videre internasjonalt perspektiv.

I tillegg er målsettingen om å bidra til en «flerkjernet utvikling i regionen, basert på lokale fortrinn», nå også
inkludert i formålet for organisasjonen.

§ 3 Myndighet og oppgaver

Forslag:

Osloregionen har følgende oppgaver innenfor rammene av samarbeidsavtalens formål:
a. Drøfte felles saker på tvers av kommune- og fylkesgrensene
b. Utarbeide felles rådgivende strategier
c. Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Osloregionen
d. Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale interesser.
e. Bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles

regionale interesser.
f. Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av felles identitet

innenfor samarbeidet

I denne sammenheng har Osloregionen myndighet til å forvalte de tilskuddsordningene som ligger til rådet.
Osloregionen har myndighet til å fatte vedtak om interne forhold i rådet. Osloregionen har ikke myndighet til å
fatte enkeltvedtak, jfr. kommuneloven § 18 – 1 annet ledd.

Kommentar:
Dette er et viktig punkt i samarbeidsavtalen som følger av bestemmelsene i kommuneloven om interkommunalt
politisk råd. Formuleringene er i tråd med gjeldende vedtekter, strategiske føringer for Osloregionen vedtatt i
2016, og praksis i Osloregionen.

I det siste avsnittet er det bl.a. en referanse til forvaltning av tilskuddsordninger. Det er ingen slike
tilskuddsordninger i dag. Denne formuleringen er tatt med for å gi rom for at man i fremtiden eventuelt kan
forvalte tilskuddsordninger, dersom rådet vedtar dette, uten at alle kommunene og fylkeskommunene som inngår
i samarbeidet må vedta en ny samarbeidsavtale.

§ 4 Representantskapet

Forslag:

Representantskapet er øverste organ i Osloregionen.



Representantskapet ledes av rådets leder. Ved leders fravær ledes rådet av nestleder. Dersom verken leder eller
nestleder er til stede velges en møteleder av og blant tilstedeværende medlemmer.

Representantskapet fastlegger strategier for arbeidet i rådet, fastsetter årlig kontingent og godkjenner regnskap
og årsberetning for rådet.

Hver deltager i Osloregionen deltar i representantskapet med ett medlem med én stemme hver. Beslutninger
fattes ved alminnelig flertall.

Medlemmene i representantskapet utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og stemmerett
representantskapet.

Representantskapet møtes minst én gang hvert kalenderår. Representantskapet kan sammenkalles
ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette eller når et forslag om slik innkalling støttes av minst 1/3
av deltakerne i samarbeidet. Representantskapets møter holdes for åpne dører.

Representantskapet velger:
Inntil 20 styremedlemmer med varamedlemmer for ett år.

Blant styremedlemmene velger representantskapet:
Leder for rådet og styret for ett år
Nestleder for rådet og styret for ett år

Dessuten velger representantskapet:

Valgkomite med leder og to medlemmer for ett år

Kommentar:
Representantskapet blir navnet på Osloregionens høyeste organ, og erstatter Samarbeidsrådet i dagens
vedtekter.

Det følger at lovverket at representantskapet skal godkjenne årsberetning og regnskap. Denne myndigheten har
tidligere ligget til styret. Det er også krav om at representantskapet skal velge styret. I forslaget til
samarbeidsavtale er det lagt rammer som sørger for at sammensetningen i praksis kan være den samme som
med dagens ordning. I dag velges ikke styret, men er basert på valg av representanter fra de enkelte
fylkeskommuner og regionråd/kommunesamarbeid i regionen.

Representantskapet må også velge leder og nestleder. I dag er det styret selv som velger leder og nestleder.
For å forestå en god prosess rundt valgene til styret samt leder og nestleder, foreslås det å etablere en
valgkomite som velges av representantskapet.

§ 5 Styret

Forslag:

Styret er det utøvende organ for Osloregionen.

Styret har fullmakt til å fatte beslutninger innenfor de arbeidsområder og i tråd med de strategier for rådet som er
besluttet av representantskapet.

Styret vedtar årlig budsjett for rådets virksomhet, fatter selv beslutninger når myndighet er tillagt styret og ivaretar
ellers løpende Osloregionens interesser mellom møtene i representantskapet.



I styrets møter har kun valgte representanter og møtende vararepresentanter tale-, forslags- og stemmerett.

Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Styret kan bestemme at også andre kan delta og gis talerett i møtene.

Styrets møter holdes for åpne dører.

Styret holder møte når styrelederen beslutter det eller når minst 1/3 av styremedlemmene krever det.

Styret utarbeider innstilling i alle saker som ordinært skal behandles av representantskapet.

Mellom styrets møter har styrets leder fullmakt til å uttale seg på vegne av Osloregionen.

Kommentar:
Med unntak av det som står om §4, er styrets rolle og funksjon en videreføring av dagens praksis. Dette
innebærer bl.a. at styret fortsatt vil være ansvarlig for å vedta budsjett og handlingsplan for arbeidet.

§ 6 Organer underlagt styret

Forslag:

Representantskapet kan velge et arbeidsutvalg, bestående av leder og nestleder og inntil tre medlemmer valgt
blant styrets medlemmer. Representantskapet beslutter mandat for arbeidsutvalget.

Representantskapet kan beslutte å opprette permanente eller midlertidige utvalg for å løse bestemte oppgaver
eller utrede bestemte spørsmål.

Kommentar:
Her er det gitt rom for å etablere et arbeidsutvalg, dersom dette skulle bli ønskelig. Det er ikke noe arbeidsutvalg i
dag. Det er også anledning til å etablere andre politiske utvalg. De siste årene har styret valgt å oppnevne et
interessepolitisk utvalg. Det er viktig å bemerke at slike utvalg nå må oppnevnes av representantskapet.

§ 7 Sekretariatet

Forslag:

For å ivareta daglig drift, nødvendig administrativ koordinering og sekretariatstjenester for de politiske organene i
sammenslutningen opprettes et sekretariat. Sekretariatet er direkte underlagt styret.

Oslo kommune har arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet. Styret utpeker en ansettelseskomité til å
bistå ved ansettelse av sekretariatsleder ved sekretariatet.

Kommentar:
Det som står her er en videreføring av dagens praksis.

§ 8 Saksbehandling

Forslag:

Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være orientert mot å finne omforente løsninger,
basert på Osloregionens felles og langsiktige interesser.



For saksbehandling i sekretariatet gjelder bl.a. forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og om taushetsplikt,
samt offentlighetslovens bestemmelser om dokumentoffentlighet.

Kommentar:
Her er det tatt inn en formulering om at saksbehandlingen skal søke å finne omforente løsninger. For øvrig er det
vist til annet relevant lovverk når det gjelder saksbehandlingen.

§ 9 Revisjon

Forslag:

Oslo kommunerevisjon foretar revisjon av Osloregionen.

Kommentar:
Dette er en videreføring av dagens praksis.

§ 10 Endring av samarbeidsavtalen

Forslag:

Endringer i samarbeidsavtalen som omfattes av kommunelovens § 18 – 4, fjerde ledd, må besluttes av alle
partene som omfattes av samarbeidsavtalen.

Endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd kan
foretas av representantskapet. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmene.

Kommentar:
Det som står her følger av kommunelovens bestemmelser.

§ 11 Uttreden

Forslag:

Uttreden av Osloregionen meldes skriftlig til styret med en frist på minst seks måneder før uttreden. Slik uttreden
kan tidligst iverksettes fra førstkommende årsskifte.

Ved uttreden frasier kommunene/fylkeskommunene seg sin eierandel i Osloregionen.

Kommentar:
Første avsnitt er i tråd med gjeldende vedtekter. Andre avsnitt er en følge av kommunelovens bestemmelser om
interkommunalt politisk råd.

§ 12 Oppløsning

Forslag:
Oppløsning skjer ved vedtak i representantskapet med 2/3 flertall.

Forslag om oppløsning må varsles minst tre måneder før møte i representantskapet.



Oppløsningen iverksettes fra førstkommende årsskifte.

Ved oppløsning har Oslo kommune ansvar for oppbevaring av Osloregionens arkiver.

Det økonomiske oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel fastsatt ved siste års
kontingentfastsettelse.

Kommentar:
Her foreslås det noen justeringer, bl.a. basert på råd fra Kommuneadvokaten. Formuleringene skal både sikre
forutsigbarhet og smidighet i forbindelse med en eventuell oppløsning. Det er også tatt inn en ny formulering om
fordelingsnøkkel til bruk for det økonomiske oppgjøret ved oppløsning. Dette er en ny formulering.

5. Høringssvar - spørsmål

Vi ser frem til å motta deres høringssvar. Høringsfrist er 15. mars 2020. Høringssvar sendes til
oyvind.satvedt@osloregionen.no .

Eventuelle spørsmål i forbindelse med denne høringen kan rettes til direktør Øyvind Såtvedt, tlf. 92 66 29 86 eller
oyvind.satvedt@osloregionen.no .

Med vennlig hilsen

Øyvind Såtvedt
Direktør
Osloregionen

Vedlegg:
Forslag til samarbeidsavtale for Osloregionen
Utdrag fra kommuneloven, Kapittel 18. Interkommunalt politisk råd



Vedlegg 1 til Høringsbrev

Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd

§ 1 Navn, deltakere og rettslig status

Osloregionen stiftes som et interkommunalt politisk råd i henhold til Lov om kommuner og

fylkeskommuner (kommuneloven) § 18. Osloregionen interkommunalt politisk råd er en videreføring

av samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunene i samarbeidsalliansen Osloregionen,

etablert 12. desember 2004.

Deltakerne er de av samarbeidsalliansen Osloregionens medlemmer som har vedtatt

samarbeidsavtalen på stiftelsestidspunktet, se vedlegg 1. Ytterligere deltakere kan opptas i henhold

til kommuneloven § 18 – 4.

Osloregionen er ikke eget rettssubjekt. Avtaler som gjelder Osloregionen skal inngås av Oslo

kommune på vegne av Osloregionen. Oslo kommune har også arbeidsgiveransvar for sekretariatet

jfr. § 7, og arkiv-, regnskaps- og revisjonsansvar jfr. § 8 og 9.

Kontingent baseres på folketall i den enkelte kommune/fylkeskommune og fastsettes gjennom

vedtak for det enkelte budsjettår.

§ 2 Formål

Osloregionen er et politisk samarbeid som skal bidra til å styrke Osloregionen som en bærekraftig og

internasjonalt konkurransedyktig region. Osloregionen skal bidra til en flerkjernet utvikling i

regionen, basert på lokale fortrinn.

§ 3 Myndighet og oppgaver

Osloregionen har følgende oppgaver innenfor rammene av samarbeidsavtalens formål:

a) Drøfte felles saker på tvers av kommune- og fylkesgrensene

b) Utarbeide felles rådgivende strategier

c) Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Osloregionen

d) Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale

interesser.

e) Bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles

regionale interesser.

f) Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av felles

identitet innenfor samarbeidet

I denne sammenheng har Osloregionen myndighet til å forvalte de tilskuddsordningene som ligger til

rådet. Osloregionen har myndighet til å fatte vedtak om interne forhold i rådet. Osloregionen har

ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak, jfr. kommuneloven § 18 – 1 annet ledd.

§ 4 Representantskapet

Representantskapet er øverste organ i Osloregionen.



Representantskapet ledes av rådets leder. Ved leders fravær ledes rådet av nestleder. Dersom verken

leder eller nestleder er til stede velges en møteleder av og blant tilstedeværende medlemmer.

Representantskapet fastlegger strategier for arbeidet i rådet, fastsetter årlig kontingent og

godkjenner regnskap og årsberetning for rådet.

Hver deltager i Osloregionen deltar i representantskapet med ett medlem med én stemme hver.

Beslutninger fattes ved alminnelig flertall.

Medlemmene i representantskapet utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og

stemmerett representantskapet.

Representantskapet møtes minst én gang hvert kalenderår. Representantskapet kan sammenkalles

ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette eller når et forslag om slik innkalling støttes

av minst 1/3 av deltakerne i samarbeidet. Representantskapets møter holdes for åpne dører.

Representantskapet velger:

Inntil 20 styremedlemmer med varamedlemmer for ett år.

Blant styremedlemmene velger representantskapet:

Leder for rådet og styret for ett år

Nestleder for rådet og styret for ett år

Dessuten velger representantskapet:

Valgkomite med leder og to medlemmer for ett år

§ 5 Styret

Styret er det utøvende organ for Osloregionen.

Styret har fullmakt til å fatte beslutninger innenfor de arbeidsområder og i tråd med de strategier for

rådet som er besluttet av representantskapet.

Styret vedtar årlig budsjett for rådets virksomhet, fatter selv beslutninger når myndighet er tillagt

styret og ivaretar ellers løpende Osloregionens interesser mellom møtene i representantskapet.

I styrets møter har kun valgte representanter og møtende vararepresentanter tale-, forslags- og

stemmerett. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Styret kan bestemme at også andre kan delta

og gis talerett i møtene. Styrets møter holdes for åpne dører.

Styret holder møte når styrelederen beslutter det eller når minst 1/3 av styremedlemmene krever

det.

Styret utarbeider innstilling i alle saker som ordinært skal behandles av representantskapet.

Mellom styrets møter har styrets leder fullmakt til å uttale seg på vegne av Osloregionen.



§ 6 Organer underlagt styret

Representantskapet kan velge et arbeidsutvalg, bestående av leder og nestleder og inntil tre

medlemmer valgt blant styrets medlemmer. Representantskapet beslutter mandat for

arbeidsutvalget.

Representantskapet kan beslutte å opprette permanente eller midlertidige utvalg for å løse bestemte

oppgaver eller utrede bestemte spørsmål.

§ 7 Sekretariatet

For å ivareta daglig drift, nødvendig administrativ koordinering og sekretariatstjenester for de

politiske organene i sammenslutningen opprettes et sekretariat. Sekretariatet er direkte underlagt

styret.

Oslo kommune har arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet. Styret utpeker en

ansettelseskomité til å bistå ved ansettelse av sekretariatsleder ved sekretariatet.

§ 8 Saksbehandling

Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være orientert mot å finne omforente

løsninger, basert på Osloregionens felles og langsiktige interesser.

For saksbehandling i sekretariatet gjelder bl.a. forvaltningslovens bestemmelser om habilitet og om

taushetsplikt, samt offentlighetslovens bestemmelser om dokumentoffentlighet.

§ 9 Revisjon

Oslo kommunerevisjon foretar revisjon av Osloregionen.

§ 10 Endring av samarbeidsavtalen

Endringer i samarbeidsavtalen som omfattes av kommunelovens § 18 – 4, fjerde ledd, må besluttes

av alle partene som omfattes av samarbeidsavtalen.

Endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i fjerde

ledd kan foretas av representantskapet. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de avgitte

stemmene.

§ 11 Uttreden

Uttreden av Osloregionen meldes skriftlig til styret med en frist på minst seks måneder før uttreden.

Slik uttreden kan tidligst iverksettes fra førstkommende årsskifte.

Ved uttreden frasier kommunene/fylkeskommunene seg sin eierandel i Osloregionen.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning skjer ved vedtak i representantskapet med 2/3 flertall.

Forslag om oppløsning må varsles minst tre måneder før møte i representantskapet.



Oppløsningen iverksettes fra førstkommende årsskifte.

Ved oppløsning har Oslo kommune ansvar for oppbevaring av Osloregionens arkiver.

Det økonomiske oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel fastsatt ved siste

års kontingentfastsettelse.



Utdrag fra Kommuneloven

Kapittel 18. Interkommunalt politisk råd

§ 18-1. Interkommunalt politisk råd

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd.

Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og

fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd.

Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis

myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte

tilskuddsordninger.

Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.

De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for interkommunale

politiske råd.

§ 18-2. Deltakeransvar

Den enkelte deltakeren i et interkommunalt politisk råd har ubegrenset økonomisk ansvar for sin

andel av rådets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre rådets samlete forpliktelser.

Rådets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot rådet. Hvis kreditor ikke får dekket kravet

sitt innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren for dennes andel av

forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har dekket sin andel av en fordring på rådet, kan straks

kreve tilbake utlegget sitt fra rådet.

En deltaker som trer ut av rådet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de forpliktelsene

rådet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis rådet oppløses.

§ 18-3. Representantskap

Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i

rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre eller

fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Også medlemmer av

kommunerådet og fylkesrådet kan velges. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger

representantskapet selv sin leder og nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene

som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne.

I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget

selv fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens

medlemmer. Kommunerådet eller fylkesrådet kan videredelegere denne myndigheten til

enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt

i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de



medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og

varamedlemmer velges for resten av valgperioden.

Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Representantskapet velger

selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer.

§ 18-4. Samarbeidsavtale

Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale

mellom alle deltakerne i rådet.

De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta

samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd.

Representantskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre

forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de avgitte

stemmene hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan også fastsettes i

samarbeidsavtalen at slike endringer skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige

deltakerkommuner.

Samarbeidsavtalen skal fastsette

a) rådets navn

b) om rådet er et eget rettssubjekt

c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet

d) hvilke saker rådet skal kunne behandle

e) hvilken myndighet som er lagt til rådet

f) den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis

ansvarsandelen avviker fra eierandelen

g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet

h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av

rådets arkiver etter at rådet er oppløst.
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Saksprotokoll 
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Saksprotokoll - Høring - endringer i motorferdselloven  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 

Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 
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Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 

smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Saksprotokoll - Høring - endringer i motorferdselloven  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 

Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 
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Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 

smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3084-3   Arkiv: N04 &13  

 

 

Høring - endringer i motorferdselloven og i forskrift for bruk av motorkjøretøy i 

utmark og på islagte vassdrag  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 
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Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 

smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 

 

 

  

Sammendrag 

Rådmannen har mottatt høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet, der det foreslås en 

rekke endringer i motorferdselloven og i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagte vassdrag (heretter kalt sentral forskrift). Ikke alle endringene vil ha noen direkte 

påvirkning av motorferdsel i Ringerike kommune, siden enkelte endringer trolig vil være lite 

relevant i kommunen. Enkelte av endringene vil kunne gi raskere og enklere saksbehandling, 

siden det foreslås større mulighet for delegerte vedtak. 

 

Innledning / bakgrunn 



- 

Klima- og miljødepartementet ser at en del av bestemmelsene i motorferdselloven og sentral 

forskrift ikke er helt hensiktsmessige i forhold til dagens utstyr og kjøretøyer som finnes. Det 

er også enkelte definisjoner på kjøretøyer de ønsker skal avklares i foreslåtte endringer. 

Departementet ønsker også å muliggjøre smidigere saksbehandling ved at kommunen i større 

grad kan fatte delegerte vedtak hjemlet i sentral forskrift § 6.  

 

Beskrivelse av saken 

I høringsnotatet er det foreslått en hel del endringer i både motorferdselloven og forskrift for 

bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Høringsfrist er 4. mars 2020. 

Rådmannen ser for seg å sende foreløpig svar til departementet, etter at saken har vært til 

behandling i formannskapet, siden saken ikke rekker å bli behandlet i kommunestyret innen 

høringsfristen. Vedtak fra kommunestyrebehandling vil da bli ettersendt til departementet. 

Høringsnotatet har grundige vurderinger for de enkelte endringsforslagene. Rådmannen viser 

derfor til vurderinger og bakgrunn for de ulike endringene i høringsnotatet. 

 

Høringsnotatet har følgende endringsforslag: 

 

I motorferdselloven foreslås følgende endringer: 

 

§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) 

som et forsøk på inntil seks år». 

 

§ 6 annet ledd skal lyde: 

«Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt 

opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis 

tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, 

herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til 

motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv». 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

«Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen». 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

§ 12 a skal lyde: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

 

§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde: 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 

I kapitel 5 i høringsnotatet er det omtalt endringer i myndighetsfordeling og delegering i sentral 

forskrift. Mer om dette under rådmannens vurdering av endringsforslag for § 6 i sentral 

forskrift. 



- 

 

I sentral forskrift foreslås følgende endringer: 

 

§ 2a annet ledd skal lyde: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

 

§ 4b første ledd første punktum skal lyde: 

«Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som 

et forsøk på inntil seks år». 

 

§ 4a nytt niende ledd skal lyde: 

«Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen 

til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen». 

 

§ 5 første ledd bokstav c skal lyde: 

«c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for 

ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området 

ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

«I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, 

dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan 

dekkes på annen måte». 

 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark og vassdrag reguleres av motorferdselloven med både sentral og lokal 

forskrift. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen kjenner ikke til at HMA har behandlet endringsforslag i motorferdselloven de 

senere årene. 

 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at endringsforslagene har vesentlige økonomiske konsekvenser for 

kommunen, men enkelte av de foreslåtte endringene kan gi økt saksmengde. 

 
 

Behov for informasjon og høringer 

Klima- og miljødepartementet har sendt høringsnotat til alle relevante parter i saken.  

 

 

Alternative løsninger 
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Rådmannen anser det som lite hensiktsmessig å foreslå alternative løsninger i denne saken, 

siden det er såpass mange punkter som foreslås endret. Dersom politisk ledelse er uenig i 

rådmannens forslag til høringsuttalelse, foreslår rådmannen at politikerne selv utformer 

alternativ løsning ut fra utvalgets syn på de enkelte endringene.   

 

 

Rådmannens vurdering 

Endring i motorferdselloven § 4a, tredje ledd: 

 «Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år». Endringen innebærer at ikke bare større 

beltekjøretøy (beltevogn og større prepareringsmaskiner), kan brukes til persontransport ved 

alpin skikjøring. Man vil også kunne ta i bruk snøscooter og ATV med belter. Dette vil kunne 

føre til mer ferdsel og større risiko for ulykker. Rådmannen anser denne endringen som lite 

aktuell for Ringerikes del, siden det allerede er valgt ut seks forsøkskommuner (Jølster, Eid, 

Stryn, Surnadal, Vang og Oppdal) som er med i prøveprosjekt for persontransport med 

beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring, såkalt catskiing. Rådmannen 

er av den oppfatning at denne type aktivitet ikke vil være aktuell i Ringerike, siden store deler 

av kommunens areal som kunne være aktuelle (høyfjellsområder), er vernede områder med 

ekstra motorferdselrestriksjoner eller de er ikke veldig egnet for denne type skikjøring. 

Rådmannen har derfor ingen synspunkter til dette endringsforslaget. 

 

Endring i motorferdselloven § 6: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med 

elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 

kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på 

hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til 

hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på 

fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Rådmannen anser dette forslaget å være lite kontrollerbart med tanke på motoreffekt. Videre 

vil endringen kunne føre til vesentlig pågang om søknader om ferdsel med elektriske motorer 

på vann under 2 kvadratkilometer. Selv om elektriske motorer er så og si lydløse, vil selve 

ferdselen kunne forstyrre dyre- og fuglelivet. I endringsforslaget åpnes det for at det ikke må 

være særlige grunner til ferdsel, slik det er i lovteksten i dag. Det vil si at f.eks fritidsfiske vil 

være en tilstrekkelig grunn til å søke om ferdsel med elekrisk båtmotor. Ringerike har mange 

vann under 2 km2, med gode fiskemuligheter, og mange av disse vannene har et variert dyre- 

og fugleliv som vil kunne bli forstyrret av økt ferdsel. Elektrisk motor er noe de fleste kan 

skaffe seg med en forholdsvis lav investering. En evt. tillatelse som gis ut fra foreslått lovtekst, 

kan raskt gi presedens, dermed vil den totale ferdselen med elektrisk motor kunne øke 

betraktelig. Rådmannen har ikke mottatt signaler om at det vil bli større grad av kontroll-

/oppsynsfunksjoner enn det er i dag. Rådmannen støtter ikke dette endringsforslaget. 

 

Endring i motorferdselloven § 12 a og 12 b:  

§ 12 a: "Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av 

denne lov blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter 

denne lov. I tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av 



- 

motorkjøretøy eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under 

kjøringen". 

§ 12 b: «Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy 

overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 

lov». 

Rådmannen anser disse endringene som positive, siden det da vil bli mulig for oppsynsmann å 

kontrollere førere av alle typer fartøy, og ikke bare førere av snøscooter, slik det er i lovteksten 

i dag. Sanksjonsmuligheter vil også bli utvidet tilsvarende, siden førere av alle typer kjøretøy 

kan kontrolleres. Rådmannen støtter endringsforslagene i § 12 a og b. 

 

Endring i sentral forskrift § 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Rådmannen har ikke kjennskap til om bruk av elsykler i utmark oppfattes som et problem for 

folk flest. Elsykler gjør det mer lettvinnt for folk å komme seg på (lengre) turer i skog og 

mark, noe som er bra for folkehelsen. På en annen side, vil det kunne gi mer ferdsel i områder 

som kanskje ellers ikke ville blitt besøkt uten elsykkel som hjelpemiddel. Dette vil kunne gi økt 

slitasje på stier i terrenget, samt større sjanse for forstyrrelse av dyrelivet. Om økt trafikk med 

elsykler medfører konflikt med andre brukere i enkelte områder av kommunen, ser rådmannen 

at en lokal forskrift vil, til en viss grad, kunne regulere dette. Rådmannen støtter 

endringsforslaget i § 2a. 

 

Endring i sentral forskrift § 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks 

kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, 

myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy 

på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks 

år».  

Endringsforslaget henger sammen med endringsforslag for motorferdselloven § 4a, tredje ledd, 

men «departementet» er byttet ut med «direktoratet». Rådmannen kan ikke se at 

endringsforslaget omhandler en relevant problemstilling for Ringerike kommune, jfr avsnitt om 

endring i motorferdselloven § 4a, tredje ledd. 

 

Endring i sentralforskrift § 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om 

vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database 

for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

I Ringerike kommune er det ingen snøscooterløyper som er etablert for kun kjøring med 

snøscooter. En god del skiløyper i Ringerike blir kjørt opp med snøscooter via idrettslag og 

skiforeninger, men da er hensikten med løypene kun skigåing. Rådmannen ser at det på 

landbasis vil kunne være en fordel å ha en nasjonal base der snøscooterløyper er lagt inn. Da vil 

man ha en oversikt over hvor stort omfang slike løyper har, hvor de er lokalisert osv. En 

innrapportering av slike løyper vil dessuten være en relativt enkel og overkommelig oppgave. 

Rådmannen støtter dette endringsforslaget. 

 

Endring i sentral forskrift § 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje 

og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte 

og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 

bokstav a». 

Endringen går ut på valg av målemetode for å finne korteste vei til hytte fra brøytet bilvei. 

Departementet ønsker å synliggjøre at kommunen ikke er bundet til å måle avstanden mellom 
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bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige 

trase er lengre enn 2,5 km. Rådmannen ser at dette er en praktisk tilnærming til søknader som 

kan komme. Rådmannen støtter dette endringsforslaget. 

 

Endring i sentral forskrift § 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig 

behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget legger opp til at kommunens administrasjon, i større grad enn dagens 

lovverk tillater, kan fatte delegerte vedtak om dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark. 

Rådmannen anser det som fornuftig å kunne fatte delegert vedtak der det er helt åpenbart at 

det ville blitt gitt tillatelse via politisk vedtak og en motorisert ferdsel vurderes å være 

uproblematisk. Det vil kunne gi en smidigere og raskere saksbehandling i saker der en ellers 

måtte produsere saksframlegg, få behandlet saker politisk og til slutt sende ut dokument om 

politisk fattet vedtak. Det er viktig å presisere at selv om endringsforslaget åpner for større 

mulighet for delegert vedtak, er det opp til kommunen selv å bestemme om det er folkevalgt 

organ som skal fatte dispensasjonsvedtak, innenfor de rammene for delegering som 

kommuneloven setter. Kommuneloven § 13-1, sjette ledd sier at «kommunedirektøren kun kan 

gis myndighet til å fatte vedtak «i saker som ikke har prinsippiell betydning». Det vil si at i 

motorferdselsaker som har prinsippiell betydning, må det uansett legges fram for politisk 

behandling. 

I motorferdselsaker der det er usikkert om tillatelse skal gis, ser rådmannen for seg å legge 

fram disse til politisk behandling.  

Rådmannen anser endringsforslaget som en måte å få mer rasjonell og rask behandling av en 

del kurante saker, og støtter dette endringsforslaget. 

 

I høringsnotatet ønsker departementet innspill om forskriftens §§ 3 og 5 bør endres.  

§ 3 beskriver i hvilke tilfeller motorkjøretøy har direkte hjemmel til å kjøre på vinterføre. I § 3, 

andre ledd heter det at kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring. Slike bestemmelser 

kan være: traseer, sesonglengde, utstyr mm. For Ringerikes del er det svært sjelden § 3, andre 

ledd kommer til anvendelse. Rådmannen anser en endring som en forenkling av lovverket, 

siden det vil legge opp til at bestemmelser om kjøring kan bestemmes delegert. Rådmannen ser 

det naturlig å sende saker av spesiell karakter til politisk behandling, uansett. 

 

§ 5 sier at kommunestyret kan gi tillatelse til bruk av snøscooter til bla. ervervskjøring, 

transport av funksjonshemmede, eier av hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei mm. I 

andre ledd i denne paragrafen åpnes det for at kommunestyrets myndighet kan delegeres til 

forlkevalgt organ eller kommunal tjenestemann. En endring av ordlyden i bestemmelsen fra 

«kommunestyret» til «kommunen», vil ikke ha noen praktisk betydning, siden det allerede er 

åpnet for delegring i dagens lovtekst. Det man vil oppnå med endring fra «kommunestyret» til 

«kommunen», er at andre ledd i dagens bestemmelse kan sløyfes. Det er altså snakk om en 

forenkling av lovverket, noe som rådmannen anser som positivt. 

 

Departementet ber om innspill på anvendelsen av sentral forskrift § 2, tredje ledd. Dette er en 

bestemmelse der fylkesmannen har adgang til å begrense eller forby kjøring i spesielt sårbare 

områder. Dette gjelder kjøring som har hjemmel direkte i motorferdsellov § 4 og sentral 

forskrift § 2 første ledd (politi, redning, miltæret, offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste mm). 

Etter bestemmelsens 2. ledd, annet punktum, har fylkesmannen adgang til å delegere denne 

myndigheten til kommunestyret. Rådmannen har ikke erfart at bestemmelsen har kommet til 

anvendelse for Ringerikes del og har derfor ingen innspill til endring av denne paragrafen. 
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1 Innledning 

Med dette høringsnotatet ønsker Klima- og miljødepartementet å få innspill til forslag til endringer i 

lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (heretter motorferdselloven) og 

forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag (heretter 

forskriften).  

 

Departementet foreslår følgende: 

 Bestemmelsen om prøveordningen med catskiing i motorferdselloven § 4 a endres for å kunne 

tillate bruk av alle beltegående motorkjøretøy og ikke bare tyngre beltekjøretøy som 

bestemmelsen åpner for i dag. 

 Forbudet mot motorfartøy på vann under 2 kvadratkilometer i motorferdselloven § 6 endres 

slik at kommunen etter søknad kan gi tillatelse til ferdsel med båter med elmotor. 

 Oppsynsmyndighetens adgang til kontroll og ileggelse av overtredelsesgebyr i 

motorferdselloven §§ 12 a og b utvides til å gjelde førere av alle typer motorfartøy og –

kjøretøy, og ikke bare førere av snøscooter slik bestemmelsen omfatter i dag. 

 Myndigheten til å gi dispensasjoner etter forskriften § 6 flyttes fra kommunestyret til 

kommunen, for å åpne for at myndigheten kan delegeres videre internt i kommunen. 

 Det nedfelles en forpliktelse for kommunene til å rapportere inn sine kommunale 

snøscooterløyper til en nasjonal database. 

 Adgangen til å gi tillatelse til snøscootertransport mellom hytte og vei i forskriften § 5 første 

ledd bokstav c presiseres. 

 En mindre endring i bestemmelsen om adgang til å bruke elsykkel i utmark i forskriften § 2a 

annet ledd. 

 

De enkelte forslagene er redegjort for i punktene 2 til 8 under. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene er omtalt under punkt 9, og forslag til nye 

og endrede lov- og forskriftstekster er samlet under punkt 10.  

 

2 Utvidelse av prøveordningen for catskiing etter motorferdselloven 

§ 4 a 

2.1 Bakgrunn 

Gjennom en endring av motorferdselloven § 4 a tredje ledd, ble det i 2017 åpnet for et prøveprosjekt 

hvor departementet kan gi inntil seks kommuner "myndighet til i forskrift å fastsette løyper for 

persontransport med beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing)".  

Forsøksordningen med catskiing er nå i gang. Av de sju kommunene som søkte om å være 

forsøkskommune for catskiing ble Jølster, Eid, Stryn, Surnadal, Vang og Oppdal i mai 2018 valgt ut 

av Miljødirektoratet til å delta i forsøket. 

 

Klima- og miljødepartementet har fått innspill om at prøveordningen er for snever ettersom den bare 

omfatter tyngre beltekjøretøy og avgrenser mot bruk av snøscooter og ATV (firehjulsmotorsykkel) 

med belter.  
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En utvidelse av prøveordningen med catskiing, slik at også snøscooter og ATV med belter kan 

benyttes, vil nødvendiggjøre en endring av motorferdselloven § 4 a tredje ledd og forskriften § 4b 

første ledd. 

2.2 Gjeldende rett 

Ordlyden i motorferdselloven § 4 a tredje ledd tillater at "beltekjøretøy" brukes til catskiing, og gir 

ingen videre presisering angående hvilken type beltekjøretøy som kan brukes. Derimot er forarbeidene 

til bestemmelsen tydelige på at den kun skal tillate catskiing med tyngre beltekjøretøy som 

"tråkkemaskiner, beltevogner e.l." (Prop. 83 L (2016-2017) s. 14). Som proposisjonen videre 

presiserer, vil "[s]nøscooter eller ATV med belter […] ikke falle inn under definisjonen". Selv om 

lovteksten tilsynelatende tillater alle beltekjøretøy i forbindelse med catskiing, har lovgivers hensikt 

vært å utelukke bruk av lettere motorkjøretøy til dette formålet.  

 

I forskriften § 4b første ledd er ordlyden tydeligere enn i loven, ettersom det her presiseres at 

persontransport for catskiing kun kan utføres av "tyngre beltekjøretøy". Forskriftsbestemmelsen er en 

delegering av myndigheten til velge ut forsøkskommuner etter motorferdselloven § 4 a tredje ledd fra 

departementet til Miljødirektoratet. Dermed er i utgangspunktet den samme myndighet og det samme 

dispensasjonsgrunnlaget som følger av loven, ment overført til Miljødirektoratet gjennom forskriften. 

De samme hensyn som forarbeidene gir uttrykk for, gjør seg da også gjeldende for 

forskriftsbestemmelsen. 

 

Det er dermed ikke hjemmel i dagens motorferdselregelverk for å anvende ATV med belter eller 

snøscooter i forbindelse med catskiing.  

2.3 Departementets vurderinger og forslag 

Forsøket med catskiing er begrenset til maksimalt seks år, jf. motorferdselloven § 4 a tredje ledd. Som 

det presiseres i Prop. 83 L (2016-2017) s. 13, skal forsøket evalueres innen fire år. 

Forsøkskommunene ble valgt ut i mai 2018, og evalueringen skal da starte i 2022. Evalueringen av 

forsøket skal ferdigstilles slik at en eventuelt permanent lovendring kan tre i kraft før 

forsøksordningen utløper. Dersom prøveordningen utvides slik at også snøscooter og ATV med belter 

kan benyttes, vil forsøksordningen kunne evalueres både på grunnlag av ferdsel med beltevogn, og 

med ferdsel med lettere beltekjøretøy. Dette kan gi et bedre grunnlag for å avgjøre hvorvidt og 

eventuelt i hvilken utstrekning catskiing skal tillates etter forsøksperiodens slutt. 

 

Forsøksordningen i seg selv er ikke vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og 

Grunnloven § 112, jf. Prop. 83 L (2016-2017) s. 13, og dette gjelder også endringsforslaget. Selv om 

naturmangfoldloven kap. II ikke kommer direkte til anvendelse ved utarbeidelse av lovproposisjoner, 

vil det, som departementet skriver i proposisjonen, være en forutsetning at erfaringene fra 

forsøksordningen vurderes i lys av disse prinsippene før en eventuell varig lovendring vedtas. 

Imidlertid må de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven vurderes av kommunene når de 

vedtar sine forskrifter for catskiing. Det vil være opp til den enkelte kommune om den vil utvide 

ordningen til å også å inkludere motorferdsel med snøscooter og ATV med belter. En slik utvidelse vil 

nødvendiggjøre endringer i de lokale forskriftene, med tilhørende nye vurderinger etter 

naturmangfoldloven. 

 



5 
 

Innlemmelsen av snøscooter og ATV med belter i catskiing-ordningen kan gi alpinsentrene mer 

fleksibilitet, ettersom flere kjøretøy kan brukes. Imidlertid er det også et betydelig antall 

privatpersoner som eier snøscootere og ATV med belter. Endringen vil derfor kunne medføre økt 

ferdsel i løypene. Økt omfang av kjøring i privat regi vil imidlertid kunne begrenses dersom 

kommunene i sine forskrifter fastsetter at løypene kun kan benyttes i næringsvirksomhet. En slik 

begrensning vil også kunne fastsettes av grunneier. Lovendringen vil imidlertid uansett kunne medføre 

at det er flere næringsaktører som vil kunne benytte løypene, siden det er flere aktører som har tilgang 

til snøscooter eller ATV som kan påmonteres belter, enn det er aktører som har tilgang til tyngre 

beltekjøretøy. Endringen vil derfor trolig kunne resultere i økt motorferdsel. Avgrensning av bruk av 

løypenettet til kun en bestemt næringsaktør eller et fåtall næringsaktører, vil kunne være problematisk 

ut fra konkurranserettslige regler, og kan ev. også være i strid med EØS-avtalens forpliktelser. Dette 

må den enkelte kommune eller grunneier selv bære ansvar for å vurdere. Departementet legger til 

grunn at økt ferdsel også kan medføre en økt risiko for ulykker, og at kommunene må ta høyde for 

dette i sine forskrifter. 

 

Departementet foreslår å endre motorferdselloven § 4 a tredje ledd, første punktum til å lyde: 

 

"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år."  

 

Med "beltegående motorkjøretøy" på vinterføre siktes til kjøretøy som er egnet til å ferdes på snø, slik 

som beltebil eller beltemotorsykkel jf. kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 1 og 2. ATV defineres både som 

moped, motorsykkel og traktor etter kjøretøyforskriften § 2-3 nr. 2 a og c, og § 2-4 (1). Når påsatt 

belter, vil slike kjøretøy regnes som beltemotorsykkel jf. kjøretøyforskriften § 2-5 (2), eller 

beltetraktor jf. § 2-4 (1) femte ledd. ATV med belter vil dermed regnes som "beltegående 

motorkjøretøy" etter departementets endringsforslag.   

  

Departementet foreslår videre å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag § 4b første ledd første punktum til å lyde: 

 

"Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år ". 

 

Forslaget vil innebære at både ATV med belter og snøscootere vil kunne brukes i forbindelse med 

catskiing.  

 

Alternativt forslag 

Et alternativ til forslaget over er å begrense utvidelsen til å gjelde kun ATV med belter og ikke 

snøscooter. Dette vil bety at snøscooter ikke kan brukes til catskiing, og at bruk av snøscooter til 

fornøyelsesformål kun kan skje i løyper som er opprettet etter motorferdselloven § 4 a og forskrift for 

motorferdsel § 4a. En slik avgrensning vil da måtte gjenspeiles i ordlyden i motorferdselloven § 4 a 

tredje ledd og forskriften § 4b første ledd, gjennom at bestemmelsene åpner for motorferdsel med 
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beltegående motorkjøretøy på vinterføre, unntatt snøscooter. Med snøscooter menes da kjøretøy som 

er definert i kjøretøyforskriften § 2-5 eller som er registrert som kjøretøy klasse S.  

 

En slik avgrensning kan bidra til en viss begrensning i den økning av motorferdselen i utmark som 

forslaget over medfører, ved at den utelukker ferdsel med en type motorkjøretøy som er forholdsvis 

vanlig. Likevel mener departementet at en slik avgrensning ikke vil være hensiktsmessig, ettersom den 

vil komplisere regelverket samtidig som den faktiske begrensningen den kan medføre ikke vurderes å 

være vesentlig. 

 

Departementet ønsker tilbakemelding fra høringsinstansene på den foreslåtte endringen og det 

alternative forslaget. 

 

3 Adgang til å tillate båter med elmotor på mindre vann i 

motorferdselloven § 6 

3.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for dette endringsforslaget er et anmodningsvedtak fra Stortinget (vedtak nr. 815, 2017-

2018), hvor det heter:  

  

"Stortinget ber regjeringen foreta oppmykninger i forskriftene til lov om motorferdsel i utmark som 

gjør det mulig for kommunene å gi dispensasjoner for bruk av elmotor med begrenset effekt på vann 

under 2 kvadratkilometer. 

 

Dispensasjon bør bare kunne gis etter at kommunene har vurdert om det er forsvarlig ut fra hensynet 

til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt legge vekt på hekkeområder." 

Anmodningsvedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av representantforslag 77. S (2017-2018). 

Representantforslaget ble fremmet som en følge av at Holtålen kommunes forskrift om bruk av 

elmotor på mindre vann til friluftsliv og fritidsfiske var blitt opphevet av Fylkesmannen grunnet 

manglende lovhjemmel. På bakgrunn av anmodningsvedtaket fikk Miljødirektoratet i oppdrag å 

utarbeide et høringsnotat til denne endringsforslaget. Den følgende redegjørelsen og drøftelsen under 

punkt 3 er i stor grad basert på direktoratets vurderinger. 

3.2 Gjeldende rett 

Motorferdselloven legger ned et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag i § 3. Loven er 

teknologinøytral, slik at alle former for motorisert ferdsel omfattes – også elektrisk motor, jf. Ot. prp. 

nr. 45 (1976-1977) s. 33. 

 

Et unntak fra det generelle motorferdselforbudet er gitt i motorferdselloven § 4 tredje ledd, som tillater 

ferdsel med motorfartøy på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på 

innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som del i et farbart vassdrag. Kommunen 

er imidlertid gitt myndighet til å forby motorferdsel helt eller delvis, også på disse vassdragene. I 

tillegg kan grunneier forby motorisert ferdsel i vassdraget, selv om denne ferdselen er i tråd med 

motorferdselloven, jf. vannressursloven § 16 annet ledd annet punktum jf. første ledd bokstav d. 
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Samtidig har også kommunen etter dagens regelverk en viss adgang til å fravike forbudet mot 

motorferdsel på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. For det første gjennom adgang til å gi en 

generell forskrift, for det andre gjennom enkelttillatelser etter søknad. Motorferdselloven § 5 første 

ledd, bokstav b åpner for at kommunestyret kan gi forskrift om adgang til "bruk av motorfartøy på 

innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner som i tilfelle må angis i 

forskriften". I rundskriv T-1/96 forutsettes det på s. 38 at "adgangen til å gjøre unntak fra 

ferdselsforbudet på vann mindre enn 2 kvadratkilometer bare benyttes i særlige tilfeller, jf. uttrykket 

"særlige grunner". Det kan være aktuelt for eksempel for nødvendig transport til hoteller, 

turistdestinasjoner og hytter som ligger slik til at de er avhengige av båt for å komme frem til de 

ordinære kommunikasjonsmidler". Fritidsfiske kan ikke betraktes som "særlig grunn" i denne 

sammenheng. 

 

Etter motorferdselloven § 6 har kommunen en generell adgang til å gi enkelttillatelser til bruk av 

motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter loven eller med hjemmel i loven. 

Forutsetningen er også her at det foreligger "særlige grunner". Denne generelle 

dispensasjonsbestemmelsen vil også kunne anvendes for bruk av elektriske båtmotorer, i tilfeller hvor 

dette ellers ville vært forbudt etter loven. Det fremgår av rundskriv T-1996-1 at det ved vurdering av 

"særlige grunner" i forbindelse med dispensasjoner må legges vekt på "om motorferdselen er 

nødvendig og har et nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring" 

(s.42). Vilkåret om "særlige grunner" i motorferdselloven § 6 omfatter ikke båtferdsel til rekreasjons- 

eller friluftsformål.  

 

Stortingets anmodningsvedtak om oppmykning av forskriftene til loven nødvendiggjør dermed en 

endring av motorferdselloven dersom kommunene skal gis adgang til å åpne for elektrisk motorferdsel 

på vann under 2 kvadratkilometer utover tilfeller hvor det foreligger "særlige grunner", eksempelvis til 

fritidsfiske eller andre rekreasjonsformål. Departementet legger til grunn at den oppmykningen 

Stortinget har bedt om, er en endring i regelverket som skal gjøre det mulig å gi tillatelse til bruk av 

båt med elmotor til rekreasjonsformål på mindre vann. 

3.3 Departementets vurderinger og forslag 

En åpning for båter med elmotor på vann under 2 kvadratkilometer, ut fra en begrunnelse om at de 

hverken støyer eller forurenser, er et avvik fra motorferdsellovens teknologinøytrale utgangspunkt. 

Dette kan på sikt føre til et økende press for å åpne for andre elektriske innretninger som hverken 

støyer eller forurenser, men som allikevel kan ha negative konsekvenser for naturmangfold og 

friluftsliv. Endringen kan derfor bidra til at det på sikt blir vanskeligere å skille hva som er  

motorferdsel eller ikke.  

 

Føringer i Stortingets vedtak 

Stortingets anmodningsvedtak legger tre viktige føringer for regelverksendringen som regjeringen er 

bedt om å legge frem:  

 Åpning for ferdsel med båt med elmotor på vann under 2 kvadratkilometer skal skje gjennom 

å gi kommunene adgang til å gi tillatelse etter søknad.  

 Adgangen skal kun gjelde for elmotorer med begrenset effekt. 

 Kommunen må vurdere om en åpning er forsvarlig ut fra hensynet til vannet som levested 

for viltarter og fugler, og særskilt legge vekt på hensynet til hekkeområder.  
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Føringene er viktige for å redusere eventuelle ulemper for naturmangfold, og har vært styrende for 

utkastet til lovendring som foreslås her. I tillegg har departementet lagt vekt på konsekvensene for 

friluftsliv. 

 

Tillatelse etter søknad 

På bakgrunn av anmodningsvedtaket foreslår departementet at kommunen etter søknad skal kunne gi 

tillatelse til bruk av elmotor med begrenset effekt på vann mindre enn 2 kvadratkilometer. Alternativet 

til denne løsningen ville ha vært å gi kommunene en adgang til å gi en lokal forskrift som åpner for 

slik ferdsel på bestemte vann uten søknad. En ordning med åpning i forskrift vil være enklere å 

administrere for kommunen, siden man slipper enkeltsøknadsbehandling. Den vil også være enklere 

for publikum, som slipper å søke. På den annen side vil ikke en slik ordning gjøre det mulig for 

kommunen å ha en fortløpende kontroll med omfanget av motorferdsel på det aktuelle vannet.   

 

På bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak om at kommunen skal kunne gi "dispensasjoner", og 

komiteflertallets uttalelser i Innst. 325 S (2017-2018) om at "det ikke kan gis dispensasjoner generelt 

og på mindre vann" legges det til grunn at en forskriftsløsning ikke er ønsket. Dette er derfor ikke 

foreslått eller beskrevet nærmere her. Departementet legger til grunn at kommunene gjennom en 

søknadsordning som foreslått i høringsutkastet her, vil kunne gi flerårige tillatelser, f.eks. for fem år av 

gangen, slik at merarbeidet for kommunen og publikum knyttet til søknader begrenses.  

 

I samsvar med anmodningsvedtaket foreslår ikke departementet krav om at det må foreligge "særlige 

grunner" for at tillatelse skal gis, eller til at kjøringen skal være knyttet til bestemte formål. Om det 

skal fastsettes slike begrensninger vil være opp til den enkelte kommune. Lovforslaget innebærer at 

kommunen vil kunne gi tillatelse til bruk av elektrisk båtmotor i forbindelse med for eksempel 

fritidsfiske, persontransport, transport av bagasje og utstyr og for ren rekreasjon. Dette vil det være 

opp til kommunene selv å vurdere. Det er videre foreslått at bestemmelsen skal være en kan-

bestemmelse, slik at det vil være opp til kommunens skjønn å vurdere om tillatelser skal gis. Det vil 

altså ikke være slik at kommunen plikter å gi tillatelser til å bruke elektrisk båtmotor, selv om lovens 

vilkår for å tillate slik ferdsel er oppfylt.  

 

Effektbegrensning på båtmotor 

Stortingets anmodningsvedtak presiserer at kommunen kun kan tillate bruk av elmotorer med 

begrenset effekt. I sin vurdering av dette punktet har Miljødirektoratet tatt utgangspunkt i at en slik 

begrensning bør tilsi at elmotorer gir samme fart som rofart. Rask rofart anses å ligge på 3 – 3,5 knop, 

hvis farten skal kunne opprettholdes over en viss distanse. Miljødirektoratet har derfor foreslått en 

effektbegrensning på inntil 800 watt inngangseffekt. Dette forslaget er basert på råd fra fagpersoner og 

på tall hentet fra ulike publiserte enkle tester av elektriske båtmotorer. Oppnåelig hastighet som følge 

av denne effektbegrensningen vil likevel avhenge av en rekke faktorer, særlig båtens skrogform, vekt 

og størrelse, samt propellutforming mv. Det er derfor ikke mulig å forutsi presist hvilken hastighet en 

gitt effektbegrensning vil kunne gi i hvert enkelt tilfelle. En smal og lett båt med kun én person om 

bord vil eksempelvis trolig oppnå en hastighet noe høyere enn alminnelig rofart med den angitte 

begrensningen.     

 

Direktoratets vurdering er likevel at en effektbegrensning på 800 watt vil dekke behovet for de som 

ønsker å bruke elektrisk båtmotor til rekreasjonsformål, samtidig som at ulempene for naturmiljøet og 

friluftslivet ikke vil bli vesentlige. 
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Departementet har vurdert om det i tillegg til effektbegrensning også burde vært oppstilt en 

hastighetsbegrensning i regelverket,  slik det eksempelvis er gjort i regelverket knyttet til bruk av båt 

for personer under 16 år. Det kan imidlertid være utfordrende å måle hastighet på vann. Samtidig er 

ulempene ved at enkelte båter under visse forhold vil kunne gå et fåtall knop over ro-fart, begrensede. 

Departementet har derfor kommet til at det ikke er nødvendig å også innta en hastighetsbegrensning. 

Vi ber likevel spesielt om høringsinstansenes syn på dette. Ut fra den usikkerhet som er knyttet til 

sammenheng mellom hastighet og effektbegrensning vil vi oppfordre høringsinstansene til å gi innspill 

på hvilken effektbegrensning regelverket bør fastsette, samt begrunnelse for anbefalt grense. 

 

Det vil være utfordrende å føre kontroll med om en elmotor er innenfor tillatt effektgrense . 

Departementet legger til grunn at oppsyn og kontroll med båter med elmotor på mindre vann vil 

nødvendiggjøre måleutstyr og rutiner som naturoppsynet ikke innehar i dag.  

 

Hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler 

Det følger av anmodningsvedtaket at hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler skal  

vurderes av kommunen før det gis tillatelser. I komitéinnstillingen presiserer flertallet at regelverket 

må sikre at hensynet til natur, og særlig hekkeområder, ivaretas. Det påpekes at dette kan ivaretas ved 

at kommunen pålegges å kartlegge slike hensyn og ikke gi tillatelser i slike områder. Lovforslaget er 

utformet i samsvar med dette.  

 

Plikten til å kartlegge fugleområder vil supplere de generelle miljørettslige prinsippene i 

naturmangfoldloven kapittel 2, som gjelder alle tillatelser som gis av offentlige myndigheter og som 

berører naturmangfold.  

 

Forslaget vurderes å ha to ulike typer konsekvenser for naturmangfold. For det første vil det være 

konsekvenser knyttet til at ikke-motorisert ferdsel vil bli erstattet med motorisert ferdsel. For det andre 

vil endringen trolig medføre at ferdselen samlet sett vil øke. Dette gjennom økt ferdsel i områder hvor 

det allerede er ferdsel, men også ved at det kan bli ferdsel i områder hvor det tidligere ikke har vært 

ferdsel fordi tilgjengeligheten blir bedre ved bruk av motor.  

 

Når det gjelder førstnevnte type konsekvenser har departementet ingen holdepunkter som tilsier at en 

båt med elmotor med begrenset effekt og hastighet tilnærmet rofart, vil forstyrre fugle- og dyreliv mer 

enn en vanlig robåt. 

 

Den andre typen konsekvenser, økt ferdsel, kan imidlertid ha negative konsekvenser. Små vann er ofte 

grunnere enn store vann, og grunne vann er ofte mer næringsrike vann som kan ha stor verdi for 

vannfugl. Forslaget kan føre til mer aktivitet i områder der det i utgangspunktet er ønskelig med minst 

mulig aktivitet, som for eksempel i næringsrike vann med mye vegetasjon, og med stor sannsynlighet 

for et rikt fugleliv. Artsgrupper som kan være særlig sårbare for økt ferdsel er vadefuglarter (som 

gluttsnipe, grønnstilk og bekkasiner), samt flere andefuglarter (både gressender, fiskeender og 

dykkerender slik som svartand og sjøorre), dykkere (for eksempel horndykker, dvergdykker og 

toppdykker), samt lomarter. 

 

Små vann med stor verdi for vannfugl kan være utsatt i sårbare hekkeperioder. Forstyrrelser som følge 

av økt ferdsel vil kunne medføre økt predasjon hvis rugende fugl skremmes av reiret. Forstyrrelser i 

form av nærgående trafikk/ferdsel vil kunne øke stressnivået til rugende fugl. Selv om dette isolert sett 
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ikke trenger å utgjøre noen trussel, vil slik påvirkning i sum kunne medføre svekkelse i kondisjon og 

evne til å gjennomføre en suksessfull rugeperiode. Når eggene klekkes vil det også være en sårbar fase 

da ungene fortsatt vil være avhengige av foreldrene – selv etter at de har forlatt reiret. 

 

For å minimere eventuelle negative ulemper legger forslaget til grunn at kommunene skal legge vekt 

på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler. Kommunen må vurdere det konkrete 

vannets beskaffenhet i forhold til dagens bruk, hvilke arter som bruker området, dagens trusselbilde 

for artene og tilgangen på andre vann. En søknad må vurderes opp mot behovet for motorferdsel på 

vannet, blant annet ut fra vannets størrelse. Søknader må også vurderes opp mot naturmangfoldloven 

§§ 8-12, hvor blant annet prinsippene om økosystembasert forvaltning og samlet belastning skal 

legges til grunn. Flere av artene som hekker i ferskvann, enten i lavlandet eller i høyereliggende 

områder, er allerede under press fra andre påvirkningsfaktorer og er oppført på både nasjonal og 

internasjonale rødlister. Kommunen må vurdere om det i en eventuell tillatelse bør settes vilkår som 

for eksempel gir forbud i sårbare perioder som for eksempel i hekkeperioden. 

 

Konsekvenser for friluftsliv 

I en vurdering av en eventuell søknad om ferdsel med båt med elmotor på en innsjø mindre enn 2 

kvadratkilometer, må kommunen også vurdere konsekvensene av en slik tillatelse opp mot de øvrige 

hensyn som regelverket må ivareta, som for eksempel friluftslivshensyn. Forslaget kan gjøre det 

enklere å komme seg på fisketur eller båttur på mindre vann for folk som av ulike årsaker ikke er i 

stand til å ro selv. Forslaget kan også føre til økt fritidsfiske fra båt. 

 

Elmotorer er i utgangspunktet svært støysvake sammenlignet med bensinmotorer. Det vil likevel være 

et visst lydnivå også fra en elmotor. Støy fra bruk av elektriske motorer vil genereres av to 

hovedelementer. Det ene er lyd fra selve motoren, og det andre er den lyd båten avgir når den beveger 

seg gjennom vannet.  

 

Med en effektbegrensning på 800 watt antar departementet at bruk av elmotor på båt vil avgi et svært 

lavt lydnivå, som igjen i liten grad vil oppfattes som forstyrrende. Med en forutsetning om begrenset 

effekt, som igjen setter begrensning på hastighet, kan departementet ikke se at virkningene for 

friluftsliv vil skille seg stort fra virkningene ved bruk av vanlig robåt. Uten en effektbegrensning vil 

bruk av elmotorer kunne påvirke omgivelsene negativt for andre brukere, som for eksempel 

kajakkpadlere og badende. Dette særlig fordi hastigheten kan bli høy.  

 

Klima- og miljødepartementet foreslår at endringen inntas som nytt annet ledd i motorferdselloven § 

6, som skal lyde: 

 

"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 

800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal 

det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 

hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade 

på fugleliv".  

 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:  
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"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

4 Ending av regler for oppsyn i motorferdselloven §§ 12 a og b 

4.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Bestemmelsene i motorferdselloven §§ 12 a og b ble tilføyd ved lovendring i 2015 og gir Statens 

naturoppsyn myndighet til å føre kontroll med at bestemmelsene i loven overholdes og til å utstede 

eventuelle overtredelsesgebyr. Bestemmelsenes ordlyd er i dag følgende: 

 

§ 12 a 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av snøscooter viser fram dokumenter 

som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

§ 12 b første ledd 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av snøscooter overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved brudd på 

plikter etter naturoppsynsloven § 3 fjerde ledd, jf. andre ledd, ved kontroll etter denne lov". 

 

De øvrige ledd i § 12 b foreslås ikke endret og behandles ikke videre i dette notatet. 

 

Bestemmelsen i § 12 a om plikt for snøscooterførere til å legge frem nødvendige dokumenter er en 

supplering av bestemmelsen i naturoppsynsloven § 3. Bestemmelsen i § 12 a medfører at førere av 

snøscootere plikter å fremlegge f.eks. førerkort og vognkort i tillegg til nødvendige tillatelser og 

dispensasjoner etter motorferdselregelverket. Bestemmelsene i §§ 12 a og adgangen i 12 b første ledd 

til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på motorferdselregelverket, er imidlertid begrenset til å gjelde 

førere av snøscooter.  Bestemmelsene omfatter altså ikke førere av andre kjøretøy eller fartøy.  

4.2 Departementets vurderinger og forslag  

Departementet viser til at bestemmelsene om fremleggelse av dokumenter og overtredelsesgebyr for 

førere av snøscootere ble inntatt i loven i forbindelse med at kommunene i 2015 fikk adgang til å 

etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. At bestemmelsene om fremleggelse av 

dokumenter og overtredelsesgebyr ble begrenset til å gjelde førere av snøscootere, var i all hovedsak et 

utslag av at de øvrige bestemmelsene som ble fastsatt samtidig gjaldt bruk av snøscootere (i løyper for 

fornøyelseskjøring). Det var derfor snøscootere oppmerksomheten var rettet mot. Samtidig fremgår 

det klart av forarbeidene til lovendringen at behovet for å kreve fremlagt dokumenter gjelder ved all 

motorferdsel i utmark, og § 12 a ble derfor gjort generell, slik at fremleggelsesplikten gjelder all 

kjøring uavhengig av om den er nyttekjøring eller fornøyelseskjøring (Prop.35 L (2014-2015) side 33). 

At bestemmelsen ikke ble gjort generell også med tanke på type kjøretøy, var i liten grad resultat av 

noen bevisst vurdering, og må mest av alt anses som en inkurie. Det samme må gjelde for adgangen til 

å ilegge overtredelsesgebyr.   
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Grunnlaget for Statens naturoppsyns kontrollaktivitet er å forebygge negative konsekvenser som 

motorferdsel kan medføre for naturmiljøet og å avdekke ulovlig kjøring. En utvidelse av Statens 

naturoppsyns myndighet etter § 12 a og 12 b til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -fartøy, vil 

styrke naturoppsynets mulighet til å føre kontroll med motorferdsel i utmark. 

 

Departementet mener det ikke er saklig grunn til at adgangen til å kreve fremlagt dokumenter etter 

motorferdselloven § 12 a eller ilegge overtredelsesgebyr etter § 12 b skal være begrenset til førere av 

snøscooter, og foreslår derfor at bestemmelsene utvides til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -

fartøy. 

 

Departementet foreslår følgende endring. 

 

Ny § 12 a skal lyde: 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 

frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

Ny § 12 b første ledd første punktum skal lyde: 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 

overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov". 

 

5 Endringer i bestemmelser om myndighetsfordeling og delegering i 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag  

5.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Motorferdselloven § 3 gir et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er i loven og i 

den tilhørende forskriften gitt en rekke unntak fra dette forbudet. Lovverket gir for det første unntak 

for flere konkret opplistede formål og tilfeller. I tillegg har både loven og forskriften § 6 en 

dispensasjonsbestemmelse som åpner for at kommunen kan gi dispensasjoner også i tilfeller som ikke 

dekkes av unntaksbestemmelsene. Dispensasjonsbestemmelsene er ment å være sikkerhetsventiler som 

skal praktiseres strengt. Lovens dispensasjonsbestemmelse gjelder motorfartøy eller luftfartøy, mens 

forskriftens bestemmelse gjelder motorkjøretøy. Det er flere vilkår for at slike dispensasjoner skal 

kunne gis, blant annet at det foreligger "særlige grunner" (motorferdselloven § 6) eller et "særlig 

behov" (forskriften § 6).  

 

I lovens § 6 er myndigheten til å gi slike dispensasjoner lagt til "kommunen". I forskriften § 6 er 

myndigheten lagt til "kommunestyret eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer".  

 

I motorferdselloven fra 1977 var myndigheten i loven stort sett lagt til kommunen, ikke til 

kommunestyret. Da loven ble endret i 1988, og det ble vedtatt å fastsette en nasjonal forskrift om bruk 

av motorkjøretøyer, ble dette strammet inn, og det fremgår av forarbeidene at departementet 

opprinnelig foreslo at dispensasjonsvedtak for motorferdsel i utmark skulle vedtas av fylkesmannen 
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(Ot.prp. nr. 60 (1986-1987) s. 10). Dette forslaget møtte protester fra flere høringsorganer, som blant 

annet pekte på viktigheten av kommunalt selvstyre og at det å flytte myndigheten til fylkesmannen 

kunne føre til en lengre saksbehandlingstid. I proposisjonen ble det derfor likevel foreslått å legge 

dispensasjonsmyndigheten etter forskriften § 6 til kommunen, ved kommunestyret eller annet 

folkevalgt organ,. 

 

Fra prosjektgruppen for prosjektet "Forenkling av utmarksforvaltningen i Lom kommune og 

Jotunheimen nasjonalpark", som er et samarbeid mellom Lom kommune, Norsk fjellsenter, Lom 

fjellstyre og nasjonalparkforvalter for Jotunheimen, har Klima- og miljødepartementet mottatt et 

innspill om å legge myndigheten etter § 6 til "kommunen" også i forskriften. Søknader etter forskriften 

§ 6 vil dermed kunne avgjøres av kommuneadministrasjonen og trenger ikke å behandles av 

kommunestyret.  

 

Myndigheten til å gi bestemmelser om kjøring etter forskriften § 3 annet ledd og tillatelser til ferdsel 

med snøscooter etter forskriften § 5 første ledd er også lagt til "kommunestyret".  Se nærmere omtale 

om eventuell endring også av disse bestemmelsene i pkt. 5.2, samt omtale av behov for 

delegeringsadgangen som følger av forskriften § 2 tredje ledd.  

 

5.2 Departementets vurderinger og forslag  

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre ordlyden i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6 i tråd med forslaget fra prosjektgruppen nevnt i pkt. 5.1, slik at 

myndigheten til å behandle dispensasjonssøknader flyttes fra kommunestyret til kommunen. 

Myndigheten vil dermed kunne delegeres internt i kommunen. Det vil være opp til kommunen selv å 

bestemme om det er kommunestyret (eventuelt et annet folkevalgt organ i kommunen) eller 

administrasjonen som skal treffe dispensasjonsvedtak, innenfor de generelle rammene for delegering 

som kommuneloven oppstiller. 

 

I sin begrunnelse for innspillet har prosjektgruppen påpekt at dagens ordning i mange saker medfører 

en unødvendig omstendelig og tidkrevende behandling, med behandlingstid som avhenger av politisk 

møtekalender, krav om detaljert saksutredning som må utarbeides i forkant av frist for møteinnkalling 

og gjennomføring av møte, utskrift av møteprotokoll, og til slutt svar til søker.  

 

At myndigheten tilligger kommunestyret er etter departementets syn spesielt viktig der hvor 

myndigheten innebærer kompetanse til å gi forskrifter. Der det gjelder enkeltdispensasjoner er det etter 

departementets syn mer kurant at kommuneadministrasjonen treffer vedtak.  

Departementet vil påpeke at dispensasjoner etter forskriftens § 6 krever skriftlig saksfremlegg, og at de 

aller fleste søknadene derfor behandles i kommuneadministrasjonen før det treffes en avgjørelse i 

kommunestyret. Etter departementets syn vil en endring neppe føre til at flere vedtak innvilges og at 

omfanget av motorisert ferdsel i utmark øker dersom vedtakene treffes administrativt. Den foreslåtte 

endringen vil kunne gi kommunen større fleksibilitet, og det vil være opp til den enkelte kommune om 

sakene kun skal behandles administrativt eller også politisk, innenfor kommunelovens 

delegeringsbestemmelser. En adgang til administrativ innvilgelse av søknader etter forskriften § 6 vil 

også kunne korte ned saksbehandlingstiden.  
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Departementet mener den foreslåtte endringen vil kunne bidra til forenkling, samtidig som negative 

konsekvenser antas å være små. 

 

Ved åpning for delegering til kommuneadministrasjonen blir kommunens mulighet til intern 

delegering likestilt med det som gjelder for tillatelsesbestemmelsene i forskrift for ferdsel med 

motorkjøretøy §§ 5 a og 5 b. Den foreslåtte nye bestemmelsen i forskriften § 6 vil da også være lik den 

tilsvarende unntaksbestemmelsen i motorferdselloven § 6, hvor kommunen kan gi tillatelse til bruk av 

motor- eller luftfartøy når "særlige grunner" foreligger.  

 

Departementet foreslår følgende endring i forskriften:  

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

 

"I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 

søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 

måte." 

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om også forskriften §§ 3 og 5 bør endres tilsvarende:  

 

Forskriften § 3 gir direkte hjemmel til motorferdsel på vinterføre til de formål bestemmelsen lister opp 

i første ledd. I annet ledd heter det at "[k]ommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i 

[første ledd]".Etter departementets syn kan det vurderes om bestemmelser vedrørende kjøring etter 

første ledd også kan gis av "kommunen" og ber om innspill på hvorvidt det er behov for å beholde 

denne myndigheten hos kommunestyret.  

 

Etter forskriften § 5 kan "kommunestyret" gi tillatelse til bruk av snøscooter til de formål som listes 

opp i første ledd. Etter annet ledd åpnes det for at myndigheten etter denne bestemmelsen kan 

delegeres "til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann". En endring av denne bestemmelsen 

slik at myndigheten legges til "kommunen"  vil derfor ha mindre praktisk betydning, ettersom den 

allerede åpner for delegering. Departementet mener likevel at en endring kan vurderes ut fra et 

forenklingssynspunkt, og viser ellers til begrunnelsen knyttet til endring av § 6. Dersom en slik 

endring er ønskelig, vil § 5 annet ledd kunne oppheves, ettersom den da vil bli overflødig. 

 

Departementet vil bemerke at kommuneloven (lov 22. juni 2018 nr. 83  om kommuner og 

fylkeskommuner, som trer gradvis i kraft høsten 2019) setter visse skranker for hvilke saker som kan 

delegeres til kommuneadministrasjonen. Det følger av kommuneloven §§ 5-3 tredje ledd og blant 

annet § 5-7 andre ledd tredje punktum at alle saker i utgangspunktet kan delegeres fra kommunestyret 

til andre folkevalgte organ. Derimot følger det av § 13-1 sjette ledd at kommunedirektøren kun kan gis 

myndighet til å treffe vedtak "i saker som ikke har prinsipiell betydning". Dermed kan ikke 

kommunedirektøren – eller noen i kommuneadministrasjonen – treffe vedtak om  motorferdsel  i saker 

som har prinsipiell betydning.  

 

Departementet ønsker også innspill på anvendelsen av forskriften § 2 tredje ledd. Etter denne 

bestemmelsen har fylkesmannen adgang til å begrense eller forby kjøring i spesielt sårbare områder. 

Dette gjelder kjøring som ellers har direkte hjemmel i motorferdselloven § 4 og forskriften § 2 første 

ledd. Etter annet ledd annet punktum har fylkesmannen adgang til å delegere denne myndigheten til 
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kommunestyret. Departementet er usikker på hvorvidt en slik adgang er nødvendig, og bemerker at 

enhver begrensning på det kommunale selvstyret i utgangspunktet skal ha hjemmel i lov, jf. 

kommuneloven § 2-1 annet og tredje ledd. Departementet er usikker på i hvilket omfang adgangen 

etter § 2 tredje ledd til å begrense eller forby kjøring i sårbare områder brukes i praksis, og i hvor stor 

grad myndigheten delegeres til kommunen. Vi ønsker å høre høringsinstansenes erfaringer med 

bestemmelsen, og ber om synspunkter på om adgangen til å delegere myndigheten etter forskriften § 2 

tredje ledd annet punktum til kommunen bør oppheves. 

 

6 Etablere påbud om å registrere kommunale snøscooterløyper i 

nasjonal database  

6.1 Bakgrunn 

Miljødirektoratet har opprettet en nasjonal database for snøscooterløyper, og formålet med denne er å 

samle all informasjon om kommunale snøscooterløyper på ett sted. I dag er det frivillig for 

kommunene å rapportere inn data til databasen, og Miljødirektoratet har uttrykt ønske om å innføre en 

innrapporteringsplikt i motorferdselloven og forskriften. 

6.2 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet mener at en samlet oversikt over snøscooterløyper vil være til fordel både for publikum 

og for offentlige myndigheter. Det er praktisk og tidsbesparende å samle informasjon om de 

kommunale snøscooterløypene på ett sted, både for publikum, for oppsynet, for redningstjenestene og 

for forvaltningen. For publikum vil tilgang til slik informasjon være en fordel både for de som ønsker 

å kjøre snøscooter og vil orientere seg om hvilke løyper som finnes, og for friluftsfolk som ønsker å 

unngå turområder nær snøscooterløyper. Det har så langt har vist seg utfordrende å få kommunene til å 

sende inn data til Miljødirektoratets database, og departementet mener derfor at det bør fastsettes en 

plikt til å innsende data om snøscooterløyper til den offentlige databasen.  

 

Som støtte for dette synspunktet viser departementet til at bruksverdien av databasen reduseres 

vesentlig dersom den ikke er komplett. Departementet ser på den annen side ingen tungtveiende 

grunner til at en slik forpliktelse ikke skal kunne innføres. Departementet foreslår at en slik 

forpliktelse fastsettes i forskriften, og legger til grunn at motorferdselloven § 4a femte ledd hjemler en 

slik forpliktelse gjennom forskriftsregulering.  

 

Klima- og miljødepartementet foreslår å tilføye et nytt siste ledd til § 4 a i forskriften som skal lyde: 

 

Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen, til 

Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen." 
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7 Oppmåling av avstandskravet etter forskriften § 5 første ledd 

bokstav c 

7.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Motorferdselloven gir et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag, men inneholder 

samtidig en rekke unntaksbestemmelser i loven og i den tilhørende forskriften. Et av de lovfestede 

unntakene fra motorferdselforbudet er nedfelt i forskriften § 5 første ledd bokstav c, om adgangen til 

hyttetransport. Bestemmelsen fastsetter at kommunestyret etter skriftlig søknad kan gi tillatelse til 

bruk av snøscooter "for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som 

ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring […]".  På 

bakgrunn av spørsmål knyttet til hvordan avstandskravet skal beregnes, herunder kommunenes 

skjønnsmessige adgang til å fravike utgangspunktet om å måle i luftlinje, uttalte Klima- og 

miljødepartementet i brev 3. juli 2018 til fylkesmennene, at kommunene "har et skjønn i valg av 

målemetode for å fastsette avstanden mellom hytte og brøytet bilvei", og at "det avgjørende for om 

tillatelsen kan gis er om den reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er minst 2,5 km".  

Stortinget behandlet 20. juni 2019 et representantforslag om å endre forskriften § 5 første ledd bokstav 

c for å gi kommunene mulighet for å bruke skjønn når de måler opp avstanden mellom hytte og 

brøytet vei (dokument 8: 119 S (2018-2019). Forslaget ble ikke vedtatt, jf. Innst. 355 S (2018-2019). 

Stortinget påpekte at det etter dagens regelverk er fullt mulig å gi tillatelse til å bruke snøscooter til 

hytta der hvor topografi og andre forhold gjør at korteste faktiske mulige trasé er lengre enn 2,5, men 

avstanden i luftlinje er under 2,5 km. Samtidig utrykte representantene fra regjeringspartiene i 

komitéen, som representerer et flertall i Stortinget, at forskriften bør presiseres slik at det kommer 

tydelig frem at kommunene kan legge den korteste reelle avstanden mellom hytte og brøytet vei til 

grunn ved vurdering av søknader etter bestemmelsen.  

7.2 Departementets vurderinger og forslag 

For å tydeliggjøre skjønnsrommet i forskriften § 5 første ledd bokstav c, foreslår departementet en 

presisering i bestemmelsens ordlyd som synliggjør at kommunene ikke er bundet til å måle avstanden 

mellom bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige 

trasé er lengre enn 2,5 km. I slike tilfeller kan kommunen måle den aktuelle trasé – altså den løype 

som hytteeier vil måtte gå til hytta uten motorisert transport.  

 

Forslaget til presisering i forskriftsteksten endrer ikke kravet om at den korteste faktiske trasé mellom 

bilvei og hytte må være minst 2,5 km for at tillatelse til snøscooterferdsel skal kunne gis; 

skjønnsrommet gjelder bare valg av oppmålingsmetode.   

 

En presisering som foreslått vil ikke medføre noen realitetsendring, siden det også etter gjeldende rett 

har vært adgang til å fravike utgangspunktet om avstandsberegning i luftlinje. Departementet vil også 

påpeke at det er opp til kommunen selv om den ønsker å fravike utgangspunktet om 

avstandsberegning i luftlinje, og at innfrielse av avstandskravet ikke gjør kommunene forpliktet til å 

innfri en søknad. Kommunen vil fortsatt kunne avslå søknader selv om avstandskravet er oppfylt, og 

vil også kunne bestemme at transport skal skje med leiekjører uavhengig av avstand. Det forutsettes 

fortsatt at søknader kun kan innvilges når det ikke finnes mulighet for leiekjøring. Dersom det finnes 

mulighet for leiekjøring med snøscooter i området, kan kommunen ikke innvilge søknad om 

snøscootertransport til hytte etter § 5 første ledd bokstav c. 
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Departementet foreslår å endre forskriften § 5 første ledd bokstav c til å lyde: 

 

"eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-

motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er 

mulighet for leiekjøring etter bokstav a". 

 

8 Endring av kommunens adgang til å regulere bruk av elsykkel i 

utmark i forskriften § 2a annet ledd 

8.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

I april 2019 vedtok Stortinget et nytt sjette ledd i markaloven § 10: "Departementet kan gi forskrift om 

adgang til bruk av elsykler i utmark i Marka og om bruken av slike sykler". En slik generell adgang til 

å ferdes med elsykler i Marka ble deretter tatt inn i markalovforskriften § 2. I markalovforskriften § 2 

annet ledd er det også tatt inn en bestemmelse om at "[k]ommunen kan i forskrift begrense eller forby 

bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka". 

 

Markaloven gjelder for markaområdene i Oslo og nærliggende kommuner. I resten av landet foreligger 

en generell adgang til å ferdes med elsykkel i utmark gjennom forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 2a. I denne bestemmelsens annet ledd slås fast at den enkelte 

kommune i forskrift kan "bestemme at bruk av elektriske sykler […] likevel ikke er tillatt i bestemte 

områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer." Departementet foreslår å endre sistnevnte 

bestemmelse til å samsvare med kommunens adgang til å regulere ferdsel med elsykkel i 

markalovforskriften § 2 annet ledd. 

8.2 Departementets vurderinger og forslag 

Kommunens adgang til å regulere ferdsel med elsykkel er noe ulikt formulert i de to bestemmelsene. 

Etter markaloven er kommunen gitt en vid adgang til å regulere slik ferdsel, og kan etter bestemmelsen 

både begrense og forby ferdsel i hele eller deler av kommunens utmark. Dette gir den enkelte 

kommune stort handlingsrom og mulighet for å tilpasse ferdsel med elsykkel til lokale forhold og hver 

kommunes ulike utmarksområder. Bestemmelsen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag annet ledd gir også kommunen mulighet til å regulere ferdsel med elsykler, men da 

i bestemte områder, strekninger eller traséer. Ordlyden gjør at det ikke fremkommer helt klart hvorvidt 

bestemmelsen gir adgang til å forby ferdsel med elsykler i hele kommunens utmark, slik som gjennom 

markalovforskriften. 

 

Klima- og miljødepartementet vurderer det hensiktsmessig at disse to bestemmelsene er likelydende. 

Dette er både fordi det skaper likhet for loven at adgang til å regulere ferdsel med elsykkel er den 

samme i alle utmarksområder, og fordi nyanseforskjellen kan skape unødvendig forvirring og 

tolkningsproblemer – særlig for de kommuner som har utmarksområder både i og utenfor Marka.  

 

På denne bakgrunnen foreslår departementet å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag § 2a annet ledd til å lyde: 

 

"Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka" 
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9 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene 

Departementet legger til grunn at forslagene ikke får vesentlige økonomiske eller administrative 

konsekvenser for det offentlige.  

 

Forslaget om utvidelse av forsøket om catskiing vil kunne innebære noe merarbeid for de kommunene 

som ønsker å endre en iverksatt ordning, siden en slik endring vil kreve noe saksbehandling. Det vil 

være opp til den enkelte kommune å velge om forsøket skal utvides.  

 

Forslaget om å gi kommunene adgang til i forskrift å tillate elmotorer på vann under 2 

kvadratkilometer vil innebære noe arbeid i form av søknadsbehandling for de kommunene som velger 

å benytte seg av myndigheten de får ved lovendringen. Forslaget innebærer ikke økte økonomiske 

eller administrative kostnader for privatpersoner.  

 

Endringen av Statens naturoppsyns myndighet til å føre kontroll etter motorferdselloven §§ 12 a og b 

vil gi naturoppsynet utvidet mulighet til å kontrollere lovligheten med motorferdsel i utmark. Forslaget 

har ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning, hverken for det offentlige eller 

for private.  

 

Forslaget om å flytte dispensasjonsmyndighet etter forskriften § 6 fra kommunestyret til kommunen, 

vil etter departementets syn innebære redusert arbeidsbyrde for kommunestyret i de kommunene som 

velger å legge vedtakskompetansen til kommuneadministrasjonen. Arbeidsbyrden forblir den samme 

for kommuneadministrasjonen, som i motsatt fall uansett vil måtte forberede vedtak for 

kommunestyret. Privatpersoner vil kunne oppleve at saksbehandlingstiden reduseres. 

 

Forslaget om å innføre en plikt til innrapportering av snøscooterløyper til Miljødirektoratets nasjonale 

snøscooterbase medfører en ekstra oppgave for de kommuner som ikke allerede gjør dette. 

Arbeidsbyrden knyttet til oppgaven vil imidlertid være beskjeden. Samlet sett vil kommunene dra 

nytte av at alle kommuner med snøscooterløyper har lagt sine løyper inn i databasen. At løyper i alle 

kommuner ligger inne i databasen vil være tidsbesparende for redningstjenesten. Forslaget vil ikke ha 

økonomiske eller administrative konsekvenser for private, men vil lette og bedre 

informasjonstilgangen. 

 

Presiseringen av ordlyden i forskriften § 5 første ledd bokstav c som fremhever kommunenes 

skjønnsrom i oppmålingen av avstandskravet innebærer ingen realitetsendring, og medfører dermed 

ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunene eller privatpersoner. 

 

Endringen i kommunens adgang til å begrense eller forby bruk av elsykkel i utmark i forskriften § 2a 

annet ledd vil ikke med føre administrative konsekvenser eller økonomiske kostnader for kommunene 

eller private. 
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10 Samlet fremstilling av endringsforslagene 

 

10.1 Endringer i motorferdselloven 

 

I motorferdselloven foreslås følgende endringer: 

 

§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde: 

"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år.  

 

§ 6 annet ledd skal lyde: 

"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 

800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal 

det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 

hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade 

på fugleliv".  

 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:  

 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

§ 12 a skal lyde: 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 

frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde: 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 

overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.  

 

10.2 Endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag 

 

I forskriften foreslås følgende endringer: 

 

§ 2a annet ledd skal lyde: 

Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka. 

 



20 
 

§ 4b første ledd første punktum skal lyde: 

Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år. 

 

§ 4a nytt niende ledd skal lyde: 

Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til 

Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen. 

 

§ 5 første ledd bokstav c skal lyde: 

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-

motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er 

mulighet for leiekjøring etter bokstav a. 

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 

søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 

måte. 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/53-3  Arkiv: 033  

 

Sak: 17/20 

 

Saksprotokoll - Politirådsavtale 2019-2023  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd vedtas. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/53-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 5/20 

 

Saksprotokoll - Politirådsavtale 2019-2023  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/53-1   Arkiv:   

 

 

Politirådsavtale 2019-2023  
 

Forslag til vedtak: 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd vedtas. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 
Videreføring av Politirådet sin samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, Hole kommune og 

Jevnaker kommune og Sør-Øst politidistrikt for politiråd.  

Formålet med avtalen er å formalisere og tydeliggjøre formål, organisering og mål for politirådets 

arbeid. Avtalen vedtas for en periode 2019-2021, hvoretter samarbeidsformen og avtalen skal 

evalueres for eventuell videreføring.  

Avtalen omfatter og klargjør følgende: - Politirådets formål - Deltakere i politirådet fra Ringerike, 

Jevnaker, Hole kommunes og Sør-Øst politidistrikts side - Andre kontaktpersoner - Ledelse, 

sekretariatsfunksjon og arbeidsform - Lokale mål, satsningsområder og oppfølging.  

Avtalen foreslår at det tas sikte på å avholde politirådsmøte 3 ganger i året, eller når det er 

hensiktsmessig. Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale 

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 

samfunnssikkerhet. Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal 

politirådet bidra til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, 

frivillighetssektoren samt politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og 

samfunnssikkerhet.  

Videre foreslås følgende prioriterte satsningsområder for oppfølging i avtaleperioden:  

Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Fellesprosjektet, vei og bane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Regjeringen har besluttet at Ringeriksbanen og ny E16 fra Høgkastet til Hønefoss, skal 



- 

planlegges og gjennomføres som et felles prosjekt. Prosjektet, som er et samarbeid mellom 

Bane NOR og Statens vegvesen omtales som FRE16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Det er startet utbygging av E16 Nymoen- Eggemoen- Olum. Strekning er delt inn i to 

delstrekninger: Nymoen- Eggemoen og Eggemoen- Olum. 

 Arbeidslivskriminalitet (a-krim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A-krim er definert i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som «handlinger som 

bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne 

utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurranse-vridende og 

undergraver samfunnsstrukturen». Arbeidslivskriminalitet er et raskt økende og alvorlig 

samfunnsproblem som må forhindres dersom ikke samfunnsstrukturer over tid skal bryte 

sammen. Kommunens anskaffelser anses som det mest effektive virkemidlet i bekjempelse 

av denne formen for kriminalitet, og fra politikerens side er det et område med høy prioritet. 

 Beredskapsråd                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunene skal utvikle 

trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen 

og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Denne rollen er tydeliggjort gjennom 

bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. I tråd med bestemmelsene om kommunal 

beredskapsplikt skal kommunene integrere samfunnssikkerhet i daglig virksomhet og gi 

samfunnssikkerhetsoppgavene et helhetlig perspektiv. Bestemmelsene tydeliggjør også 

kommunenes rolle som lokal samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet.  

 Politiråd skal sette av tid til beredskapsrådene i Politirådsmøtene. Ansvarlig; kommunene sin 

beredskapsleder. 

 

Vold i nære relasjoner 

Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra tjenesteapparatet. 

Ofte er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må involveres. I dag opplever 

mange voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og tjenester. Dette er en unødvendig 

belastning for voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse. All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar 

for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt 

for dette. Det er viktig at kommunene jobber med å øke bevissthet og kunnskap om vold i nære 

relasjoner.  Volds- og rusproblemene der de opptrer samtidig må ikke bagatelliseres eller 

undervurderes, men tydeliggjøres på flere arenaer. 

 Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) og rus relatert vold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AAH handler om å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold. Det handler 

også om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Mye 

kriminalitet blir begått i ruspåvirket tilstand, og særlig er det en sterk sammenheng 

mellom voldskriminalitet og alkohol- og narkotikabruk. Hønefoss sentrum er vold og 

ordensforstyrrelser i forbindelse med utelivet i helgene tidvis et problem, og politiet 

bruker til dels store ressurser for å håndtere situasjonen. Helsedirektoratet og 

Politidirektoratet har bedt kommune, politi og utelivsbransje om å samarbeide om 

Ansvarlig alkoholhåndtering. Dette for å redusere og forebygge overskjenking, skjenking 

til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen. 

Ansvarlig alkoholhåndtering er etablert som et strukturert samarbeid mellom kommune, 



- 

politi og bransje, opplæring og ansvarliggjøring av utelivsbransjen. Håndheving av et 

effektivt kontroll- og sanksjonssystem ved brudd på alkohollovgivningen er på plass.  

Trygge oppvekstsvilkår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trygghet i hverdagen er kanskje den viktigste verdien for oss alle. For de fleste henger 

trygghet tett sammen med frihet. Mangel på tilhørighet kan gjøre oss utrygge og usikre. Da 

kan dessverre noen velge å søke trygghet i kriminelle eller ekstreme miljøer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Forebygge rus, vold og kriminalitet. I det Forebyggendearbeidet/SLT-samarbeidet 

handler det om å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge, og sørge 

for tidlig hjelp og støtte, som vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og 

kriminalitet. Kommunene skal i 2020 gjennomføre Ungdata-undersøkelse og vil da få ny 

sikker informasjon om utfordringene til ungdommene. 

 Forebygge radikalisering og ekstremisme med fokus på utenforskap.                                                                                                                                                                                                                                                                

Veien mot voldelig ekstremisme kan ofte starte som en søken etter et miljø å høre 

hjemme i. Da må vi sende et tydelig signal om at alle innbyggere, uansett bakgrunn, 

hører hjemme i Ringeriksregionen. Forebygging begynner i det daglige, ute i kommune. 

Ansatte i kommunene og politiet er ofte i første linje i møte med sårbare mennesker. 

Frivillig sektor og tros- og livssynssamfunn treffer også mange som står i utfordrende 

situasjoner. Ingen skal være alene om dette samfunnsoppdraget. Derfor er det viktig å 

styrke det tidlige forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme med mer kunnskap, 

tettere samarbeid og bedre koordinering av arbeidet på området. Vi ønsker å styrke 

innsatsen på tvers av samfunnssektorer her i Ringeriksregionen. 70 000 unge under 30 år 

står utenfor arbeid og skole ifølge NAV. Noen faller ut av videregående opplæring og 

antall unge uføre øker. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. 

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i samfunnet. Omkostningene er store 

både for samfunnet og for de unge det gjelder.  

Formålet med satsningsområdene/tiltakene er å bidra til å sikre en helhetlig forebyggende 
tilnærming til håndtering av kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.   
 

 

Bakgrunn 
Nærpolitireformen trådte i kraft 01.01.16, der målet med reformen var et politi som er operativt, 

synlig og tilgjengelig, og som har både kompetanse og kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale 

kriminelle handlinger. Forebyggende arbeid er således et viktig satsingsområde og en forpliktende 

samarbeidsavtale mellom lokalt politi og kommune skal sikre ovennevnte mål. Samarbeidsavtalen 

mellom Ringerike kommune og Sør- Øst politidistrikt er en gjensidig forpliktende avtale om 

tjenestetilbud, politikontakt, etablering av politiråd og SLTkoordinator. Formålet med avtalen er en 

videreutvikling av forebyggende arbeid og regulerer arbeidet på både operativt og strategisk nivå. 

Gjennom samarbeidsavtalen søkes en felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, 

samt igangsettelse av målrettede og forebyggende tiltak. Samarbeidsavtalen utpeker felles 

satsingsområder. Det ble på nasjonalt nivå besluttet i 2007 at det skulle etableres et mer formalisert 

samarbeid mellom politidistriktene og kommunene gjennom politiråd (St.prp. nr. 1 (2006-2007):92). 

Formålet med opprettelse av lokale politiråd gjennom en slik modell er at kommune- og politiledelse 



- 

arbeider felles i et strategisk organ med kriminalitetsforebygging på en arena der kunnskap om 

lokale problemer omsettes til en samordnet innsats ved koordinering av innsats og tiltak lokalt. 

Samarbeidet i politirådet skal medføre at partene utveksler informasjon, etablerer felles 

problemforståelse og styrker utvekslingen av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. 

Organiseringen av politirådet gjennomføres slik at det er et beslutningsdyktig overordnet organ som 

direkte håndterer strategiske problemstillinger.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer at denne samarbeidsavtale vil sikre mer tilgjengelig informasjon om lokale 

forhold som er viktig for innbyggere og som krever kommunal innsats. Politirådet er ment å bidra til 

å styrke utvekslingen av kunnskap og erfaringer mellom politi og kommune slik at arbeidet utføres 

mer koordinert og effektivt i forhold til felles utfordringer. Således anses arbeidet gjennom 

politirådet som en gjensidig mulighet til å påvirke begge parters prioriteringer. Samarbeidsavtalen 

fastsetter blant annet politirådets organisering, møtestruktur samt representasjon. Rådmannen 

anser at vedtakelse av en samarbeidsavtale vil medvirke til en helhetlig samhandling ved de enkelte 

mål og påfølgende tiltak mellom kommune og politi innen og på tvers av forvaltningsnivåer og 

anbefaler at forslaget til samarbeidsavtalen vedtas. 

Vedlegg 

- «Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, Jevnaker kommune, Hole kommune og Sør-Øst 

politidistrikt».  

-Avtale om «Tjenestetilbud i Hønefoss politistasjonsdistrikt» 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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POLITIRÅD 
Samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune, 

Hole kommune, Jevnaker kommune og Sør-Øst 
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1. Formål: 

Politirådet er politiets og kommunens/ kommunenes formaliserte samarbeidsforum for det lokale 

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 

samfunnssikkerhet. 

Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra til 

involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren samt 

politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet. 

 



2. Deltagelse: 

Minimum faste medlemmer: 

Ordfører i Ringerike kommune/ leder   vara: Varaordfører i Ringerike kommune 

Rådmann i Ringerike kommune    vara: Kommunalsjef 

Ordfører i Hole kommune    vara: Varaordfører i Hole kommune 

Rådmann i Hole kommune    vara: Kommunalsjef  

Ordfører i Jevnaker kommune    vara: Varaordfører I Jevnaker kommune 

Rådmann i Jevnaker kommune    vara: Kommunalsjef  

Politistasjonssjef     vara: Seksjonsleder 

Politikontakt      vara: Leder lokalt forebyggende 

Forebyggendekoordinator i Jevnaker kommune  vara:  

SLT- Koordinator i Hole og Ringerike /sekretær  vara: 

 

3. Ledelse/ sekretariatfunksjon/ arbeidsform 

Politirådet ledes av ordfører i Ringerike, som er den største kommunen. Sekretær for politirådet 

ivaretas av SLT-Koordinator. Sekretær for politirådet kaller inn til møter etter dialog med ordførere 

og fører referat fra disse. Det tas sikte på å avholde møte 3 ganger i året, siste fredag i januar, mai og 

september.  

Agenda til møtene sendes ut senest 1 uke før møtet avholdes. 

 

4. Målsettinger: 

Hovedmålet med samarbeidet er at politirådet skal bidra til å redusere kriminalitet, god beredskap 
og økt trygghet i lokalsamfunnet. 

Politirådet skal bidra til en mer strategisk og målrettet kriminalitetsforebygging og en 
hensiktsmessig samordning og koordinering av innsats og tiltak. 

Planlegging er viktig for å målrette det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Den strategiske 
kriminalitetsanalysen skal danne grunnlag for det strategiske planarbeidet, herunder skal det 
tas hensyn til lokale kriminalitetsutfordringer. 

Politirådet skal jobbe mer systematisk og gjennom gode tilbakemeldingsrutiner og 
evaluering bidra til å styrke arbeidet. 

Lokalkunnskap er avgjørende for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. Politirådet 
skal bidra til økt kunnskap om kriminalitet samt bakenforliggende årsaker – tverretatlig 
kartlegging og analyse er sentralt for å sikre en kunnskapsbasert tilnærming. 

Politirådet skal tilrettelegge for et godt samarbeid om forhold knyttet til redning og 
beredskap. 

Samarbeid med næringsliv, frivillige og private aktører skal styrkes. Politirådene kartlegger 
og vurderer mulige samarbeidspartnere i disse sektorene. 



 Arbeidsoppgaver, ansvar, organisering, frister og tilbakemeldinger blir klarlagt for hver enkelt 
sak. 
 

5. Prioriterte satsningsområder og oppfølging: 

Basert på kunnskapsbasert etterretningsopplysninger, forventede utfordringer og annen kunnskap 

har politirådet for perioden 2019-2023 blitt enige om følgende satsningsområder  

5.1 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Fellesprosjektet, vei og bane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Regjeringen har besluttet at Ringeriksbanen og ny E16 fra Høgkastet til Hønefoss, skal 

planlegges og gjennomføres som et felles prosjekt. Prosjektet, som er et samarbeid mellom 

Bane NOR og Statens vegvesen omtales som FRE16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Det er startet utbygging av E16 Nymoen- Eggemoen- Olum. Strekning er delt inn i to 

delstrekninger: Nymoen- Eggemoen og Eggemoen- Olum. 

 Arbeidslivskriminalitet (a-krim)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A-krim er definert i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet som «handlinger som 

bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne 

utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurranse-vridende og 

undergraver samfunnsstrukturen». Arbeidslivskriminalitet er et raskt økende og alvorlig 

samfunnsproblem som må forhindres dersom ikke samfunnsstrukturer over tid skal bryte 

sammen. Kommunens anskaffelser anses som det mest effektive virkemidlet i bekjempelse 

av denne formen for kriminalitet, og fra politikerens side er det et område med høy prioritet. 

 Beredskapsråd                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. Kommunene skal utvikle 
trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen 
og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. Denne rollen er tydeliggjort gjennom 
bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. I tråd med bestemmelsene om kommunal 
beredskapsplikt skal kommunene integrere samfunnssikkerhet i daglig virksomhet og gi 
samfunnssikkerhetsoppgavene et helhetlig perspektiv. Bestemmelsene tydeliggjør også 
kommunenes rolle som lokal samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet.  

 Politiråd skal sette av tid til beredskapsrådene i Politirådsmøtene. Ansvarlig; kommunene sin 

beredskapsleder. 

 

5.2 Forebygge vold i nære relasjoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Vold i nære relasjoner 

Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra 

tjenesteapparatet. Ofte er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må 

involveres. I dag opplever mange voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og 

tjenester. Dette er en unødvendig belastning for voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse. 

All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at kommunens innbyggere 

ivaretas og kan leve i et samfunn uten vold, overgrep eller frykt for dette. Det er viktig at 

kommunene jobber med å øke bevissthet og kunnskap om vold i nære relasjoner.  Volds- 

og rusproblemene der de opptrer samtidig må ikke bagatelliseres eller undervurderes, 

men tydeliggjøres på flere arenaer. 



 Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) og rus relatert vold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AAH handler om å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold. Det handler 

også om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Mye 

kriminalitet blir begått i ruspåvirket tilstand, og særlig er det en sterk sammenheng 

mellom voldskriminalitet og alkohol- og narkotikabruk. Hønefoss sentrum er vold og 

ordensforstyrrelser i forbindelse med utelivet i helgene tidvis et problem, og politiet 

bruker til dels store ressurser for å håndtere situasjonen. Helsedirektoratet og 

Politidirektoratet har bedt kommune, politi og utelivsbransje om å samarbeide om 

Ansvarlig alkoholhåndtering. Dette for å redusere og forebygge overskjenking, skjenking 

til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen. 

Ansvarlig alkoholhåndtering er etablert som et strukturert samarbeid mellom kommune, 

politi og bransje, opplæring og ansvarliggjøring av utelivsbransjen. Håndheving av et 

effektivt kontroll- og sanksjonssystem ved brudd på alkohollovgivningen er på plass.  

5.3 Trygge oppvekstsvilkår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Trygghet i hverdagen er kanskje den viktigste verdien for oss alle. For de fleste henger trygghet tett 

sammen med frihet. Mangel på tilhørighet kan gjøre oss utrygge og usikre. Da kan dessverre noen 

velge å søke trygghet i kriminelle eller ekstreme miljøer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Forebygge rus, vold og kriminalitet. I det Forebyggendearbeidet/SLT-samarbeidet 

handler det om å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge, og sørge 

for tidlig hjelp og støtte, som vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og 

kriminalitet. Kommunene skal i 2020 gjennomføre Ungdata-undersøkelse og vil da få ny 

sikker informasjon om utfordringene til ungdommene. 

 Forebygge radikalisering og ekstremisme med fokus på utenforskap.                                                                                                                                                                                                                                                                

Veien mot voldelig ekstremisme kan ofte starte som en søken etter et miljø å høre 

hjemme i. Da må vi sende et tydelig signal om at alle innbyggere, uansett bakgrunn, 

hører hjemme i Ringeriksregionen. Forebygging begynner i det daglige, ute i kommune. 

Ansatte i kommunene og politiet er ofte i første linje i møte med sårbare mennesker. 

Frivillig sektor og tros- og livssynssamfunn treffer også mange som står i utfordrende 

situasjoner. Ingen skal være alene om dette samfunnsoppdraget. Derfor er det viktig å 

styrke det tidlige forebyggende arbeidet mot voldelig ekstremisme med mer kunnskap, 

tettere samarbeid og bedre koordinering av arbeidet på området. Vi ønsker å styrke 

innsatsen på tvers av samfunnssektorer her i Ringeriksregionen. 70 000 unge under 30 år 

står utenfor arbeid og skole ifølge NAV. Noen faller ut av videregående opplæring og 

antall unge uføre øker. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre. 

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i samfunnet. Omkostningene er store 

både for samfunnet og for de unge det gjelder.  

 

  
Formålet med satsningsområdene/tiltakene er å bidra til å sikre en helhetlig forebyggende 

tilnærming til håndtering av kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.   

Politivedtektene bør vurderes revidert, slik at strategiske satsninger også gjenspeiles her.  



I den grad utfordringene innebærer involvering av næringsliv/organisasjoner/etc., skal også de 

involveres i arbeidet. 

SLT-koordinator, eller tilsvarende, Politikontakt eller andre utpekte ansvarlige gis ansvaret for at 

anbefalinger i Politirådet blir fulgt opp av kommunen, politiet og andre. 

Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot forventede utfordringer.  

Eventuelle læringspunkter videreføres til neste års arbeid.  

 

6. Gyldighet: 

Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg. 

Dato :___________________ 

 

Ordfører Ringerike: _________________________________   

 

Ordfører Hole:  _________________________________ 

 

Ordfører Jevnaker: _________________________________  

 

Politistasjonssjef: _________________________________ 



 
 

SØR-ØST POLITIDISTRIKT   

     

Post: Postboks 2073, 3103 Tønsberg Tlf.: 33344400 Org. nr.: 983998178  

E-post: post.sor-ost@politiet.no Faks: 33313602 www.politi.no 

 

AVTALE OM TJENESTETILBUD I HØNEFOSS POLITISTASJONSDISTRIKT 

INNLEDNING /FORMÅL 
Videreutvikling av det forebyggende arbeidet er en av de viktigste kvalitative endringene som 

gjennomføres i Nærpolitireformen og skal derfor ha stort fokus. For å løse politiets 

samfunnsoppdrag må politiet utføre planmessig og systematisk kriminalitetsforebyggende 

arbeid i samarbeid med andre. Bruk av etterretningsprosesser og erfaringslæring styrker den 

kunnskapsbaserte tilnærmingen til kriminalitetsforebygging. Det er nødvendig med gjensidige 

forpliktelser mellom politiet og kommunene for at det forebyggende arbeidet skal fungere best 

mulig.  

TJENESTETILBUD 
Tjenestestedene i politistasjonsdistriktet er Hønefoss politistasjon og Modum lensmannskontor. 

Vårt mål er en tilgjengelighet som vil gi innbyggerne støtte og bistand knyttet til sivil 

rettspleie, forvaltningsoppgaver, forebyggende arbeid, polisiære oppgaver samt få veiledning 

om politiets tjenestetilbud for øvrig. Politistasjonsdistriktet er bemannet med operativt 

patruljemannskap, forebyggere, politikontakt, etterforskere og sivilt ansatte med 

arbeidsoppgaver innen sivil rettspleie og forvaltning. Vakt- og beredskapsordninger videreføres 

slik de er i dag med synlig, forebyggende og kunnskapsbasert patruljevirksomhet. Politiets 

responskrav skal holdes ved akutte hendelser som gjelder liv og helse og/eller som kan gi 

store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser. Forebyggende tjeneste skal knyttes tett 

sammen med politiets øvrige oppgaver i en sammenhengende kjede av tiltak for trygghet og 

kriminalitetsbekjempelse. Politikontakten vil være et viktig bindeledd mellom lokalt politi og 

kommunens ledelse og andre sentrale aktører i den enkelte kommune. Politikontakten vil være 

tilstede gjennomsnittlig en dag i uken i de kommunene som ikke har tjenestested. Informasjon 

om tjenestestedenes åpningstider finnes på www.politi.no 

POLITIKONTAKT  
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner. Denne 

funksjonen vil være en viktig del av helheten i den nye kunnskapsstyrte modellen. 

Politikontakten vil være tjenesteenhetsleders kontaktledd opp mot kommunene, og være en 

Kommune 

v/ordfører og rådmann 

 

SØR-ØST POLITIDISTRIKT  

  

 

Deres referanse: 

 

 

 

 

 Vår referanse: 

 

 

Sted, Dato 

Hønefoss, 23.10.2018 
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pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner. Politikontakten skal 

møte fast i politirådet og SLT-styringsgruppe, og vil ha fullmakt til å følge opp beslutninger 

fattet i politiråd. Politikontakten skal sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom 

politiet og kommunen, og være et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet 

i kommunen.  

POLITIRÅD 
Politikontakt/politiråd er en av nærpolitireformens seks prioriterte funksjoner. Denne 

funksjonen vil være en viktig del av helheten i den nye kunnskapsstyrte modellen. Politirådet 

er et beslutningsdyktig overordnet organ som skal håndtere strategiske problemstillinger. Både 

politiet og kommunen forplikter seg til å følge opp de beslutninger politirådet fatter. Det skal 

skrives en egen avtale om politirådssamarbeid for det enkelte politiråd. 

SLT (SAMORDNING AV LOKALE KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK) 
Hensikten med SLT er at lokale offentlige og frivillige ressurser arbeider etter en felles og 

vedtatt strategi mot felles mål. SLT-koordinatoren er drivkraften i dette arbeidet. Det etableres 

et tett og formalisert samarbeid mellom lokalt politi og sentrale samarbeidspartnere, som for 

eksempel barnevern, utdanningsinstitusjoner og NAV. SLT-modellen er en samordningsmodell 

som benyttes av om lag 200 kommuner. Politiet anbefaler bruk av SLT modellen. Mer 

informasjon finnes på www.kriminalitetsforebygging.no 

FORVENTNINGER TIL SAMARBEID 

Samarbeidet med kommunen er gjensidig. Det er viktig at initiativ fra politiet og kommunen 

tas videre til intern behandling som for eksempel i forhold til politivedtekter, barnevern, 

trafikale forhold og ulike handlingsplaner. Det er en målsetning at politirådet inngår en 

forpliktende samarbeidsavtale. Det forventes at alle kommunene oppretter et samarbeid om 

SLT-modellen, og innehar tilstrekkelig ressurser til å inngå et tett samarbeid med politiet om 

det kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. Politikontaktordningen må evalueres 

løpende og nødvendige tilpasninger gjennomføres underveis. Det utgitt en veileder fra 

Politidirektoratet for evaluering av politirådet. 

GYLDIGHET 
Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg. 

 

 

 

 

 

Christine Fossen 

Politimester Ordfører 

 

 

 

Kjell Magne Tvenge 

Tjenesteenhetsleder 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3425-5  Arkiv: 026 &10  

 

Sak: 18/20 

 

Saksprotokoll - Representasjon og deltakelse i organisasjonen Utmarkskommunenes 

sammenslutning  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune foreslår Ordfører, Kirsten Orebråten. som kandidat til representant i 

Landsstyret i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

Haakon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Ordfører, Kirsten Orebråten» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ohrens (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3425-4   Arkiv: 026 &10  

 

 

Representasjon og deltakelse i organisasjonen Utmarkskommunenes 

sammenslutning 
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune foreslår ……………….. som kandidat til representant i Landsstyret i 

Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). 

 

 

  

Bakgrunn 

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte den 05.09.2019; 

 

«Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemskapet, på kr. 45.000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020.01.09. 

Representanter velges etter at nytt kommunestyre er konstituert.» 

 

Dette saksframlegget er ment å belyse kommunens representasjon og deltakelse i 

organisasjonen utmarkkommunenes sammenslutning (heretter omtalt som USS), samt å velge 

en kandidat til valg som representant i Landsstyret i USS. Det er fylkesmøtet som til 

medlemskommunene som velger hvem som skal være fylkets representanter i landsstyret. 

Ringerike kommune kan vedta at ordfører skal fremme et kandidatur til valg.  

Valgbare til landsstyret er de personer som bekler sentrale politiske verv eller sentrale 

kommunale stillinger i en medlemskommune, jfr. vedtektene § 3. nr. 2. (5)  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Kommunens medlemskap i USS gjør det hensiktsmessig at kommunen og kommunestyret er 

godt kjent med organiseringen av USS. Organisasjonen består av følgende organ:  

 

- landsmøte 

- landsstyret 

- fylkesmøte 



- 

- arbeidsutvalget 

- valgkomite 

 

 

Landsmøte 

 

- Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og avholdes årlig. På dette møtet så har 

alle medlemskommuner rett til å delta og har en stemme, mens samtlige delegater har 

tale- og forslagsrett  

  

- På landsmøtet så velges: 

o leder av landsstyret (leder velges for to år) og  

o medlemmer til valgkomiteen (tre stk.).  

 

Landsstyret  

 

- Det er landsstyret som leder organisasjonen mellom landsmøtene, som bl.a. innebærer å 

utarbeide regnskap og forslag til budsjett til landsmøte, avgi uttalelser på 

organisasjonens vegne, utarbeide årsmelding, nedsette underutvalg som får mandat til å 

arbeide med særskilte saker.  

- Landsstyret består av leder og to representanter (en mann og en kvinne) fra hvert fylke.  

 

Fylkesmøte  

 

- Årlig avholdes det fylkesmøte. Fylkesmøtet avholdes samtidig med landsmøtet.  

- På dette fylkesmøtet så velger medlemskommunene hvem som skal være fylkets 

representanter i landsstyret. Fra hvert fylke skal det nå velges to representanter (en 

mann og en kvinne), og det skal også være tre varamedlemmer fra hvert fylke. 

- De som er valgbare til landsstyret, og som kan foreslås som kandidater til 

valgkomiteen, er de som bekler sentrale politiske verv eller sentrale kommunale 

stillinger i en medlemskommune. 

 

Arbeidsutvalget  

 

- Landsstyret velger blant sine medlemmer at arbeidsutvalg, som består av leder og fire 

representanter fra landsstyret.  

- Arbeidsutvalget skal kalle inn til landsstyremøte, foreslå dagsorden og utføre oppgaver 

som de blir pålagt av landsstyret.  

- Arbeidsutvalget skal ha medlemmer av begge kjønn, fra ulike landsdeler, og bør ha bred 

partipolitisk representasjon. 

 

Valgkomite  

 

- Det er valgkomiteen som skal samordne valg på landsstyremedlem i de enkelte fylker, 

slik at det nye landsstyret sikres en bred partipolitisk representasjon 

- Valgkomiteen skal på landsmøtet fremme forslag på valg av leder, godtgjørelser til 

landsstyremedlemmer, forslag til valg til valgkomite, forslag til medlemmer i 

arbeidsutvalg. 

 



- 

I tillegg til disse organene, finnes det også et sekretariat som forestår det praktiske arbeidet for 

organisasjonen. For utfyllende informasjon om organisering av arbeidet vises det til vedtekter 

for Utmarkkommunenes sammenslutning (vedlagt). 

 

Kommunens representasjon og deltakelse 

 

Det følger av gjeldende delegeringsreglement pkt. 1.2 at Ordfører har myndighet til å utøve 

eierrettigheter i selskaper der kommunen er eneeier eller medeier og myndighet til å 

representere kommunen i slike selskapers generalforsamling. 

 

Det er kommuneadvokatens oppfatning at bestemmelsen legger til ordfører, eller den ordfører 

utpeker, å representere Ringerike kommune i besluttende organer der kommunen har 

interesser. Herunder at det er ordfører, eller den hun utpeker, som representerer kommunen og 

avgir stemme på kommunens vegne i fylkesmøtet og landsmøtet til USS. For ordens skyld 

meddeles at kommunen an sende så mange delegater til Landsmøte som man ønsker.  

 

Dersom Ringerike kommune ønsker å være en aktiv pådriver i utmarkskommunenes 

sammenslutning, kan kommunen arbeide for å få en representant fra kommunen inn i 

landsstyret, ved å fremme kandidater på valg i fylkesmøtet. Fra Viken fylke vil det være 

representanter som kan velges inn i landsstyret. Ordfører vil i så fall fremme det kandidatur 

som kommunestyret bestemmer. 

 

Landsmøtet i USS for 2020 avholdes 23. – 24. april i Stjørdal. Fylkesmøtene med valg eller 

suppleringsvalg er berammet til 23. april 2020 kl. 1645 – 1700. 

https://utmark.no/nyheter/invitasjon_til_landsmote_i_utmarkskommunenes_sammenslutning_2

3_og_24_april_2020_i_stjordal 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser positivt på at kommunen tar en rolle som aktiv pådriver i organisasjonen, og 

anbefaler kommunestyret å fremme en kandidat til valg i fylkesmøtet. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler:  Rune Erstad 

   Heidi Skagnæs 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning

Vedtatt på landsmøtet 29. mars 20 19

§ 1 Formål

(1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes
interesser i utmarksspørsmål av enhver karakter. Utmarkskommunenes Sammenslutning skal
søke å styrke det lokale selvstyret i saker om forvaltning av utmark og bedre samspillet mellom
hensynet til natur - og miljøvern og lokal næringsutvikling. Arbeidet i Utmarkskommunenes
Sammenslutning skal skje innenfor de rammer en bærekraftig utvikling og livskraftige
lokalsamfunn tilsier.

(2) Utmarkskommunenes Sammenslutning er partipolitisk nøytral.

§ 2 Medlemskap

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være
med i sammenslutningen.

(2) Tegnet medlemskap gjelder for kalenderåret og etterfølgende år. Utmelding må skje innen 1. juni
før det år medlemskapet opphører.

§ 3 Organer

1. Landsmøtet

(1) Landsmøtet er organisasjonens øverste organ. Landsmøtet innkalles en gang i året, og alle
medlemskommuner har rett til å delta. Landsmøtet holdes til tid og sted som landsstyret
fastsetter.

(2) Innkalling til landsmøtet sendes medlemskommunene minst 3 måneder i forveien.
Saksdokumenter sendes medlemskommunene minst 1 måned i forveien .

(3) Landsmøtet behandler og godkjenner årsmelding og regnskap for det foregående år, og fastsetter
budsjett for det kommende år.

(4) Landsmøtet kan fastsette et arbeidsprogram for kommende år.

(5) Landsmøtet velger organisasjonens leder. Leder velges for to år. Gjenvalg av leder kan skje for to
perioder, slik at maksimal sammenhengende funksjonstid som leder er seks år. Valg av leder og
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leders funksjonstid er uavhengig av valg på landsstyremedlemmer og funksjonstid som
landsstyremedlem.

(6) Landsmøtet fastsetter lederhonorar og møtegodtgjørelser for landsstyremedlemmer.

(7) Landsmøtet velger medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer.
Valg til valgkomiteen rullerer, slik at det på hvert landsmøte er én plass på valg for en periode på
tre år. Valgkomiteens medlemmer skal ha tilhold i ulike landsdeler. Medlemmer av landsstyret er
ikke valgbare til valgkomite. Medlemmer av valgkomiteen fratrer vervet hvis de blir valgt til
landsstyret.

(8) Landsmøtet ledes av to dirigenter, som velges på møtet. Dagsorden fastsettes av landsstyret og
utsendes samtidig med innkallingen til landsmøtet.

(9) Vedtak på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hver kommune har en stemme,
men samtlige delega ter har tale - og forslagsrett. Landsstyret kan innkalle til ekstraordinært
landsmøte når det selv finner det nødvendig, eller når minst ¼ av medlemskommunene krever
det.

2. Landsstyret

(1) Landsstyret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene.

(2) Lan dsstyret består av leder og to representanter fra hvert fylke , en kvinnelig og en mannlig
representant. Landsstyremedlemmene med partipolitisk bakgunn skal representere en partipolitisk
bredde . Valg av landsstyremedlem og varamedlem foretas av medlemskommu nene i fylkesmøte som
avholdes i forbindelse med landsmøtet. Hvert fylke har tre varamedlemmer. Varamedlemmene
innkalles i den orden de er valgt .

(3) Landsstyremedlem og vararepresentanter velges for en periode av 2 år. Gjenvalg kan skje for
ytterligere to perioder, slik at maksimal sammenhengende funksjonstid blir 6 år. Begrensningen i
funksjonstid gjelder ikke for tid som vararepresentant. Funksjonstid som leder teller ikke med i
funksjonstid som landsstyremedlem.

(4) Landsstyremedlem mer og varamedlem mer skal på forespørsel gi valgkomiteen beskjed om de
søker gjenvalg i god tid før landsmøtet.

(5) Valgbare til landsstyret er de personer som bekler sentrale politiske verv eller sentrale
kommunale stillinger i en medlemskomm une. Ved vesentlige endringer i forutsetninger for
valget, kan fylkesmøtet foreta nyvalg i løpet av valgperioden. Et flertall av medlemskommunene i
et fylke kan treffe beslutning om slikt fylkesmøte. Dersom et sittende landsstyremedlem trer ut
av landsstyr et rykker første varamedlem opp.

(6) Landsstyrets medlemmer står til valg på annethvert landsmøte.

(7) På hvert landsmøte står halvparten av landsstyret på valg.

(8) Landsstyremøtet ledes av lederen. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle av
stemmeli khet gjør lederens stemme utslaget.

(9) Landsstyret har til oppgave å lede sammenslutningens virksomhet mellom landsmøtene,
herunder å legge fram regnskap og forslag til budsjett for landsmøtet, avgi uttalelser på
organisasjonens vegne og utarbeide årsmelding om virksomheten. Landsstyret kan beslutte å
nedsette underutvalg som får mandat til å arbeide med særskilte saker.
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(10)Landsstyret kaller inn til landsmøte og foreslår dagsorden.

(11)Innkalling til landsstyremøter bør utsendes senest 14 dager i forveien med forslag til dagsorden.

3. Arbeidsutvalget

(1) Landsstyret velger blant sine medlemmer fire personer, herunder en nestleder, som
utgjør arbeidsutvalget sammen med leder. Landsstyret velger nestleder og medlemmer av
arbeidsutvalget for en periode av ett år.

(2) Arbeidsutvalget skal ha medlemmer av begge kjønn og fra ulike landsdeler. Arbeidsutvalget
bør ha en bred partipolitisk representasjon.

(3) Arbeidsutvalget kaller inn til landsstyremøte og foreslår dagsorden. For øvrig
utfører arbeidsutvalget de oppgaver det til enhver tid blir pålagt av landsstyret.

(4) Arbeidsutvalget skal bestå av en representant med personlig varamedlem fra
Nordafjelske, Østafjelske, Vestafjelske og Sønnafjelske. Dersom et medlem i
arbeidsutvalget fratrer i fun ksjonstiden, rykker varamedlemmet opp. Landsstyret
velger nytt varamedlem til arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer.

4. Valgkomiteen

(1) Valgkomiteen skal samordne valg på landsstyremedlem i de enkelte fylker slik at det nye
landsstyret sikres en bre d partipolitisk representasjon. Valgkomiteen har ikke besluttende
myndighet, men skal gi råd og veiledning til de enkelte medlemskommuner innenfor gjeldende
vedtekter.

(2) Valgkomiteen skal fremme skriftlig forslag for landsmøtet på valg av leder, jf. § 3 pkt . 1, femte
avsnitt.

(3) Valgkomiteen skal fremme skriftlig forslag for landsmøtet på lederhonorar og møtegodtgjørelser
for landsstyremedlemmene, jf. § 3 pkt. 1, sjette avsnitt.

(4) Valgkomiteen skal fremme skriftlig forslag for landsmøtet på valgkomite, jfr. § 3 pkt. 1, syvende
avsnitt.

(5) De skriftlige forslagene fra valgkomiteen til landsmøtet skal sendes ut til medlemskommunene
senest en måned før landsmøtet.

(6) Valgkomiteen skal fremme forslag til det nye landsstyret på valg av nestleder og
ar beidsutvalg blant de valgte landsstyrerepresentantene.
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5. Sekretariatet

(1) Sekretariatet har det praktiske ansvaret for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter
og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen.

(2) Sekretariatet fører regnskap, utarbeider forslag til budsjett, fører medlemsarkiv og saksarkiv.

(3) Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av sammenslutningens organer.

(4) Landsstyret skal hvert fjerde år ta stilling til hvor sekretariatsfunksjonen skal lokaliser es.
Dersom flertallet i landsstyret krever det, kan lokalisering av sekretariatsfunksjonen også
vurderes utenom dette.

§ 4. Kontingent

(1) Sammenslutningens utgifter dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler
til sekretariatet innen utløpet av februar hvert år.

(2) Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet i forbindelse med budsjettvedtak.

§ 5. Årsmelding

(1) Arbeidsutvalget fremlegger årsmelding på første landsstyremøte hvert år. Årsmeldingen skal bl.a.
inneholde kort referat av de sentrale saker sammenslutningen har arbeidet med i foregående år.

(2) Årsmeldingen sendes medlemskommunene hvert år sammen med saksdokumentene til
landsmøtet.

(3) Budsjett fremlegges for første kalenderår etter det år landsmøtet holdes.

§ 6 . Revisjon

(1) Regnskapet revideres av statsautorisert revisor.

§ 7 Vedtektsendringer

(1) Forslag til vedtektsendringer må være sekretariatet i hende senest seks uker før landsmøtet.

(2) Forslag til vedtektsendringer sendes medlemskommunene sammen med de øvrige
saksdokumenter senest en måned før landsmøtet, jf. § 3 punkt 1 annet avsnitt.

(3) Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på landsmøtet.

(4) Vedtektsendringer trer i kraft ved avslutningen av landsmøtet, med mindre annet b lir særskilt
bestemt.



5

§ 8 Formål og rammer for USS sitt arbeid

Utmarkskommunenes Sammenslutning skal:
• Styrke kommunenes posisjon i saker om utmarksforvaltning.
• Øke forståelsen for samspillet mellom lokale interesser og nasjonale interesser i saker om

bruk av utmarka.
• Være en pådriver for lokalt selvstyre i areal - og naturforvaltningen.
• Være en kommunikasjonskanal for kommunenes utmarksinteresser inn mot statlige

myndigheter.
• Styrke den lokale forvaltningen av nasjonalparker og andre områder som er unde rlagt statlige

verneplaner.
• Være en kunnskapsressurs for medlemskommunene.
• Avgi høringsuttalelser på medlemskommunenes vegne i saker som berører utmarksspørsmål.
• Fremme forslag til lov - og forskriftsendringer og andre vedtak i utmarkssaker som har

betydning for medlemskommunene.
• Vurdere krav om deltakelse i statlig utredningsarbeid.
• Samarbeide med andre aktører og organisasjoner innenfor temaer som er relevant for USS



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-41  Arkiv: K23  

 

Sak: 21/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-40  Arkiv: K23  

 

Sak: 1/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-38  Arkiv: K23  

 

Sak: 19/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets innstilling til formannskapet. 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-39  Arkiv: K23  

 

Sak: 7/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-36  Arkiv: K23  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Rådet for funksjonshemmede tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 

«Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder 

rådmannen om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 28.01.2020: 

 

Unni Suther, fagansvarlig for miljørettet helsevern, viste rådet hvor på nettsiden til kommunen 

de finner oppdaterte målinger på luftkvalitet i Ringerike. 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/org-og-

admin/radmannen/kommuneoverlegen/luftkvalitet/ 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-37  Arkiv: K23  

 

Sak: 4/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Ungdomsrådet 28.01.2020: 

 

Rådet gikk gjennom saken, men hadde ikke noen kommerntarer til foreslått vedtak. 

I møtet ble det vist hvor på kommunens nettsider du finner dagens målinger av luftkvaliteten i 

Hønefoss.  

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/org-og-

admin/radmannen/kommuneoverlegen/luftkvalitet/ 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-35  Arkiv: K23  

 

Sak: 6/20 

 

Saksprotokoll - Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 27.01.2020: 

 

Unni Suther, fagansvarlig for miljørettet helsevern, gikk gjennom resultat av kartleggingen. 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

Ungdomsrådet 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-34   Arkiv: K23  

 

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

Sammendrag og hovedkonklusjoner   

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet.  

Ringerike kommune engasjerte Norsk institutt for luftforskning (NILU) får å gjennomføre ett 

års måling og prøvetaking av luftkvaliteten i Hønefoss i 2018-2019 og utarbeide en tilhørende 

fagrapport med anbefalinger i samsvar med forurensningsforskriften og helsefaglige normer.  

Kartleggingen ble gjennomført med målestasjon for kontinuerlige luftmålinger ved Hønfoss 

skole og prøvetakingene ble plassert langs de mest trafikkerte hovedveiene nært opp til 

barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier. Innbyggerne kunne følge med online på 

presentasjon av timesresultatene fra målestasjonen fra NILU’s internettside om luftkvalitet.  



- 

Måleresultatene viste nivåer under grenseverdiene1 eller alarmtersklene2 i forurensnings-

forskriften, men det var i korte perioder overskridelser av vurderingstersklene3 på strekningen 

Hønengata – Kongensgate – Osloveien.  

Det ble ikke nødvendig å gi spesiell lokaltilpasset informasjon til innbyggerne om måle-

resultater, mottiltak og helserisiko.  

 

Beskrivelse av oppdraget og utførelse 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet. Ringerike kommunestyret vedtok 

05.10.2017 i sak 107/17, å gjennomføre målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Kommunen 

tildelte Norsk institutt for luftforskning (NILU) oppdraget.  

 

Oppdragsbeskrivelse: 

Bestiller Ringerike kommune, Helse og omsorg  

Utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Fagrapport NILU rapport 24/2019. Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss 

Måleperiode   1. juni 2018 – 30. mai 2019  

Formål Fremskaffe kunnskap om luftkvalitet til byplanarbeidet i Hønefoss  

Målemetoder  1 Målestasjon for kontinuerlige målinger  

12 x 12 Passive prøvetakere, ukentlige prøver hver måned i ett år 

Måleparametere Målestasjon: 

Nitrogendioksid, NO24 

Svevestøv PM2,55 og PM106 

Meteorologiske data (temperatur, trykk, relativ luftfuktighet, vind) 

Prøvetaking:  

Nitrogendioksid, NO2 

 

Måleparametere og hovedkilder til luftforurensning 

 Nitrogendioksid, NO2: Hovedkilder er eksos og røykgasser fra fossilt brensel. 

 Svevestøv, PM2,5: Hovedkilder er vedfyring, bileksos og langtransportert luftforurensning. 

 Svevestøv PM10: Hovedkilder er slitasje og oppvirvling av vegstøv. 

 Meteorologiske data: Målingene omfattet temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vind. 

 

Kommunen etablerte en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å følge med på 

måleresultatene, utrede og iversette tiltak dersom det ble påvist overskridelser av 

grenseverdiene. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen deltok i arbeidsgruppa. 

                                                 
1 Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt tidsfrist, jf. 

forurensningsforskriftens § 7-6. 
2 Alarmterskel er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved 

korttidseksponering, jf. forurensningsforskriftens § 7-10. 
3 Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til målenettverk og 

tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved overskridelse av øvre vurderingsterskel. 

Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det 

ikke være behov for målinger. Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forurensningsforskriften § 7-8. 
4 Nitrogendioksid, NO2. Hovedkilde: eksos og røykgasser fra fossilt brensel 
5 Svevestøv, PM2,5 (partikler 2,5 mikrometer). Hovedkilde: Vedfyring, bileksos og langtransportert, 

luftforurensning 
6 Svevestøv PM10 (partikler 10 mikrometer). Hovedkilde: Slitasje og oppvirvling av vegstøv. 



- 

Arbeidsgruppa publiserte en nettside om luftkvalitet i Hønefoss med lenker til 

onlineresultatene fra pågående målinger og informasjon om tilhørende helsefaglige råd.  

 

Lokalisering av målestasjon og prøvetakere. 

 

Prøvetakerne for NO2, ble 

plassert langs sterkt 

traffikerte hovedgater 

nært opp til barnehager og 

skoler og langs skoleveier. 

Prøvetakingen ble utført 

med 12 prøver av en ukes 

varighet hver måned i et 

år. 

Kart over målestasjoner 

og prøvetaking Rød 

stjerne = Målestasjon. 

Blå markering er 

stasjoner for prøvetaking

Hovedkonklusjoner fra kartleggingen  

NILU’s rapport 24/2019 er en detaljert fagrapport. Vi presenterer her en enklere oversikt som 

viser påvirkningen forurensning fra lokal vedfyring og veitrafikk har på lufta i Hønefoss.   

 

Hovedkonklusjon fra måleperioden:  

Konsentrasjoner for måleparametere Vurderingsterskler (forurensningsforskriften) 

Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Årsmiddelverdien for NO2 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Årsmiddelverdien for PM10 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Døgnmiddelverdien for PM10 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Timesmiddelkonsentrasjonen for NO2 Lå over nedre vurderingsterskel** 

 

Vurderingsterskler angir når forurensningsnivået skal overvåkes. I større byområder og soner 

hvor konsentrasjonene ligger: 

*** Over øvre vurderingsterskel, er det krav om målinger. 

** Mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres hvis det 

benyttes en kombinasjon av målinger og modellberegninger. 

* Under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å benytte modellberegninger eller 

teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten. 



- 

Presentasjon av måleresultater - utdrag fra NILU’s rapport 24/2019 

 

Svevestøv PM2,5 

Hovedkilde: Vedfyring 

 
Figur 1 Forekomst av timer med PM2,5 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM2,5  

460 timer «moderat»   

179 timer «høyt»   

 

Svevestøv PM10 

Hovedkilde: Veitrafikkstøv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Forekomst av timer med PM10 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM10  

    3 timer «svært høyt»   

111 timer «høyt»   

352 timer «moderat» 
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Nitrogendioksid NO2 

Hovedkilde: Eksos  

 

 
Figur 3 Forekomst av timer med NO2 over lavt forurensningsnivå 

 

Forurensningsnivå NO2  

461 timer med «moderat» (flest i januar) 

179 timer med «høyt» (alle i september) 

 

 

 
Figur 4  Årsmiddelverdien for NO2 for passive prøvetakere 

 

Hønengata - Kongensgate – Osloveien fremstår som de mest forurensede gatene. 
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NILU’s konklusjon fra luftmålinger (PM2,5, PM10 og NO2) 

1. Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov 

for fortsatt overvåkning av luftkvaliteten. 

2. Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende 

oppvirvling av vegstøv.  

3. Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke 

med økende trafikkmengde.   

4. Forventet reduksjon i utslipp av NO2 per kjøretøy er høyere enn prognosene for 

trafikkveksten. 

 

NILU’s konklusjon på passiv prøvetaking (NO2) 

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning 

kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at: 

 Forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av 

vegstrekningen Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. 

 

Kommunens ansvar for å overvåke luftkvaliteten 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen har ansvar for å overvåke lokal 

luftforurensing i byen. Miljødirektoratet anbefaler at kommuner som ikke har målestasjoner, å 

følge med på luftkvaliteten på nettsiden Luftkvalitet i Norge.   

 

«Luftkvalitet i Norge» er en offentlig informasjonsside utviklet at Miljødirektoratet, 

Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Nettsiden 

varsler lokal luftkvalitet basert på meteorologiske beregninger. Nettsiden har aktuell 

informasjon om kommunens ansvar for lokal luftforurensing, helseråd, regelverk og tiltak.  

 

Nettsiden viser beregnet luftforurensning fra svevestøv, nitrogendioksid og ozon som er de 

vanligste former for lokal luftforurensning som påvirker folks helse. Utklipp fra nettsiden: 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Buskerud/Ringerike/Hønefoss

 



- 

Kommunens ansvar for å forebygge negative helseeffekter av lokal luftforurensning 

Kommunen har ansvar for å overvåke luftkvaliteten lokalt og iverksette tiltak når 

luftkvaliteten overskrider nedre vurderingsterskel i forurensningsforskriften. For å oppnå gode 

resultater er det viktig med en helhetlig bruk av tiltak og virkemidler, og et godt samarbeid 

både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommunens plikter omfatter å forebygge negative 

helseeffekter som følge av lokal luftforurensning gjennom å: 

 gjennomføre målinger  

 utrede og gjennomføre aktuelle tiltak 

 koordinere arbeidet med å utarbeide luftsonekart  

 innarbeide luftkvalitet som faglig grunnlag i all planlegging etter plan- og bygningsloven  

 informere om luftkvalitet, helseråd og mottiltak  

 ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på helsen 

 

Eksempler på tiltak mot svevestøv (PM2,5 og PM10) er: 

 restriksjoner på bruk av piggdekk  

 hastighetsreduksjoner 

 vedlikehold av veier  

 utskiftning av gamle vedovner 

Eksempler på tiltak mot NO2 er: 

 lavutslippssoner 

 tids- og miljødifferensierte bompenger  

 trafikkreduserende tiltak for å redusere klimagassutslipp og støy  

 øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Folkehelseoversiktene 

 

Juridiske forhold  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Rådmannens vurdering og anbefalinger 

Rådmannen finner at resultatene fra ett års målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss 2018-

2019 i hovedsak viste akseptable verdier. Rådmannens oppfatning er at det er nødvendig å 

overvåke luftkvaliteten i Hønefoss gjennom å følge med på nasjonale luftkvalitetsvarsler og 

innarbeide tiltak i planleggingen etter plan- og bygningsloven, vedlikehold av hovedgatene og 

informasjonsformidling til innbyggerne.  



- 

 

Vedlegg 

NILU –rapport 24/2019, Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, Målinger 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef, Helse og omsorg: Christine Myhre Bråthen 

Leder (kommuneoverlege): Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kartlegging av lokal
luftkvalitet i Hønefoss

Målinger 2018 - 2019

Dag Tønnesen , Jøran Solnes Skaar og Kjersti Tørnkvist

NILU rapport 24/2019



NI LU ra p port 24/2019 I SBN: 978 - 82 - 425 - 2993 - 0
I SSN: 2464 - 3327

TI LGJEN GELI GH ET :

A – Åpen

DAT O

01.11.2019

AN SVARLI G SI GN ATU R

Kari Nygaard, Administrerende direktør
(sign.)

AN TALL SI DER

3 6

TI TTEL

Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss

PROSJEKTLEDER

Kjersti Tørnkvist

Målinger 2018 - 2019 NI LU PROSJEKT N R.

118069

FORFATTER(E)

Dag Tønnesen, Jøran Solnes Skaar og Kjersti Tørnkvist

KVALI TETSSI KRER

Kjersti Tørnkvist

OPPDRAGSGI VER

Ringerike k ommune, 3500 Hønefoss

OPPDRAGSGI VERS REF.

Unni Suther

REFERAT

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført kartlegging av lokal luftkvalitet i
Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe
kunnska psgrunnlag for ny byplan i Hønefoss.

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske parametre som temperatur,
trykk, relativ fuktighet og vind.

Årsmiddelkonsentrasjonen av PM2,5 lå under øvre, men over nedre vurderingsterskel. Årsmiddelverdiene av N O2 og PM10 lå
ikke over nedre vurderingsterskel. Døgnmiddelverdier av PM10 og timemiddelkonsentrasjon av N O2 lå under øvre, men over
nedre vurderingsterskel.

TI TLE

Survey of local air quality in Hønefoss
Measurement s 2018 - 2019

EM N EORD

Luftkvalitet By - og trafikkforurensning

ABSTRACT

NI LU - Norwegian Institute for Air Research has commissioned a survey of local air quality in Hønefoss on behalf of
Ringerike municipality. The survey program started in June 2018 and was completed in May 2019. The measurements were
carried out to obtain the know ledge base for a new town plan in Hønefoss.

The measurement program included measurement of particulate matter and nitrogen dioxide as well as meteorological
parameters such as temperature, pressure, relative humidity and wind.

The annual mean concentrat ion of PM2.5 was below the upper, but above the lower assessment threshold. The annual
mean values of N O2 and PM10 did not exceed the lower assessment threshold. The daily mean values of PM10 and the
hourly concentration s of N O2 were below the upper, b ut above the lower assessment threshold.

PU BLI SERI N GSTYPE : Digital t do k ument (pdf) FORSI DEBI LDE: Kilde: NI LU

© NI LU – Norsk institutt for luftforskning
NI LU er I SO - sertifisert i henhold til N S - E N I SO 9001/I SO 14001 og a kkrediter t i henhold til N S - E N I SO/I E C 17025.



N I LU rapport 24/2019

2



N ILU rapport 24/2019

3

Innhold

Sammendrag ................................ ................................ ................................ ............ 4

1 Innledning ................................ ................................ ................................ .......... 5

2 Måleprogram ................................ ................................ ................................ ..... 5
2.1 Plassering av målestasjon og passive prøvetakere ................................ ............ 5

3 Retningslinjer og grenseverdier ................................ ................................ .......... 7

4 Måleresultater ................................ ................................ ................................ . 10
4.1 Måling av sv evestøv – PM10og PM2,5. ................................ ............................... 10

4.1.1 Årsmiddelverdier (PM10 og PM2,5) ................................ ......................... 10
4.1.2 Døgnmiddelverdier (PM10) ................................ ................................ .... 10
4. 1.3 Innbyrdes forhold mellom PM2,5 og PM10................................ ............. 13

4.2 Måling av nitrogendioksid – N O2 ................................ ................................ ...... 14
4.2.1 Årsmiddelverdier N O2 ................................ ................................ ........... 14
4.2.2 Timemiddelkonsentrasjoner av N O2................................ ..................... 14

4.3 N O2 målt med passive prøvetakere ................................ ................................ .. 16

5 Resultatvurdering ................................ ................................ ............................ 19
5.1 Belastning som funksjon av vindretning ................................ ........................... 19
5.2 Estimat for forekomst av N O2 timekonsentrasjon ved passive prøvepunkter . 20

6 Generell tiltaksvurdering ................................ ................................ .................. 21

7 Konklusjon ................................ ................................ ................................ ....... 21

Vedlegg A Figurer av timesverdier NO2, PM10 og PM2,5 vist månedsvis ..................... 23

Vedlegg B Kvartalsvise figurer av belastning av PM10, PM2,5 og NO2 fordelt på
vindretning i sektorer ................................ ................................ ....................... 32



N ILU rapport 24/2019

4

Sammendrag

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført
kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet
i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i
Hønefoss.

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske
parametre som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind . Målingene ble utført med
kontinuerlig registrerende instrumenter med tidsoppløsning en time. Svevestøv ble målt i to
størrelsesfraksjoner, partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10)
og partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer(PM2,5). I tillegg til disse
målingene ble det utført målinger av uke middelkonsentrasjoner av N O2 med passive
prøvetakere på 12 utvalgte steder i og nær Hønefoss sentrum.

Å rsmiddelkonsentrasjonen av PM2,5 lå u nder øvre, men over nedre vurderingsterskel .
Å rsmiddelverdiene av N O2 og PM10 lå ikke over nedre vurderingsterske l. D øgnmiddelverdier
av PM10 og timemiddelkonsentrasjon av N O2 lå under øvre, men over nedre vurderingsterskel.

Estimat av utbredelse for timemiddelkonsentrasjoner av N O2 basert på de passive
prøvetakerene viser at målepunktene med noe avstand fra ho vedtrafikkåren gjennom
sentrum ikke har timemiddel konsentrasjoner over luftkvalitetskriteriet / nedre
vurderingsterskel (100 µg/m3).

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforu rensning
kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser , ser det ut til at
forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av vegstrekningen
Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. I måleperioden ble nedre vurderingsterskel for
døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 overskredet ved målestasjonen og sannsynligvis på
andre deler av den nevnte vegstrekningen. Hovedårsaken til overskridelse av terskelverdien
er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv.
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Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss

Målinger 2018 - 2019

1 Innledning

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført
kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet
i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i
Hønefoss.

2 Måleprogram

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske
paramet e re som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind . Målingene ble utført med
kontinuerlig registrerende instrumenter med tidsoppløsning en time. Svevestøv ble målt i to
størrelsesfraksjoner, partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10)
og partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer(PM2,5). I tillegg til disse
målingene ble det utført målinger av ukemiddelkonsentrasjoner av N O2 med passive
prøvetakere på 12 utvalgte steder i og nær Hønefoss sentrum.

2.1 Plassering av målestasjon og passive prøvetakere

Etter en gjennomfø rt befaring, og etterfølg e nde vurdering av antatte vindforhold,
trafikkmengde og representativitet , foreslo NI LU å etablere målestasjon for kontinuerlig
registre re nde instrumenter ved Hønefoss skole ( Figur 1 ). Etter forslag fra NI LU og
etterfølgende dialog med kommunen ble de passive prøvetaker e ne plassert som vist i Figur 1 .
Stasjons navn og koordinat (Lengde – Bredde) for målestasjonene er vist i Tabell 1 .
Plasseringen ved Hønefoss skole ble valgt fordi plasseringen ble antatt å representere høy
forurensingsbelastning i Hønefoss sentrum. Hønengata er den vegstrekningen i
sentrumsområdet som har størst trafikk, og det er boligområder langs vegen. De øvrige
m ålepunktene ble valgt ut for å gi tilleggsinformasjon om utbredelsen av forurensning i
sentrum.
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Tabell 1 : Stasjonsnavn og koordinat for stasjonene i målenettverket.

Nummer Navn / plassering Lengde Bredde
Luftkvalitetsstasjon

1 Hønefoss skole 10. 26130E 60. 1714 N
Stasjoner med passive prøvetakere

2 Parkgate 7, Sør 10.2607 E 60.1723 N
3 Parkgate 15F, Nord 10.2626 E 60.1739 N

4
Kryss Dronning Åstas gate/Osloveien
(Ved Würth)

10.2572 E 60. 1530 N

5 Kryss Gigstadsvei/Eikliveien 10.2526 E 60. 1557 N
6 Ringerike krematorium, Hofgaards gate 16 - 12 10.2623 E 60.1671 N
7 Kryss Kongens gate/Stangs gate 10. 2589 E 60.1643 N
8 Rundkjøringen Ø – Owrens Gate ved Schjongs gate 10.2581 E 60.1621 N

9
Ringerike Folkehøgskole
(Gangvei mellom Askveien og Hvelven nord for
fo t ballbane)

10. 2417 E 60. 1631 N

10
Kryss Soknedalsveien/Hofsfossveien (ved
busstopp/Bademiljø)

10. 2451 E 60.1704 N

11
Hønengata sør for kryss E16 (Ved VVS
Senteret/Kremmertorvet)

10.2715 E 60.1816 N

12 Kongens gate/Hønefoss bro 10. 2567 E 60. 1683 N



N ILU rapport 24/2019

7

Figur 1 : Målenettverk for måling av lokal luftkvalitet i Hønefoss . Luftkvalitetstasjonen er markert
med rød stjerne. De blå markerer plassering for de passive prøvetakerne.

3 Retningslinjer og grenseverdier

Forurensningsforskriften er hjemlet i forurensningsloven, og ble vedtatt i 2002 . Forskriften
ble endret i 2008 med bakgrunn i endringer i EUs direktiv om luftforuren sning1.
Grenseverdiene i forurensningsforskriften er juridisk bindende, og overskridelse av disse
minstekravene utløser krav om målinger og tiltak.

Luftkvalitetskriteriene er basert på eksisterende kunnskap om hvilke helseeffekter
eksponering for luftfor urensning kan medføre. Kriteriene er satt til et nivå som de aller fleste
kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse.

Nasjonale mål angir regjeringens ambis jonsnivå for luft kvaliteten i Norge , men er ikke juridisk
bindende . De nasjonal e målene er satt lik luftkvalitetskriteriene.

1 EU (2008) Directive 2008/50/EC of the European parliament and of the council of 21 May 2008 on ambient air quality and
cleaner air for Europe. Off. J. Eur. Union, L152, 1 - 44.
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PM10, PM2,5og N O2 er de viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer
og tettsteder. Oversikt over norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for
disse forurensningskomponentene er gitt i Tabell 2 .

Tabell 2 : Gjeldende norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for NO2 og svevestøv.

Komponent Midlingstid Grenseverdi(1) Nasjonale mål
fra 1.1.2017(2)

Luftkvalitets -
kriterier (3)

NO2 15 minutter - - 300 µ g/m3

Time 200 µ g/m3

M å ikke overskrides mer
enn 18 ganger pr.
kalenderår

100 µ g/m3

År 40 µ g/m3 40 µ g/m3 40 µ g/m3

PM10 Døgn 50 µ g/m3

M å ikke overskrides mer
enn 30 ganger pr.
kalenderår

- 30 µ g/m3

År 25 µ g/m3 20 µ g/m3 20 µ g/m3

PM2.5 Døgn - - 15 µ g/m3

År 15 µ g/m3 8 µ g/m3 8 µ g/m3

1: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Kapittel 7. Lokal luftkvalitet.
2: Det kongelige klima og miljødepartement, Prop. 1 S (2016 - 2017)
3: Folkehelseinstituttet (2013) Luftkvalitetskriterier - Virkninger av luftforurensning på helse. Oslo, Nasjonalt

folkehelseinstitutt (Rapport 2013:9)

Foruten å definere grenseverdiene angir forurensningsforskriften vurderingsterskler for
forurensningsnivå. Disse anvendes som regler fo r hvordan forurensingsnivået skal overvåkes.
Det angis øvre og nedre vurderingsterskler for flere forurensings komponenter, inkludert de
som er målt i Hønefoss. Vurderingstersklene for årsmiddelkonsentrasjoner av PM10, PM2,5 og
NO2 er vist i Tabell 3 . Vurderingstersklene for døgnmiddel og timemiddel er vist i Tabell 4 .
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Tabell 3 : Vurderingsterskler for årsmiddelverdier av PM10, PM2,5 og NO2.

Komponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel
PM10 22µg/m3 20 µg/m3

PM2,5 12 µg/m3 10 µg/m3

NO2 32 µg/m3 26 µg/m3

Tabell 4 : Vurderingster s kler for døgnmiddel (PM10) og timemiddel (NO2)

Komponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel Antall pr.år
PM10 35µg/m3 25 µg/m3 30
NO2 140 µg/m3 100 µg/m3 18

I større byområder og andre soner hvor nedre vurderingsterskel er overskredet, skal det
foretas målinger. I større byområder og soner hvor konsentrasjonene i et representativt
tidsrom ligger mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres
hvis det benyttes en kom binasjon av målinger og modellberegninger. I større byområder og
soner hvor konsentrasjonene ligger under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å
benytte modellberegninger eller teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten.

Vurderin gstersklene og grenseverdiene i regelverket er gitt uten desimaler. Dette innebærer
at en middelverdiene også skal avrundes til hele tall når de sammenlignes med
vurderingsterskler og grenseverdier.

Forurensingsklasser
Statens vegvesen, Vegdirektoratet, H elsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har
definert forurensningsklasser som gir en beskrivelse av hvor forurenset uteluften er og i hvilken grad
nivåene av forurensning utgjør en helserisiko. Det er enten lite, moderat, høy eller svæ rt høy luft -
forurensning. Det er knyttet helseråd til de ulike forurensningsklassene. Forurensingsklassene er vist i
Tabell 5 .

Tabell 5 : Forurensingsklasser for samtlige komponenter de er definert for.

Klasser Nivå Helserisiko PM10

Døgn
(µg/m3)

PM2.5

Døgn
(µg/ m3)

PM10

Time *
(µg/ m3)

PM2.5

Time *
(µg/ m3)

NO2

Time
(µg/ m3)

SO2

Time
(µg/ m3)

O3

Time
(µg/m3)

Lite Liten <30 <15 <60 <30 <100 <100 <100
Moderat Moderat 30 - 50 15 - 25 60 - 120 30 - 50 100 - 200 100 - 350 100 - 180
Høyt Betydelig 50 - 100 25 - 75 120 - 400 50 - 150 200 - 400 350 - 500 180 - 240
Svørt høyt Alvorlig >150 >75 >400 >150 >400 >500 >240
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4 Måler esultater

4.1 Måling av svevestøv – PM10og PM2,5.

Relevante midlingstider for sammenligning av svevstøvkonsentrasjoner med regelverket er
døgnmiddel og årsmiddel . For å knytte forekomst av konsentrasjon med spredningsforhold og
utslippsdannende aktiviteter som vedfyring og vegtrafikk , er det nødvendig å se på hvordan
konsentrasjonene varierer i løpet av døgnet. Forholdet mellom de to større ls esfraksjonene av
svev e støv inneholder også rele vant informasjon om hvilke utsl ippskilder som forårsaker
konsentrasjonene. Slitasje og oppvirvling av vegstøv danner p artikler som hovedsakelig er
PM10. Vedfyring, bileksos og lang transportert luftforure n sning består hovedsakelig av PM2,5.

4.1.1 Årsmiddelverdier (PM10 og PM2,5)

I måleperioden fra og med juni 2018 til og med mai 2019 ble det målt følgende
års middelverdier ved Hønefoss skole:

• 20,4 µg/m3 PM10( avrundet til 20 µg/m3, ikke over nedre vurderingsterskel)
• 11,4 µg/m3 PM2,5( avrundet til 11 µg/m3, under øvre, men over ne dre

vurderingsterskel)

4.1.2 Døgnmiddelverdier (PM10)

En oppsummering av fordeling av døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 ved Hønefoss skole er
vist i Figur 2 . Konsentrasjonsnivåene er relatert til gre n severdier og retningslinjer for
luftkvalitet der det er tillatt med 30 døgn i et kalenderår før overskridelse inntreffer
( g renseverdi og vurderingsterskler). Antall døgn over grenseverdien på 50 µ g/m3 er 20 som er
under tillatte døgn på 30. Antall døgn over øvre vurder ingsterskel på 35 µ g/m3 er 51 som er
over tillatte døgn på 30.



N ILU rapport 24/2019

11

Figur 2 : Antall døgn med døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 over hhv. grenseverdi, øvre
vurderingster sk el, luftkvalitetskriteriene og nedre vurderingsterskel .

De 100 døgnene med høyest konsentrasjon av PM10 i hele måleperioden er vist i Figur 3 , og
tidsserien for døgnmiddelverdier av PM10 er vist i Figur 4 . Bortsett fra ett døgn i januar (19/1),
er samtlige døgnmiddelv erdier over 60 µg/m3 målt i perioden 24/3 til 29/4. Dette mønsteret
i årsvariasjon av døgnmiddelkonsentrasjon er typis k for veg nære målestasjoner som inngår i
nettverket for målinger i byer og tettsteder og antas hovedsakelig å ha sammenheng med
frigjøring av oppmagasinert vegstøv i løpet av vinteren.

Figur 3 : 100 høyeste døgnmiddelverdier av PM10 vist fra høyest konsentrasjon til 100de høyeste.
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Figur 4 : Tidsserie for døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 i Hønefoss i måleperioden juni 2018 til og
med mai 2019 .

Tidsserier for timeverdier av PM10 og PM2,5 er gitt i Vedlegg A .

En sammenligning av time s vise måleresultater av PM2,5og PM10 med forurensn in gklasser viser
at til sammen 4 60 timer i måleperioden var på «moderat» forurensnings nivå, og 179 timer var
på «høyt» nivå for PM2,5. For PM10 var 3 timer på «svært hø y t» nivå, 111 timer var på «høyt»
nivå, og 352 timer var på «moderat» nivå. De resterende timene var på «lavt»
forurensi ngsnivå. Fordelingen av forekomst for timer med «moderat» og «høyt» nivå
månedsvis er vist i Figur 5 (PM2,5) og Figur 6 (PM10). For PM2,5 var det januar 2019 som hadde
flest timer med høyere nivå enn «lavt», og ne st flest timer forekom i desember 2018 . For PM10

var det april 2019 som hadde flest timer over «lavt» nivå og mars 2019 hadde nest flest.

Figur 5 : Månedsvis forekomst av timer med PM2,5 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden.
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Figur 6 : Månedsvis forekomst av timer med PM10 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden.

4.1.3 Innbyrdes forhold mellom PM2,5 og PM10

De to viktigste kildene til forhøyde svevestøvkonsentrasjoner i norske byer og tettsteder er
utslipp fra vegtrafikk og utslipp fra vedfyring. Ett karakteristisk trekk for disse kildegruppene
er at massekonsentrasjonen for oppvirvlet vegstøv hovedsakelig be stemmes av partikler i
størrelsesfraksjonen mellom 2,5µm og 10 µm, mens massekonsentrasjonen for
vedfyringspartikler hovedsakelig bestemmes av partikler mindre enn 2,5 µm. Forholdet
mellom månedsmiddelverdier av PM2,5og PM10 er vist sammen med månedsmiddelverdier av
lufttemperaturen. Det høyeste forholdstallet finnes for månedene desember, januar og
februar, og det laveste i mars og april.

Forholdet mellom fine og grove partikler indikerer at utslipp av partikler fra oppvar ming med
ved (eller oljefyring) er den vesentligste kilden til partikkelforurensing i vintermånedene. I
vårperioden er andelen av fine partikler i svevestøvet lav. Dette indikerer at oppvirvlet støv er
den viktigste kilden til høy konsentrasjon.
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Figu r 7 : Forhold mellom månedsmiddelverdier av PM2,5 og PM10 samt lufttemperatur i Hønefoss i
måleperioden.

4.2 Måling av nitrogendioksid – NO2

4.2.1 Årsmiddelverdier NO2

I måleperioden fra og med juni 2018 til og med mai 2019 ble det målt fø lgende årsmiddelverdi
for NO2 ved Hønefoss skole:

• 26,1 µg/m3 NO2 (avrundet til 26 µg/m3, ikke over nedre vurderingsterskel)

4.2.2 Timemiddelkonsentrasjoner av NO2

En oppsummering av antall timer med målt konsentrasjon over de respektive nivåene i
forskriftene og luftkvalitetskriteriet er vist i Figur 8 . Time m iddelkonsentrasjonen ved Hønefoss
skole ligger over nedre vurderingsterskel og under øvr e vurderingsterskel. I alt 52 timer (av 18
tillatte) i måleperioden var konsentrasjonen høyere enn det anbefalte nivået for risikofri
luftforurensning (luftkvalitetskriteriene) .
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Figur 8 : Antall time r med time middelkonsentrasjoner av NO2 i måleperioden over hhv nedre
vurderingsterskel, øvre vurderingsterskel, grenseverdi og luftkvalitetskriteriene .

De tre timene med høyest konsentrasjon (over 200 µg/m3) ble målt kl . 19, 20 og 21 onsdag 5.
september 2018. Det v ar fallende lufttemperatur og svært lav vindhastighet i disse timene.
Konsentrasjonene forekommer i et tid s rom der det vanligvis er avtagende trafikkmengde og
dermed avtagende konsentrasjon av NO2. Konsentrasjonsnivået økte markant fra kl . 15 fram
til kl . 20 - kl . 21, og falt deretter markant fram til midnatt. I alt 9 av 13 timer med konsentrasjon
over 140 µg/m3 ble målt denne ettermiddagen/ kvelden. Tidsforløpet er vist i Figur 9 .

Figur 9 : Forurensningsepiso de 5. september 2018. NO2 ved Hønefoss skole. Temperatur er blått
kurve ( verdi høyre y - akse ) og NO2- konsentrasjon i gul kurve (vens t r e y - akse ) .

Månedsvise tidsserier av timesmiddel for måleperioden er vist i figurform i vedlegg A.
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En sammenstilling av ti meverdier for NO2 med forurensingsklassene er vist i Figur 10 . Det
forekom 461 timer med «moderat» forurensingsnivå, og 179 timer med «høyt»
forurens nin g s nivå i måleperioden. Alle timer med «høyt» nivå forekom i september 2018, og
flest timer med «moderat» nivå forekom i januar.

Figur 10 : Månedsvis forekomst av timer med NO2 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden

4.3 NO2 målt m ed passive prøvetakere

Passive prøvetakere er benyttet for å belyse konsentrasjonsnivået i andre områder i Hønefoss
enn rundt den faste målestasjonen. De er best egnet til å belyse utbredelsen av
konsentrasjoner av NO2, særlig for konsentrasjoner med lang midlingstid (som
årsmiddelverdi). Verdien av dem som indikator for de andre komponentene (PM10 og PM2,5)
er størst der utslippskilder som bidrar til høy konsentrasjonene er de samme som for NO2. I
Figur 11 vises korrelasjonen mellom middelverdiene fra monitorene ved målestasjonen
sammenlignet med resultatene fra de passive prøvetakerene ved målestasjonen.
Middelverdiene fra NO2- monitoren på målestasjonen er beregnet for de periodene de passive
prøvetakeren e var eksponert. Samvariasjonen mellom NO2- monitoren og de passive
prøv etakerene er god og systematisk med en tendens til at de passive prøvetakerene
overestimerer noe ved lav e konsentrasjon er og undere s timerer noe ved høy e
konsentrasjon er .

Det er generel t lav korrelasjon mellom de passive prøvetakerene for NO2 og konsentrasjon av
svevestøv . Årsaken til dette er både at utslippskildene til dels er forskjellige, og at for
utslippskilden vegtrafikk vil vegstøvutslipp variere med tiden på en annen måte enn
tr afikkutslipp av NO2.
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Figur 11 : Korrelasjon mellom måleresultatene for NO2, PM10 og PM2,5 fra monitor og de passive
prøvetakerne for NO2 ved målestasjonen Hønefoss skole.
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Seks av prøvetakerene som var hengt ut i desember 2018 hadde dessverre feil
filterimpregnering. Denne måneden er derfor ikke tatt med i oversikten av årsmiddelv erdi for
prøvetakingspunktene. Årsmiddelverdi i alle punktene for hele måleperioden (bortsett fr a
desember 2018) er vist i Figur 12 .

Figur 12 : Årsm iddelverdier NO2 for hele måleperioden beregnet fra de passive prøvetakere for NO2.

Av Figur 12 framgår det at middelverdien av NO2 må lt med passive prøvetakere var høyest
ved målestasjonen ved Hønefoss skole. Prøvepunktet i krysset mellom Kongens gate og Stangs
gate var på nesten samme nivå. De tre øvrige prøvetakingspunktene langs hoved trafikkåren
gjennom Hønefoss (punkt 4, 11 og 12) hadde også en middelverdi over 15 µg/m3. Dette viser
at målestasjonen ved Hønefoss skole er representativ for områdene med de høyeste
konsentrasjonene av NO2 i Hønefoss.

Ukesmiddelverdiene av NO2- konsentrasjone for hv ert punkt og hver måned bortsett fra
desember er vist i Figur 13 . Det er liten variasjon i innbyrdes forskjell mellom prøvepunktene,
og alle følger den samme årlige tidsvariasjonen. Det er usikkert i hvor stor grad middelnivået
på prø vepunktene kan si oss noe om forekomst av de aller høye ste
timemiddelkonsentrasjoner siden perioden med desidert høyest timemiddelkonsentrasjon
skjedde i et tidsrom da passive prøvetakere ikke var satt ut. En beregning av forekomst av
timer med konsentrasj on over 100 µg/m3 basert på de passive prøvetakerene vil ha lavere
usikkerhet siden dette nivået forekommer mye hyppigere på målestasjonen for
timemiddelkonsentrasjon , og dette konsentrasjon s nivået forekommer i mange timer da det
samtidig ble målt med pass ive prøvetakere. Resultatene fra de passive prøvetakerene er
derfor benyttet til å estimere forekomst av antall timer med NO2- konsentrasjone r over 100
µg/m3 ved prøvepu n ktene. Verdien 100 µg/m3 er nedre vurderingsterskel og representerer
grensen mellom «li te» og «moderat» luftforurensing for forurensingsklasser.
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Figur 13 : U kes middel verdier for passive prøvetakere av NO2.

5 Resultatvurdering

5.1 Belastning som funksjon av vindretning

For å kunne forklare sannsynlige årsaker til de målte konsentrasjonene , ble det målt
vindretning og vindstyrke på målestasjonen ved Hønefoss skole. På bakgrunn av samtidige
målinger av timemiddelkonsentrasjon og middelvindretning for timen er det utarbeidet
oversikter over konsentrasjonsbelastning som funksjon av vindretning , såkalte
konsentrasjonsroser . Disse vil vise hvilken vindretning som gjennomsnittlig medførte at det
ble målt høy eller lav konsentrasjon ved målepunktet. K vartalsvise konsentrasjons b elastning
av P M10, PM2,5 og N O2 fordel t på vindretning i sektorer som funksjon av vindretning finnes i
Vedlegg B.
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Konsentrasjonen av N O2 er stort sett høyest ved vind fra sørvest uansett årstid. Dette skyldes
trolig utslipp fra trafikk langs Hønengata, Torvgata, Strandgata og Hønefoss bru, samt
trafikken i sentrumsområdet. Vind fra nordøst, samt svak vind fra nordøst medfører også
forhøyde konsentrasjonsnivåer, trolig forårsaket av utslipp i Hønengata nær målestasjonen. I
tillegg viser målingene i vintermånedene høy konsentrasjon ved vind fra sør. Det dreier seg
i midlertid om ganske få timer med relativt sterk vind, 4 til 6 m/s. Siden skolebygningen ligger
på sø rsiden av målestasjonen må det ha vært spesielle vindforhold i disse timene med en lokal
dreining av vinden veldig nær målestasjonen. Årsaken er trolig de samme utslippene som
forårsaker forhøyet konsentrasjon ved vind fra sørvest.

Belastning av sveve s tøv er høyest i vinter - og vårmånedene. For sommer og høst er det
forhøyet konsentrasjonsnivå ved vind fra sørvest, vest og nordøst. Målingene i vinterperioden
har svært høy andel PM2,5 i svev e støvet, og en klart høyere middelverdi enn de øvrige
årstidene ved vind fra nordøst til nordvest. Både forholdet mellom fine og grove partikler, og
variasjonen av konsentrasjon med vindretningen indikerer at utslipp av partikler fra
oppvarming med ved (eller oljefyring) er den vesentligs t e kilden til partikkelforurensing i
vintermånedene. I vårperioden er andelen av fine partikler i svevestøvet lav. Høyest
belastning forekommer ved sørlig vind med høy vindstyrke. Igjen dreier dette seg om få
målinger, og årsaken er trolig oppvirvlet støv fra vegnære områder sørvest for må lestasjonen.

5.2 Estimat for forekomst av NO2 timekonsentrasjon ved passive prøvepunkter

På bakgrunn av antallet timemiddelkonsentrasjoner over 100 µg/m3 N O2 målt ved Hønefoss
skole er det g jor t et estimat av antall timer over 100 µg/m3 ved målepunktene for passive
prøvetakere. Anslaget bygger på følgende måleverdier:

• Antall timer over 100 µg/m3 på målestasjonen (52).
• Maksimal månedsmiddelkonse ntrasjon målt med passiv pr øvetaker på alle

målepunkter.
• F orholdet mellom maksimal ukes middelverdi fra passiv prøve taker og 100 µg/m3

(2,37) på målestasjonen.
• Hvordan antall avtar med økende verdi i en statistisk normalfordeling

Beregningen er utført v ed å skalere opp maksimal ukes middelverdi på prøvepunktene for
passive prøvetakere med 2,37. Dette gir et anslag for den 52. høyeste
timemiddel konsentrasjonen på målepunktet. De 51 resterende timene er deretter antatt å
avta i antall med økende verdi etter en normalfordeling. Antallet timer over 100 µg/m3 er
beregnet for en no rmalfordeling. Når dette antallet blir l avere enn 0,01 % av timene i ett år
indikerer det at det ikke forekommer timer over 100 µg/m3 ved målepunktet. Resultatene av
estimatet er vist i Tabell 6 . Målepunktene som ligger utenfor hovedtrafikkåren er alle anslått
å ha under en time i året med konsentrasjon over 100 µg/m3.
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Tabell 6 : Estimat av årlig forekomst av timer med NO2- konsentrasjon over 100 µg/m3 ved
prøvepunktene med passiv prøvetaker.

Prøvested Høyeste
månedsmiddel

Beregnet konsentrasjon
for 52. høyeste time

Estimat av timer
>100 µg/m3

Parkgate S 21,8 51,7 < 1
Parkgate N 24,3 57,7 < 1
Dronning Åstasvei/Oslov. 35,9 85,1 14
Gigstadveien/Eikeliveien 23,4 55,5 < 1
Ringerike krematorium 20,6 48,8 < 1
Kongens gt./Stangs gt. 41,7 98,8 48
Rundkjøringen 36,7 87,0 18
Ringerike folkehøyskole 23,2 55,0 < 1
Soknedalsv./Hafsfossveien 29,3 69,4 < 1
Hønengt. S kryss E6 40,1 95,0 36
Kongensgt. / Hønefoss bru 36,4 86,3 16

6 Generell tiltaksvurdering

I forhold til målte konsentrasjonsnivåer og regelverkets vurderingsterskler er det høye
døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 som er det største luftkvalitetsproblemet i Hønefoss.
B idraget fra boligoppvarming bidrar mest i vinterperioden, men gir få døgn med verdier over
50 µg/m3 som døgnmiddelverdi. Det største bidraget til forhøyde døgnmiddelkonsentrasjoner
ser ut til å komme fra vegstøv i vårmånedene.

Selv om det er vanskelig å benytte målingene av NO2 med passive prøvetakere som indikator
for støvnivået, vil svevstøvkonsentr asjoner i områder der utslipp er relatert til vegtrafikk ofte
ha fellestrekk med utbredelsen av NO2- konsentrasjoner. Dette gir en indikasjon på at
forekomsten av høye døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 er størst i de samme områdene
som har høy middelkonsent rasjon av NO2. Imidlertid kan det være områder nær veier med
høy skiltet hastighet og vesentlig trafikkmengde som har et svevestøvproblem uten at det
nødvendigvis har et problem med høy NO2- forurensing.

Anerkjente tilta k mot vegstøv som forurensningskil de er intensivert veg - renhold, redusert
bruk av piggdekk i vintersesongen og nedsatt fartsgrense i piggdekksesongen.

7 Konklusjon

Målingene i Hønefoss er utført i ett år, fra juni 2018 til mai 2019. De formelle kriteriene i
forurensningsforskriften er knyt tet til kalenderår. Måleperioden gir derfor bare indikasjon på
hvordan luftkvaliteten i Hønefoss er sammenlignet med kriteriene i forurensningsforskriften.
Basert hovedsak e lig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning
kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at
forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av vegstrekningen
Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. I måleperioden ble nedre vurderingsterskel for
døgnmiddelkonsen trasjoner av PM10 overskredet ved målestasjonen og sannsynligvis på
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and re deler av den nevnte vegstrekningen. Hovedårsaken til overskridelse av terskelverdien
er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv. Å rsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og
timem iddelkonsentrasjon for N O2 lå også over sine respektive nedre vurderingsterskler . Dette
indikerer at det er behov for fortsatt overvåkning av luftkvalitet i Hønefoss gjennom måling av
luftkvalitet. Utslipp av N O2 fra vegtrafikk er i ferd med å reduseres, og forventet reduksjon i
midlere utslipp pr. kjøretøy er høyere enn prognosene for vekst av trafikkmengde.
Forurensning av svevestøv i form av PM10 er imidlertid i liten gra d avhengig av
kjøretøyteknologi og kan forventes å øke med økende trafikkmengde. Vurdering av ulike tiltak
for å begrense luftforurensing bør ta hensyn til dette.
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Vedlegg A

F igurer av time s verdier NO2, PM10 og PM2,5 vist månedsvis



N ILU rapport 24/2019

24

0

10

20

30

40

50

60

70

N
O
2,
µg
/m
³

Nitrogendioksid Hønefoss skole , juni 2018

0

10

20

30

40

50

60

N
O
2,
µg
/m
³

Nitrogendioksid Hønefoss skole, juli 2018

0

50

100

150

200

250

N
O
2,
µg
/m
³

Nitrogendioksid Hønefoss skole, august 2018



N ILU rapport 24/2019

25

0

50

100

150

200

250

N
O
2,
µg
/m
³

Nitrogendioksid Hønefoss skole, september 2018

0

10

20

30

40

50

60

70

80

N
O
2,
µg
/m
³

Nitrogendioksid Hønefoss skole, oktober 2018

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

N
O
2,
µg
/m
³

Nitrogendioksid Hønefoss skole, november 2018



N ILU rapport 24/2019

26

0

20

40

60

80

100

120

N
O
2,
µg
/m
³

Nitrogendioksid Hønefoss skole, desember 2018

0

20

40

60

80

100

120

140

N
O
2,
µg
/m
³

Nitrogendioksid Hønefoss skole, januar 2019

0

20

40

60

80

100

120

N
O
2,
µg
/m
³

Nitrogendioksid Hønefoss skole, februar 2019



N ILU rapport 24/2019

27

0

20

40

60

80

100

120

N
O
2,
µg
/m
³

Nitrogendioksid Hønefoss skole, mars 2019

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

N
O
2,
µg
/m
³

Nitrogendioksid Hønefoss skole, april 2019

0

10

20

30

40

50

60

70

80

N
O
2,
µg
/m
³

Nitrogendioksid Hønefoss skole, mai 2019



N ILU rapport 24/2019

28

0

100

200

300

400

500

600

µg
/m
³

PM2.5 og PM10 Hønefoss skole, juni 2018

Hønefoss skole-PM2.5-µg/m³ Hønefoss skole-PM10-µg/m³

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

µg
/m
³

PM2.5 og PM10 Hønefoss skole, juli 2018

Hønefoss skole-PM2.5-µg/m³ Hønefoss skole-PM10-µg/m³

0

5

10

15

20

25

30

35

µg
/m
³

PM2.5 og PM10 Hønefoss skole, august 2018

Hønefoss skole-PM2.5-µg/m³ Hønefoss skole-PM10-µg/m³



N ILU rapport 24/2019

29

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

µg
/m
³

PM2.5 og PM10 Hønefoss skole, september 2018

Hønefoss skole-PM2.5-µg/m³ Hønefoss skole-PM10-µg/m³

0

20

40

60

80

100

120

140

µg
/m
³

PM2.5 og PM10 Hønefoss skole, oktober 2018

Hønefoss skole-PM2.5-µg/m³ Hønefoss skole-PM10-µg/m³

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

µg
/m
³

PM2.5 og PM10 Hønefoss skole, november 2018

Hønefoss skole-PM2.5-µg/m³ Hønefoss skole-PM10-µg/m³



N ILU rapport 24/2019

30

0

20

40

60

80

100

120

140

160

µg
/m
³

PM2.5 og PM10 Hønefoss skole, desember 2018

Hønefoss skole-PM2.5-µg/m³ Hønefoss skole-PM10-µg/m³

0

20

40

60

80

100

120

140

µg
/m
³

PM2.5 og PM10 Hønefoss skole, januar 2019

Hønefoss skole-PM2.5-µg/m³ Hønefoss skole-PM10-µg/m³

0

20

40

60

80

100

120

µg
/m
³

PM2.5 og PM10 Hønefoss skole, februar 2019

Hønefoss skole-PM2.5-µg/m³ Hønefoss skole-PM10-µg/m³



N ILU rapport 24/2019

31

0

100

200

300

400

500

600

µg
/m
³

PM2.5 og PM10 Hønefoss skole, mars 2019

Hønefoss skole-PM2.5-µg/m³ Hønefoss skole-PM10-µg/m³

0

50

100

150

200

250

300

350

400

µg
/m
³

PM2.5 og PM10 Hønefoss skole, april 2019

Hønefoss skole-PM2.5-µg/m³ Hønefoss skole-PM10-µg/m³

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

µg
/m
³

PM2.5 og PM10 Hønefoss skole, mai 2019

Hønefoss skole-PM2.5-µg/m³ Hønefoss skole-PM10-µg/m³



N ILU rapport 24/2019

32

Vedlegg B

Kvartalsvise f igurer av belastning av PM10, PM2,5 og NO2

fordel t på vindretning i sektorer
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for juni - juli - august 2018.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for september - oktober - november
2018.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for desember 2018 - januar - februar
2019.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for mars - april - mai 2019.

0

330

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

10 20 30 40 50

Hønefoss skole-PM2.5-µg/m³ Hønefoss skole-PM10-µg/m³

0

330

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

10 20 30

Hønefoss skole-NO2-µg/m³

0

330

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

0

0

10

10

20

20

30

30

C = 14.85

0.4 - 2 m/s

2.1 - 4 m/s

4.1 - 6 m/s

> 6 m/ s



NILU – Norsk institutt for luftforskning

ISBN: 978 - 82 - 425 - 2993 - 0
ISSN: 2464 - 3327

NILU – Norsk institutt for luftforskning er en uavhengig stiftelse etablert i 1969.
NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet
til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter. På
bakgrunn av forskningen leverer NILU integrerte tjenester og produkter innenfor
analyse, overvåkning og rådgivning. NILU er opptatt av å opplyse og gi råd til
samfunnet om klimaendringer og forurensning og konsekvensene av dette.

NILUs verdier: Integritet – Kompetanse – Samfunnsnytte
NILUs visjon: Forskning for en ren atmosfære

NILU – Norsk institutt for luftforskning
Postboks 100, 2027 KJELLER

E - post: nilu@nilu.no
http://www.nilu.no



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/97-3  Arkiv: 465  

 

Sak: 12/20 

 

Saksprotokoll - Fritak fra verv  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Utsatt til KS 03.03.20 på grunn av mangel på tid. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.02.2020: 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/97-2  Arkiv: 465  

 

Sak: 2/20 

 

Saksprotokoll - Fritak fra verv  

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
Heidi Torstensrud og Simret Berhan Tuccu fritas fra verv ut valgperioden med virkning fra 

1.januar 2020. 

 
 

Behandling i Integreringsrådet 27.01.2020: 

 

Det er kommunestyret som har den endelige beslutningen. Rådet anbefaler rådmannens 

forslag. 

 

Leder Viera Rozmara-Frydenlund (H) foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Integreringsrådets anbefaling til 

kommunestyret. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Integreringsrådet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/97-1   Arkiv:   

 

 

Fritak fra verv i Integreringsrådet 

 

Forslag til vedtak: 

Heidi Torstensrud og Simret Berhan Tuccu fritas fra verv ut valgperioden med virkning fra 

1.januar 2020. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Heidi Torstensrud og Simret Berhan Tuccu er vararepresentanter til Integreringsrådet 

inneværende valgperiode, og ber om fritak fra sine verv ut perioden av personlige grunner. 

 

I integreringsrådet er 6 medlemmer og 6 varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret etter forslag 

fra innvandrerorganisasjonene, innvandrere org øvrige innbyggere i kommunen.   

Varamedlemslisten etter vedtak i sak 168/19 inneholdt 7 vararemedlemmer, og vil bestå av 5 

medlemmer resten av perioden, viss fritakene innvilges. 

 

Juridiske forhold  

Kommunbeloven § 15 2.ledd 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Steinmo 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/461-5  Arkiv: 431  

 

Sak: 22/20 

 

Saksprotokoll - Vårkonferansen 2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.02.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/461-3  Arkiv: 431  

 

Sak: 12/20 

 

Saksprotokoll - Vårkonferansen 2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/461-2  Arkiv: 431  

 

Sak: 20/20 

 

Saksprotokoll - Vårkonferansen 2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/461-4  Arkiv: 431  

 

Sak: 10/20 

 

Saksprotokoll - Vårkonferansen 2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 05.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/461-1   Arkiv:   

Vårkonferansen 2020  

 

Forslag til vedtak: 

Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vårkonferansen gjennomføres hvert år i april måned. 

Målet med konferansen er å inspirerer, dele og bli kjent med oppgaver og kollegaer på tvers i 

organisasjonen. 

Målgruppen er: Ansatte i Ringerike kommune fra alle sektorer. Folkevalgte er velkomne til å delta på 

konferansen, -  påmelding til sekretariatet. 

 

Tema på årets konferanse: Folkehelse – Gi rom 

Tid/sted: Onsdag 22. april 2020 kl. 08.30 – 15.00 i Ringerike kultursenter – byscenen 

 

Hovedforedragsholder er Hannah Wozene Kvam, rådgiver for kultur og mangfold Viken 

fylkeskommune. Hun har i 25 år arbeidet som artist, skribent og formidler og er brennende opptatt av 

mangfoldsfeltet. 

Hun vil ta opp hvordan de synlige og usynlige strukturene fungerer på arbeidsplassen og generelt i 

samfunnet. Hvem treffer beslutninger, og hvilke perspektiv er det som fremmes. Hvem deltar og hva 

skjer når deltakelsen uteblir? 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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