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Forslag til vedtak: 

 

1. Økonomirapport 2. kvartal 2020 med vedlegg, tas til orientering. 

 

2. Helse og omsorgs driftsbudsjett styrkes med 500.000 kr til dekning av 

konsulentutgifter strukturutredning, jfr. FS sak 59/20. 

 

3. Følgende budsjettkorreksjoner vedtas og innarbeides i driftsbudsjettet for 2020: 

 

Utdanning og familie   

a) Reduserte utgifter - nytt kommunalt samarbeid av 

barnevernvakt 

-1 500 000 

b) Økte vedtak i spesialundervisning barnehage 4 000 000 

c) Redusert tilskudd til tilrettelagt grunnskoleopplæring 

mindreårige asylsøkere 

3 000 000 

d) Videre drift Ungdomsplassen 750 000 

e) Økte utgifter grunnet Covid-19 1 425 000 

f) Tapte inntekter pga. Covid-19, barnehage og SFO 6 675 000 

  14 350 000 

 

Helse og omsorg   

a) Økte utgifter/tapte inntekter Covid-19 42 500 000 

b) Økte lønnsutgifter til ambulerende hjemmetjeneste 8 000 000 

c) Reduserte brukerbetaling i institusjon og 

hjemmetjeneste 

3 000 000 

  53 500 000 
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Teknisk, kultur og idrett   

a) Økt lønnsutgifter til renhold og vaktmestertjenester – 

Covid-19 

4 080 000 

  4 080 000 

Selvkost   

a) Forsinket driftsstart Monserud  28 830 000 

  28 830 000 

Avsetninger og overføringer   

a) Ikke innfridd sparekrav – reduserte reiseutgifter 2 425 000 

b) Ikke innfridd sparekrav - nye kutt jfr. KS 

budsjettvedtak 

10 210 000 

c) Reduserte parkeringsinntekter 2 500 000 

d) Redusert statlig integreringstilskudd 1 000 000 

  16 135 000 

  

Budsjettkorreksjonene på til sammen 116,9 millioner kroner, finansieres slik: 

 

 17,0 millioner kroner i reduserte renteutgifter investeringer  

 3,2 millioner kroner i økte renteutgifter startlån    

 3,2 millioner kroner i økte renteinntekter startlån   

 4,65 millioner kroner i økt utbytte (Ringerikskraft og Vardar) 

 9,9 millioner kroner i merinntekter på overskudd fra KLP   

 27,1 millioner kroner i netto endring i skatt og rammetilskudd  

 43,2 millioner kroner - redusere årest budsjetterte avsetning til 

disposisjonsfond  

 15,1 mill kroner - redusere kommunens disposisjonsfond  

  

 

 

4. Følgende budsjettendringer vedtas og innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020: 

 

a) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for ikke-gebyrfinansierte investeringer: 

 Hov ungdomsskole (prosjekt 10002) 12 millioner kroner 

 Benterud skole (prosjekt 10004) 6 millioner kroner 

 Hov øst omsorgsboliger (prosjekt 10008) 10 millioner kroner 

 Nes skole ny barneskolefløy (prosjekt 10027) 3 millioner kroner 

 FDV-system (prosjekt 17005) 2,5 millioner kroner 

b) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for gebyrfinansierte investeringer: 

 Styresystem Nes RA og Monserud RA (prosjekt 15037) 11 millioner kroner 

 Digitale vannmålere (prosjekt 19210) 5 millioner kroner 

 

c) Det vises til vedtak i kommunestyret 13. desember 2019 (KS sak 208/19) og 

foreslås en bevilgning på 500.000 kroner til utredning av overtakelse av Tyristrand 

vannverk (prosjekt 19211), som lånefinansieres. 
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d) Følgende nye tiltak vedtatt i KS sak 55/20 lånefinansieres: 

 Oppgradering Hønengata (prosjekt 14019) 3,5 millioner kroner 

 Jernbanekulvert Grensegata (prosjekt 14022) 5 millioner kroner 

 Nordmoveien (prosjekt 14023) 3,5 millioner kroner 

 Eggemoen VA og høydebasseng (prosjekt 15020) 11,5 millioner kroner 

 

e) Beløpet på 535.000 kroner som ble avsatt til nytt styringssystem til kremasjonsovn i 

KS sak 93/20 (prosjekt 17015), lånefinansieres. 

 

f) Oppsummert medfører budsjettendringene i punktene 4. a-e følgende: 

 Budsjettert bruk av lån til ikke-gebyrfinansierte investeringer reduseres med 

16,865 millioner kroner 

 Budsjettert mva. kompensasjon reduseres med 4,1 millioner kroner 

 Budsjettert bruk av lån til gebyrfinansierte investeringer reduseres med 4 

millioner kroner 

 

g) Budsjettmidler på totalt 505.079 kroner omdisponeres til prosjekt 10031 

Ringerikskjøkken – produksjonskjøkken, for inndekning av merforbruk. Midlene 

hentes fra prosjektene 0080 Helse- og omsorgsbygg (232.336 kroner) og 0082 

Hjelpemiddellageret/velferdsteknologi (272.743 kroner). 

 

5.  Øremerket statlig tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering, foreslås brukt 

slik: Prosjekter egen politisk sak i mai 2020 3 000 000 Tyristrand skole 1 800 000 Lys 

gymsaler Tyristrand hallen 480 000 Veien skolen 300 000 Veienmarka 350 000 Hallingby 400 

000 Maling skoler 470 000 Vang anbud hallingby anbud Maling barnehager Tyristrand 150 

000 Hvervenmoen 150 000 7 100 000 Asfaltering/rehabilitering av veier fortau og GS-veier 7 

000 000 SUM 14 100 000 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kvartalsrapporten skal gi status over driften i Ringerike kommune så langt i år.  

Den inneholder økonomisk årsprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, ansatte og 

årsverk samt status på mål og politiske vedtak som administrasjonen skal følge opp. 

 

Saksframlegget vil beskrive hovedbudskapet i rapporteringen pr. 2. kvartal 2020, og det 

henvises til den vedlagte rapporten for mer utfyllende informasjon og detaljer. 

 

 

Sammendrag 

Tjenesteområdenes prognoser viser merutgifter på 130 millioner kroner i forhold til budsjett.  

På sentrale inntekter og utgifter viser prognosene 92 millioner kroner i økte inntekter/lavere 

utgifter/avsetninger, når det ikke avsettes noe til disposisjonsfond ved årets slutt. 

Samlet sett er det da 38 millioner kroner i netto merforbruk. Se rapport for detaljer. 

Budsjettkorreksjoner drift 

Rådmannen har foretatt administrative budsjettkorreksjoner i driftsbudsjettet som ikke er av 

prinsipiell betydning, og som ikke endrer kommunens netto driftsramme. Den økonomiske 

oversikten i kvartalsrapporten inkluderer denne budsjettendringen. 

 



  Sak 106/20 

 

 Side 12 av 86   

 

 Korrigering av satser for ubekvemstillegg i pleie- og omsorgssektoren kr 5 800 000. 

Dette er en del av lønnsoppgjøret og er belastet årets avsetning lønnsvekst. 

 

 

Rådmannen foreslår i tillegg å justere budsjettene med til sammen 116,9 millioner kroner, jfr. 

forslag til vedtak pkt. 2: 

 

 Utdanning og familie styrkes med 14,3 millioner kroner 

 Helse og omsorg styrkes med 53,5 millioner kroner 

 Teknisk, kultur og idrett styrkes med 4,1 millioner kroner 

 Selvkost styrkes med 28,8 millioner kroner 

 Avsetninger og overføringer styrkes med 16,1 millioner kroner 

 

 

 

Justering av investeringsbudsjetter 

Revisjonen har ved flere anledninger påpekt at det er for store avvik mellom budsjett og 

regnskap ved årets slutt. Det må budsjettjusteres gjennom året for å treffe så godt som mulig 

på investeringsprosjekt i forhold til regnskap. Justeringene har ingen betydning for 

totalrammene for de enkelte prosjekt. Dette dreier seg om hvor mye hvert prosjekt er bevilget i 

inneværende budsjettår. 

 

 

Økonomisk årsprognose 

 

tall i hele tusen kroner 

Budsjett

hittil  

Regnskap 

hittil  i  år

Avvik 

hittil Budsjett Prognose Avvik*

10 Folkevalgte og revisjon 5 582 4 829 753 11 025 11 025 0

20 Administrasjon og fellesutgifter 96 927 59 506 37 421 101 121 101 121 0

25 Strategi og utvikling 20 753 17 418 3 335 43 341 43 341 0

30 Utdanning og familie 304 557 311 040 -6 483 644 759 662 759 -18 000

40 Helse og omsorg 322 568 339 098 -16 530 662 051 734 881 -72 830

50 Teknisk, kultur og idrett 82 431 85 011 -2 580 170 656 174 736 -4 080

51 Selvkost -11 072 -39 855 28 783 -70 977 -42 149 -28 828

70 Avsetninger, overføringer 73 566 -13 013 86 579 31 162 37 397 -6 235

895 312 764 034 131 278 1 593 138 1 723 111 -129 973

Sektor:

til  og med juni 2020 hele året 2020

Sum alle sektorer  
 

I budsjettet for 2020 er det forventet et overskudd (til bundne avsetninger) på 43.186.000 kr. 

Dersom prognosen pr. 2. kvartal holder seg ut året, vil det ikke være mulig å avsette noe til 

disposisjonsfondet ved årets slutt i 2020.  
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Covid-19 (koronavirus) - prognose merutgifter 2020  

 

Kommunen har mottatt 36,1 millioner kroner i økt rammetilskudd i forbindelse med 

Covid-19. Prognose for kommunens merutgifter i forbindelse med dette overstiger det 

økte rammetilskuddet og fordeles slik: 

 
Tall i hele 1000 

 Prognose 

2020 

80 Skatt og rammetilskudd -36 100

20 Administrasjon og fellesutgifter 800

30 Utdanning og familie 8 100

40 Helse og omsorg 42 500

50 Teknisk, kultur og idrett 5 000

Merutgifter 20 300

Sektor

 
  

Det knyttes stor usikkerhet til prognose for kommunens merutgifter som følge av 

Covid-19. Merforbruk per sektor skyldes i hovedsak: 

 

 

Administrasjon og fellesutgifter 

 Kjøp av programvare     0,3 

 Lønn       0,5 

 

Utdanning og familie 

 Lønn, vikarer og overtid     4,8 

 Innkjøp av smittevernutstyr      0,5  

 Utbetalt kompensasjon for tapt inntekt i private barnehager  2,8 

 

Helse og omsorg 

  Helsehotell       11,8 

 Paviljong Austjord      13,0 

 Lønnsutgifter ved kohorter og karantene   6,8 

 Innkjøp av smittevernutstyr      3,5 

 Økte utgifter legetjenester     5,0 

 NAV       0,8 

 Tapte inntekter      1,6 

 

 

Teknisk, kultur og idrett 

 Renhold lønnsutgifter     3,5 

 Innkjøp av renholdsmidler og rekvisita   1,0 

 Tapte inntekter, kursinntekter og leieinntekter idrettshaller 0,5 

 

 

Sentrale inntekter 

Avviket på det sentrale inntektene i år forventes å bli 27,1 millioner høyere enn budsjettert.   
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Finansinntekter og –utgifter 

Netto finansutgifter viser et mindreforbruk på 21,65 millioner kroner (21,88 millioner kroner 

medregnet netto finansutgifter i tjenesteområdene). 

Se for øvrig vedlagte kvartalsrapport. 

 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner (fond) 

Det forventes å avsette 43.186.000 kr til fond – og bruke 10.415.000 av fond. Slik prognosen 

nå ligger på de øvrige driftsområdene, vil det ikke være mulig å avsette til disposisjonsfond i år. 

 

 

 

Investeringer 

Det er rapportert status på investeringsprosjekter per 2. kvartal 2020. 

Årets planlagte brutto investeringsutgifter er 850 millioner kroner per 2. kvartal 2020. Av 

disse, er 400 millioner kroner regnskapsført i første halvår 2020.  

Se vedlagte kvartalsrapport – avsnittet «Status investeringsprosjekter» for flere detaljer og 

kommentarer. 

 

 

Sykefravær 

Sykefraværet for 2. kvartal 2020 er 8,28 %, dette er en nedgang på omtrent ett prosentpoeng 

sammenliknet med 2. kvartal 2019. Sykefraværet samlet for 1. halvår er 8,89 % og den gode 

trenden med at sykefraværet synker fortsetter. 

 

 

Bemanning  

Antall årsverk pr 30.06.2020 er på 1874, det er 30 årsverk flere enn pr 30.06.2019.  

Antall ansatte pr 30.06.2020 er 2248 og det er 24 færre enn pr 30.06.2019.  

 
 
Status politiske oppdrag  

Kvartalsrapporten viser i eget avsnitt, informasjon og status på KS vedtak og verbalforslag 

som administrasjonen skal følge opp og melde tilbake på. 

 

 

Status mål 

Kvartalsrapporten viser i eget avsnitt informasjon og status på de overordnede mål kommunen 

har satt. 
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Rådmannens vurdering 

En ekstraordinær driftssituasjon som følge av Covid-19, gjør at fokus og oppgaver har vært 

preget av pandemien. Det er til dels omfattende og tidkrevende prosesser som skal til for å 

kunne omstille driften til gitte rammer. I tillegg er pandemiens kostnader underfinansiert med 

om lag 20 millioner kroner fra statens side (rammetilskudd).   

Rådmannen vurderer nå situasjonen slik at tjenesteområdene ikke vil klare å dekke inn alle de 

negative avvikene i sine budsjetter, og foreslår budsjettjusteringer. Dersom de korreksjonene 

som er foreslått blir vedtatt, er det fortsatt utfordringer i tjenestene – men som man da har tro 

på at kan løses innen årets slutt. 

 

 

 

 

Vedlegg 

Økonomirapport 2. kvartal 2020 med vedlegg (status mål og status politiske saker) 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler:  

Anne Katrine Korneliussen 

Anne Berit Hamar 

Sanna Grønlid 

Karoline Fagervold 

Anette Skjolden 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  107/20 

Side 16 av 86   

 

 
Arkivsaksnr.: 16/6422-38   Arkiv: L12  

 

Refusjon Nerbytunet behandling av anmodning om vedtak av 

refusjonssak 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

107/20 Kommunestyret 10.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret avviser anmodning om omgjøring av vedtak om refusjon. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok i møte 2.5.19, sak 44/19, fastsetting av refusjon for opparbeidelse av 

planpålagt infrastruktur for reguleringsplanene Nerbytunet og Andersløkka i Haug. Vedtaket 

gav grunnlag for fordeling og størrelse av refusjon. Vedtaket i refusjonssaken ble ikke 

påklaget, og det ble ikke reist søksmål etter den særlige søksmålsfristen på to måneder i pbl. § 

18-12. Kommunen mottok 19.08.19 anmodning om omgjøring av refusjonsvedtaket fra Løten 

Auto Eiendommer. Begrunnelsen for anmodningen var anført å være at kommunen ikke hadde 

satt riktig adressat for kravet i sitt vedtak da det ble hevdet at mottaker av kravet var endret 

som følge av privatrettslige avtaler. Det ble også hevdet at kommunen har gjort feil i forhold til 

utsatt betalingsplikt for eiendommer som omfattes av refusjonssaken. 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å ikke ta anmodningen om omgjøring av 

refusjonsvedtaket til følge. Det legges vekt på at klagefrist og søksmålsfrist er overskredet. 

Rådmannen mener også at vedtaket ikke innebærer feil ved de forholdene som ønskes endret 

gjennom begjæringen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Etter plan- og bygningsloven kan det søkes refusjon for opparbeiding av infrastruktur som er 

pålagt gjennom reguleringsplan og dermed er en forutsetning for utbygging. Hensynet bak 

refusjonsreglene er at de eiendommene som er avhengig av opparbeidelsen, og som får utløst 

et utbyggingspotensial gjennom at noen påtar seg opparbeiding av nødvendig infrastruktur skal 

være med på å ta sin del av kostnadene. Dette muliggjør at en aktør innen et område påtar seg 

oppgaven med opparbeidelsen og senere får dekket inn de andre partenes andel gjennom 

refusjon. Dette skal både sikre en rettferdig fordeling av kostnadene for opparbeidelsen, 

mulighet for realisering av infrastruktur, og hindre gratispassasjerer. Refusjon er som oftest 

kun naturlig å bruke der partene ikke selv kommer til en løsning om fordeling av kostnader og 

følger lovfestede prinsipper i plan- og bygningsloven for fordeling. 
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Rådmannen har oppfordret partene i saken, refusjonskreditor og refusjonsdebitor, om å komme 

til enighet da det ikke var uenighet om hverken beløpets størrelse eller hvem som skulle betale. 

Uenigheten om at feil navn stod på fakturaene, noe som ble hevdet å gi utfordringer ift. 

regnskapsføring, ble etter det Rådmannen kjenner til ryddet opp i. På grunn av tiden dette tok 

har innkrever av refusjonsbeløpet krevet renter for det opprinnelige beløpet. Rentekravet ble 

delvis imøtekommet av refusjonspliktig, men fortsatt lå det en mindre rest som er det 

rådmannen oppfatter at uenigheten nå dreier seg om.  

Partene har ikke kommet til enighet og saken fremmes derfor til politisk behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike Kommune har motatt anmodning om omgjøring av vedtak fra Løten Auto 

Eiendommer. I anmodningen hevdes det at refusjonsvedtaket er ugyldig for deler av vedtaket 

og det bes om at disse forholdene rettes. 

 

Anmodningen om endring av vedtaket tar opp to forhold som legges til grunn for ønsket om 

omgjøringen.  

 

1. Vedtaket hevdes å være ugyldig da kommunen i refusjonsvedtaket ikke har satt 

tidligere eier av eiendommen gnr/bnr 103/242 og gnr/bnr 103/243 som 

refusjonsdebitor. Dette selv om det følger av pbl. § 18-11 at «Eier av det 

refusjonspliktige arealet er ansvarlig for betaling, om ikke annet følger av avtale med 

tidligere eier». I anmodningen menes det at kommunen skulle ha lagt en privatrettslig 

avtale, som overfører ansvaret for betaling av refusjonsbeløpet for disse eiendommene, 

til den parten avtalen pålegger betalingsansvaret.  

 

 

2. Søker mener at det for tomtene 20 og 22 gjelder utsatt forfallstidspunkt og ber om at 

kommunen retter vedtaket slik at dette kommer frem. Vedtaket menes å være ugyldig 

for denne delen.  

 

 

Juridiske forhold  

Vilkårene for omgjøring av vedtak uten klage følger av forvaltningsloven § 35, bokstav c. Etter 

bokstav c følger det at kommunen kan omgjøre vedtaket uten at det er påklaget om vedtaket 

må anses ugyldig. Vedtak kan for eksempel være ugyldige dersom kommunen ikke har fulgt 

saksbehandlingsreglene. Vedtaket vil likevel være gyldig når det er grunn til å regne med at 

feilen ikke har virket bestemmende på innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok enstemmig «Foreløpig godkjenning av plan for utførelse 

Ringkollveien/Bånntjernveien» sak 44/17 den 06.04.2017.  

 

«Endelig vedtak av refusjon Rinkollveien/Bånntjernveien» ble enstemmig vedtatt av 

Kommunestyret i sak 44/19 den 22.3.19. 

 

Alternative løsninger 

Kommunestyret har i utgangspunktet myndighet til å omgjøre sine vedtak. I denne saken er det 

begjært endring av mottaker av krav for refusjonsbeløp og utsatt forfall for betaling. Dersom 
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vedtaket endres eller omgjøres av kommunen, vil dette gi nye klagefrister for vedtaket. 

Rådmannen anser at det vil være uheldig dersom det gis ny mulighet for å klage på 

refusjonsvedtaket når en ser dette i sammenheng med plan- og bygningsloven § 18-12 hvor det 

presiseres at: Det kan ikke gis oppfriskning for fristoverskridelser. Departementet har vurdert 

at det er viktig at eventuelle tvister om refusjon blir reist og avgjort så raskt som mulig og har 

derfor gitt en særskilt søksmålsfrist for refusjonsvedtak i § 18-12. 

 

Det er videre uklart hva konsekvensene for refusjonskreditor og andre som har betalt inn 

refusjon vil være dersom vedtaket endres. Dersom kommunestyret ønsker å omgjøre vedtaket 

anbefaler rådmannen at følgende vedtakspunkt tas opp til votering: Konsekvensene av 

omgjøring av vedtak utredes før saken fremmes. 

Ved slikt vedtak vil rådmannen be lovgiver om en nærmere vurdering. Tidshorisont for 

nærmere avklaring er usikkert og utenfor kommunens kontroll.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

 

 

1. Refusjonsdebitor: 

I anmodning om endring av vedtak vises det til pbl. § 18-11 første ledd første punktum at 

andre enn hjemmelshaver kan være refusjonsdebitor dersom det følger av avtale med tidligere 

eier. Vedtaket hevdes å være ugyldig for denne delen ettersom det foreligger tinglyst avtale om 

at eier av gnr/bnr 103/29 er ansvarlig for refusjonskrav for gnr/bnr 103/242 og gnr/bnr 

103/243.  

 

Rådmannen viser til at utgangspunktet er at det er den som eier arealet på tidspunktet for 

fastsetting av refusjon etter pbl. § 18-9, som er ansvarlig for betalingsforpliktelsen. 

Bestemmelsen i pbl. § 18-11 om refusjonsdebitor og panterett, er en videreføring av § 57 i 

plan- og bygningsloven fra 1985. Forarbeidene til plan- og bygningsloven fra 1985, Ot.prp. nr. 

57 (1985-86), viser til at at selger av et areal forblir ansvarlig for refusjonsforpliktelse med 

mindre forpliktelsen går over på kjøper etter reglene om gjeldsovertakelse. Det er vurdert at 

avtalemuligheten det henvises til i loven gjelder fremtidige forhold dersom arealet skifter eier 

etter fastsettelsen av refusjon. Rådmannen ser etter dette ikke at avtalen kan legges til grunn 

for refusjonsvedtaket, men avtalen kan alikevel være gyldig mellom de private partene. 

 

 

 

2. Forfallstidspunkt for ubebygde tomter 20 og 22: 

Kommunen er anmodet om å endre vedtaket slik at det fremkommer at refusjonsbeløp for tomt 

20 og 22 har utsatt forfall. Rådmannen viser til at fastsetting av refusjon etter pbl. § 18-9, ikke 

tar stilling til forfallstidspunktet for betaling av refusjonsbidraget. Forfallstidspunkt for 

refusjonsbeløpet følger av pbl. § 18-10. Bestemmelsen har regler som presiserer utsatt forfall 

for areal som ikke blir direkte byggeklare ved refusjonsvedtaket i andre ledd første punktum. 

 

Rådmannen kan ikke se at refusjonsvedtaket er ugyldig ved at det ikke tar stilling til 

forfallstidspunkt for de enkelte arealene.  
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Oppsummering: 

Rådmannen ser ikke grunn til å ta anmodningen om omgjøring til følge. Rådmannen anser at 

uenigheten om innbetaling av resterende renter som har påløpt i tiden det tok partene å komme 

til en ordning med innbetaling av disse er et forhold som må løses privat.  

 

 

Vedlegg 

Anmodning om omgjøring av vedtak fra Løten Auto eiendommer datert:19.08.2019 

Svar anmodning, datert: 1.10.2019 

Brev underretning om vedtak om fastsetting av refusjon 

Vedtaksprotokoll refusjonssak 

Saksframlegg refusjonssak 

Vedlegg til sak og utsendelsesbrev 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Ass. Rådmann: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Arkivsaksnr.: 17/4413-8   Arkiv: Q34  

 

Etablering av ladepunkter for el-bil  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

95/20 Formannskapet 26.08.2020 

108/20 Kommunestyret 10.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det etableres inntil ca. 30 ladepunkter, deriblant en ladepark med varierte 

lademuligheter  

2. Nye lademuligheter skal etableres ved Kirkegata/Hofgaardsgate og Hønengata (ved 

Glade Hjul) 

3. Ladepunkter ved gjerdet langs Hønefoss kirke og ved Tippen avvikles, siden de 

erstattes med ladepunkter ved Kirkegata/Hofgaardsgate 

4. Ringerike kommune setter bort etablering av ladestasjoner, all drift og vedlikehold, 

betalingsløsning og programvare. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Forslag om at det etableres: 

 ladestasjoner to steder i Hønefoss  

 med en ladepark med varierte lademuligheter i sentrum, med blant annet superlading 

Det er tidligere avsatt midler i handlingsprogram og i Ringerikspakka. Rådmannen ønsker at 

arbeidet med etablering, drift og vedlikehold lyses ut i egen konkurranse, med sikte på 

driftssettelse før sommeren 2021.  

 

Bakgrunn 

I januar 2018 trådte det i kraft en ny nasjonal parkeringsforskrift, med krav om at kommunene 

skal tilby «et tilstrekkelig antall parkeringsplasser med lademulighet». Kommunen har ikke 

plikt til å tilby mer enn 6 % ladeplasser av det totale antall kommunale parkeringsplasser.  

I Ringerike er det vedtatt en dekning på 10 %, og kommunen har i april 2018 fattet vedtak om 

at det skal etableres 50 stk semi-hurtigladere på kommunens parkeringsplasser. 
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Rådmannen har jobbet med å finne løsninger for kommunale ladepunkter for elbil. Etter 

anbefalinger fra leverandører ser vi at utviklingen i markedet og behovet tilsier at Ringerike 

kommune bør legge opp til en annen løsning enn opprinnelig vedtatt. Det har vært en sterk 

vekst i antall el-biler, type ladere og det behovet som el-bileiere har for lading er også 

forskjellig. Dette er bakgrunnen for at saken fremmes til politisk behandling.  

 

Det er ønske om at politikerne tar stilling til saken på ny, for å legge føringer på hvilke 

løsninger kommunen skal gå videre med.  

 

Beskrivelse av saken 

Ladepunkter i dag 

Det finnes per i dag 6 ladepunkter på Ringerike kommunes parkeringsområder (2 ved 

Hønefoss kirke, 2 ved Tippen og 2 på nordsiden ved parkeringa til Glade Hjul).  

Kommunens totale antall parkeringsplasser er ca. 500.  

 

Varianter av lademuligheter pr 2020 

Det er flere varianter av ladere, alt etter hvilken elbil du har og hvilken ladekapasitet som bilen 

har (evnen til å ta imot lading).  

I hovedtrekk skilles det mellom tre varianter: 

- Normallading (3,6 kW og oppover) 

- Semihurtiglading (22 kW og oppover) 

- Hurtiglading (50 kW oppover) 

 

Utvikling og erfaringer 

Kommuner velger ulike ladeløsninger med bakgrunn i når ladepunktene ble etablert og hvordan 

de stedlige forholdene er. Utviklingen går raskt og teknologien endres stadig. Når flere får 

elbil, påvirkes adferd og behovet for ladepunkter.  

 

Erfaringer viser at p-plasser med flere ladepunkter blir mer oppsøkt enn p-plasser med få 

ladepunkter. Sannsynligheten er større for å finne et ledig ladepunkt når det er mange på et og 

samme sted. Dette for å slippe bomturer, til et sted der alle er opptatt. Det er derfor fordelaktig å 

etablere flere ladepunkter på «større» parkeringsområder.  

 

Det er også økonomiske fordeler ved å samle flere ladepunkter: 

 stordriftsfordeler - drift og vedlikehold 

 gravearbeidene ved strømtilførsel 

Ladepunkter ved gateparkering anses derfor som lite aktuelt. 

 

Det er vanlig at hurtigladepunkter (fra 50 kW og oppover) etableres langs hovedfartsårene 

hvor elbilistene kan lade raskt og ta en kaffekopp/matbit samtidig. Flere hurtigladepunkter 

finnes fra før i Ringerike kommune (Hvervenkastet, Eikli, Sokna og Nes i Ådal) fra private 

tilbydere.  

 

Hvordan trafikk-avviklingen planlegges har mye å si for anleggets kapasitet til å betjene biler. 

Det må være sentral beliggenhet med enkel tilgang til området. 
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Fremdrift for å kunne realisere en ladepark og nye ladere 

Ved vedtak i løpet av september, vil kommunen utarbeide beskrivelser og lage 

konkurransegrunnlag (oktober). Vinter og koronasituasjon kan påvirke levering, men målet er 

igangsetting før sommerferien 2021.   

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommunen vedtok en parkeringsstrategi i februar 2020. En av strategien er at kommunen skal 

gå foran som et godt eksempel og bruke sine parkeringsplasser til å bygge opp under 

aktiviteter i sentrum, noe som forutsetter riktig dimensjonering, regulering og prising av 

parkeringsplassene.  

 

Det skilles mellom ytre og indre sone, og hvor et av tiltakene i pkt. 3 3. ytre sone er å: 

 

«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.» 

 

Kongens gate danner skillet mellom indre og ytre sone. Foreslått område ved 

Kirkegata/Hofgaardsgate (Kirkegata 10) og parkeringsplassen på nordsida ved Glade Hjul 

(Hønengate 6B) ligger i ytre sone.  

 

Begge de foreslåtte områdene ligger innenfor områderegulering for Hønefoss, og er regulert 

til:  

- Kirkegata/Hofgaardsgate (Kirkegata 10) – ligger i det som omfattes av BS 15, og er 

avsatt til «sentrumsformål» og «hensynssone bevaring og kulturmiljø» 

 

- Parkeringsplassen på nordsida ved Glade Hjul (Hønengate 6B) – ligger i det som 

omfattes av B/K2 og o_SPA2. B/K2 er avsatt til «adkomst fra Hønengata til 

bakenforliggende områder og felt o_SPA2».  

 

I forbindelse med arbeidene med områdereguleringen for Hønefoss har det blitt avholdt 

møte med naboeiendommen ved parkeringsplassen på nordsida (Hønengata 6B). Nabo 

er Block Watne. Ved en fremtidig utnyttelse av dette området er det ønske om at Block 

Watne og kommunen samarbeider om utnyttelse av området, evt. vurderer makeskifte. 

Derfor vil det være aktuelt at kommunen før etablering av ladestasjon har dialog med 

nabo, slik at vi får en brukbar plassering av ladepunkter i området, og som ikke 

kommer i vesentlig konflikt med eventuelt fremtidig utnyttelse som ligger noe frem i 

tid.  

 

Deler av de foreslåtte områdene er i områdereguleringen foreslått til annet arealformål enn 

dagens bruk. Dette er ikke til hinder for at arealet som i dag er parkeringsplass, får 

lademuligheter for elbiler – frem til det tidspunktet hvor det kan være aktuelt å bruke 

områdene til noe annet.  

 

Etablering av ladestasjoner for elbiler er unntatt søknadsplikt etter plan og bygningsloven, 

derfor vil det heller ikke være plankrav etter områdereguleringen.  
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Juridiske forhold  

I Parkeringsforskriften stilles det krav om plasser til elbil-lading: 

 

§ 35.Lademulighet 

På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et 

tilstrekkelig antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er 

en ledig plass med lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby 

lademulighet på mer enn seks prosent av det totale antallet plasser. 

 

Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller 

driftskostnadene blir urimelig høye. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har vært til politisk behandling i 2017 og 2018.  

 

Det ble fremmet sak i formannskapet 21.11.2017 og i kommunestyret 05.11.2017 og 

01.02.2018, hvor saken ble utsatt for å utredes ytterligere. 

 

Formannskapet behandlet sak om ny parkeringsforskrift 24.01.2018 (sak 16/4210) og fattet 

følgende vedtak: 

1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering. 

2. Det innføres 2 timers gratisparkering for el- og hydrogendrevne motorvogner. 

3. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for 

mulig framtidig innføring av betaling for ladestrøm. 

 

I 2018 ble saken fremmet på ny og behandlet i formannskapet 20.03.2018 og i kommunestyret 

05.04.2018, og det ble fattet følgende vedtak: 

 

«Det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens 

parkeringsplasser 

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale 

p-plasser. 

 

Investerings kostnaden ved etablere ladepunkter, ca. 120’ pr. punkt, innarbeides i 

prisen for å lade beregnet etter antatt levetid og brukstid. Dette sammen med 

drifts/vedlikeholdskostnader og strøkostnaden innarbeides i betalingsreglementet som 

en minutt etter timepris. Det innkreves ½ pris av parkeringsavgift for å stå parkert. 

 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading 

 

Arealet i Kirkegt. 10 brukes på nåværende tidspunkt ikke til ladestasjoner, idet 

utnyttelsen må utredes. 

 

Det utredes å etablere ladepunkter ved pendlerparkeringene.» 
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Økonomiske forhold 

Det er satt av midler i handlingsprogrammet i 2020 og i 2021. I forbindelse med 

koronasituasjonen og «Ringerikspakka» har det også blitt vedtatt en forsert utbygging av elbil-

ladere: https://sru2.ringerike.kommune.no//api/utvalg/5422/moter/15185/behandlinger/1/0 

 

Det er aktuelt at kommunen setter bort all drift og vedlikehold, betalingsløsning og 

programvare av ladestasjonen til private. Kommunen selv brøyter og vedlikeholder flatene på 

parkeringsområdet. 

 
Alternative løsninger 

 

Alt 1: Dersom det er ønske om at kommuen kun etablerer en ladepark, for å høste erfaringer 

før kommunen går videre med etablering av lademuligheter andre steder, kan et forslag til 

vedtak se slik ut: 

1. Det etableres en ladepark, med inntil 24 ladepunkter med varierte lademuligheter 

2. Ladeparken skal etableres i Kirkegata/Hofgaardsgate 

3. Ladepunkter ved gjerdet langs Hønefoss kirke og ved Tippen avvikles, siden de 

erstattes med ladepunkter ved Kirkegata/Hofgaardsgate 

4. Ringerike kommune skal sette bort etablering av ladestasjoner, all drift og 

vedlikehold, betalingsløsning og programvare. 

 

Alt 2: Dersom det er ønske om at saken utsettes for befaring, kan et forslag til vedtak se slik 

ut: 

1. Saken utsettes for befaring 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

I Ringerike kommune er følgende ni bærekraftsmål vedtatt som fokusområder: god helse, god 

utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, mindre ulikheter, 

bærekraftige byer og tettsteder, stoppe klimaendringene, liv på land og samarbeid for å nå 

målene 

 

Denne saken bygger opp under følgende bærekraftsmål: innovasjon og infrastruktur, 

bærekraftige byer og tettsteder og stoppe klimaendringene, ved at:  

 etablering av ladestasjoner kan bidra til at flere legger om fossilt brenstoff til elbil for 

kjøretøy både i bruk privat og i næring 

 kan bidra til bedre luftkvalitet i by- og lokalsamfunn 

 bruk av elbil kan bidra til mindre utslipp av klimagasser 

 

Rådmannens vurdering 

I parkeringsforskriften så står det at i Ringerike «skal det tilbys lademulighet for ladbar 

motorvogn på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til 

enhver tid er en ledig plass med lademulighet». Altså er det et krav om at det skal være 

tilgjengelig et tilstrekkelig antall. 
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I dag har kommunen kun seks ladepunkter, som ikke er tilstrekkelig med tilveksten i elbiler. 

Slik rådmannen tolker ordlyden, må ikke kommunen nødvendigvis bygge ut til 6 % -kravet 

med en gang, men kan velge å gjøre det gradvis. Rådmannen vil alikevel anbefale at kommunen 

prøver å nå 6 % -kravet allerede nå.  

 

Forskriften sier ingenting om ladekapasitet og hvilke lademuligheter som skal tilbys. Vi står 

fritt til å gjøre vurderinger rundt dette. Rådmannen anbefaler at kommunen har et spekter av 

ladere. For å dekke de ulike brukerbehovene: 

 de som kun trenger bittelitt påfyll for å komme seg videre til dit de skal  

 de som trenger kjapp lading 

 de som har ønske om lavere effekt og lade over lengre tid 

 

I saken fra 2018 er det vist til en oversikt som viser etablering av 50 ladepunkter, fordelt på 

flere parkeringsplasser, deriblant Sentrum stopp og Telegrafens plass. Enkelte av disse plassene 

inngår i parkeringsstrategien, plassert i indre sone. I indre sone er det ikke ønskelig med 

ladeplasser for elbil.  

 

Siden parkeringsstrategien sier at lading for elbil skal legges til ytre sone, har rådmannen valgt 

å foreslå endre sted og samle flere ladepunkter i en ladepark.  

 

Rådmannen mener at det vil være uheldig hvis det investeres i type ladere/ladepunkter som 

ikke blir benyttet og/eller har feil lokalisering.   

 

Etablere lademuligheter med ladepark og normalladere 

Det er ikke så mange steder hvor vi har 400 V tilgjengelig. Det setter begrensninger på 

kapasitet på ladepunkter og hvor det er mulig å tilrettelegge for god ladekapasitet.    

 

Rådmannen foreslår at det etableres ladepunkter med forskjellige ladere for ulike ladebehov på: 

- Parkeringsplassen ved Kirkegata/Hofgaardsgate med ca. 24 stk ladepunkter – ladepark 

med 400 V.  

- Parkeringsplassen ved Hønengaten (ved Glade Hjul) med ca. 6 stk ladepunkter.  
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Kart som viser plassering av ladepark ved sentrum og ladpunkter på nordsiden av bybrua  

 

Dekker vi forskriftens krav? 

Ved å etablere lademuligheter på disse stedene vil Ringerike kommune tilby et tilstrekkelig 

antall, opp mot 6 prosent. Vi har mulighet til å utvide til flere ladepunkter etter hvert som vi 

ser at det er behov for det. Skulle pågangen ved Kirkegata/Hofgaardsgate blir så mange at det 

ikke er ledige ladeplasser å oppdrive, er det mulighet for å utvide dette anlegget med flere 

ladepunkter (type normallader opptil 22 kW). 

 

Eksempel på lademuligheter i ladepark: 

 

  

  
  
  
Normallading (opptil 22 kW), hvor man typisk står 

1-8 timer (kanskje natten over), og som kan lade 

inntil 40 biler per dag 

 

Semihurtiglading (opptil 62,5 kW), hvor man typisk 

står 15-45 minutter, som eksempelvis kan lade inntil 

72 biler per dag 

 

Superlader (opptil 150 kW), hvor man typisk står 

10-40 min eksempelvis kan lade inntil to biler per 

lader og fordeles effekt. Kan lade inntil 48 biler per 

dag.  
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Med en ladepark med større utvalg av lademuligheter, vil rotasjon av biler bli hyppigere. Flere 

vil få ladet enn ved å ha spredte ladepunkter med lavere kapasitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsplassen ved Kirkegata/Hofgaardsgate (hvor Søndre torg og Kuben kan skimtes til venstre) 

 

Lademønstre og betydning for valg av løsning 

Folk velger i hovedsak gratis hjemmelading eller lading på jobb. Man velger kun bortelading 

med betalingsløsninger, når det er helt nødvendig.  

Med elbil får du et annet tenke- og handlingsmønster enn med fossilt drivstoff. Når du har elbil, 

føler du for å lade ganske ofte. Fra å fylle full tank med bensin/diesel en gang innimellom, vil 

behovet for å fylle på batteriet komme oftere (rekkeviddeangst).  

 

De færreste vil lade «full tank» på en ladestasjon med betalingsløsning. Dette er kun for de som 

er på gjennomfart/reise, eventuelt de som ikke har lademulighet hjemme. 

 

Det tar lenger tid å lade enn å fylle drivstoff og man ønsker ikke å stå å vente på at bilen skal 

lade. Noen vil nok tenke at det kan være kjekt å både kunne lade og handle samtidig - å få 

dekket to behov samtidig. Derfor er det flere butikker og bensinstasjoner som legger til rette 

for lading, for å dekke kundens behov.  
  
Ringerike kommune har ikke p-plasser langs hovedfartsårene utenfor sentrum, 

pendlerparkeringene er ikke kommunalt eid. Derfor har rådmannen tidligere hatt en oppfatning 

av at hurtigladepunkter med høy ladekapasitet ikke har vært aktuelt på de kommunale p-

plassene.  

 

For næringslivet i sentrum og for tilreisende som er på gjennomfart, kan det være en fordel 

med hurtigladere sentrumsnært. Derfor mener rådmannen at en ladepark, med kort avstand til 

Søndre torg, kan lokke folk til å ta turen innom sentum den tiden de bruker på å lade, også hvis 

de er på farten og skal videre.  

 

En plassering på parkeringsplassen ved Kirkegata/Hofgaardsgate vil kunne gi et insentiv for 

yrkeskjøretøy og private, i og rundt Hønefoss, til å skifte til elektrisitet. Kommunen har fått 

forespørsel fra en drosjeeier som ønsker mulighet for lading med elbil. 
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Om anlegget – etablering, drift/vedlikehold og levetid 

Ringerike kommune har ikke intern kompetanse innen dette fagområdet, og her skjer også 

utviklingen fort. Derfor vil rådmannen anbefale at kommunen lager et konkurransegrunnlage 

og setter ut arbeidet med etablering, drift og vedlikehold til en privat aktør.  

 

Anleggets infrastruktur antas å ha en levetid på inntil 30 år, mens ladeutstyret har en levetid på 

10 år.  

 

Konklusjon og anbefaling 

I dag har kommunen seks ladepunkter, som ikke er tilstrekkelig i forhold til veksten i antall 

elbiler. Slik rådmannen tolker ordlyden i forskriften, er det ikke nødvendig å bygge ladeplasser 

på 6 % av de kommunale plassene, hvis det ikke er behov for det. En overinvestering i antall 

ladeplasser er ikke ønskelig, hvis behovet er mindre enn 6 prosent.  

 

Når rådmannen i denne saken anbefaler at vi starter med å etablere inntil ca. 30 ladepunkter for 

elbil, er det fordi det har vært en utvikling i rekkevidden til elbiler, samtidig som behovet for 

lading også har endret seg. Flere har fått hjemmeladere og det er bygd ut flere ladestasjoner 

andre steder.  

 

Rådmannen vil anbefale at kommunen i denne omgang tilstreber oss å nærme oss 

minimumskravet i parkeringsforskriften, og deretter etablerer flere ladepunkter etter hvert som 

det viser seg å være behov for det.   

 

Begge de foreslåtte plasseringene er gode plasseringer for elbil-ladere nå. Begge områdene er 

utviklingsområder, og det er først på sikt at det vil skje «noe» på disse tomtene. Rådmannen er 

av den oppfatning av at en sentrumsnær ladepark vil gi god erfaringer om hva som er 

tilstrekkelig, og at lademuligheter på nordsida er et godt supplement.  

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart – som viser foreslått plassering 

2. Saksprotokoll fra forrige behandling - møte i kommunstyre 05.04.2018. 

3. Saksframlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef:  Hilde B. Fivelsdal 

enhetsleder teknisk:  Johan Johnsen 

saksbehandler:  Morten Fagerås 
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Arkivsaksnr.: 15/9772-5   Arkiv: 242  

 

Endring av vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet og 

hjemfallsfondet i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

94/20 Formannskapet 26.08.2020 

109/20 Kommunestyret 10.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Siste setning i §2 Formål i «Vedtekter for bruk og forvaltning av Hjemfallsfondet i 

Ringerike kommune» endres fra «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i 

varige driftsmidler.» til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i 

varige driftsmidler»  

2. Siste setning i §2 Formål i «Vedtekter for bruk og forvaltning av Kraftfondet i 

Ringerike kommune» endres fra «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i 

varige driftsmidler.» til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i 

varige driftsmidler»  

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har to kommunale næringsfond som offisielt heter Kraftfondet og 

Hjemfallsfondet. Begge fondene har likelydende vedtekter:  

- Vedtekter for bruk og forvaltning av hjemfallsfondet i Ringerike kommune 

- Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet i Ringerike kommune 

 

Vedteketene ble vedtatt i kommunestyret 28. januar 2016, sak 6/16.  

 

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

kommunale tiltak, herunder verne- og miljøtiltak langs vassdragene. Prosjekter som bidrar til 

bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør prioriteres. Videre står det i 

formålsparagrafen at det ikke kan gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av 

bedrifter og kommunen. Det står også at det ikke bør gis støtte til virksomhet som mottar 

betydelige overføringer over statsbudsjettet, og at fondets midler kun kan nyttes til 

investeringer i varige driftsmidler.   
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Rådmannen opplever et behov for å endre siste setning i §2 Formål i vedtektene. Setningen 

som er ønsket endret, lyder «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige 

driftsmidler.».  

Ved å endre setningen til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige 

driftsmidler», vil Ringerike kommune få økt kommunalt økonomisk handlingsrom til ønskt 

næringsutvikling, samt bedre kunne hjelpe næringer med store utfordringer på grunn av 

Korona-situasjonen.  

Foreslått endring er innenfor lovverket og er setningen som er foreslått gjennom Rundskriv H-

1/11 som er et redskap for kommuner til å fylle lovens krav.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

28. januar 2016, sak 6/16 vedtok kommunestyret gjeldende vedtekter for bruk og forvaltning 

av kraftfondet og hjemfallsfondet i Ringerike kommune (kommunale næringsfond). 

Kommunens næringsfond består av to fond: Kraftfondet og Hjemfallsfondet. Fondene har hver 

sine vedtatte vedtekter, men innholdet er likt.   

  

I dette saksframlegget er det endring av §2 Formål i begge fondenes vedtekter som foreslås 

endret. Målet med vedtektsendringen er å få økt kommunalt økonomisk mulighetsrom til å 

gjennomføre tiltak i den nylige vedtatte «Næringsplan 2-1 for Ringerike kommune», samt 

andre prosjekter med mål om verdiskapende arbeidsplassvekst.   

 

I gjeldende vedtekter for kraftfondet og hjemfallsfondet §2 Formål står det:   

«Kraftfondet/Hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også 

benyttes til Kommunale tiltak, herunder verne- og miljøtiltak langs vassdragene. 

 

Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør 

prioriteres. 

 

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. 

Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over 

statsbudsjettet. Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler.» 

 

Det er kun siste setning i formålsparagrafen som foreslås endret.    

 

 

Beskrivelse av saken 

I gjeldende vedtekter for kraftfondet og hjemfallsfondet §2 Formål står det i siste setning:   

 «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler.» 

 

Denne setningen er «strengere» enn det lovverket tillater og det rundskriv H-1/11 omtaler som 

ytre ramme for kommule vedtekter. Kommuner kan føye til egne bestemmelser til 

standardvektene, så lenge det er innenfor lovverket. Dette ble valgt da kommunestyret vedtok 

vedtektene i 2016.    

 

Ved å endre setningen i tråd med standardsvedtekter foreslått i Rundskriv H-1/11 vil Ringerike 

kommune få økt mulighetsrom til å bruke fondene utover investeringer i varige driftsmidler.   
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I Rundskriv H-1/11 er setningen omtalt slik: 

«Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler».  

  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet og hjemfallsfondet i Ringerike kommune ble 

vedtatt i kommunestyret 28. januar 2016. Forslag om å endre setning i §2 formål er ikke 

tidligere politisk behandlet.  

 

Økonomiske forhold 

De to fondene har pr 30/6-2020 følgende saldo: 

Hjemfallsfond:  kr 14.450.087,26 

Kraftfond:   kr 6.697.620,01 

 

Behov for informasjon og høringer 

Vedtar kommunestyret endring av setning i §2, skal vedtaket sendes til Fylkesmannen i Oslo 

og Viken for godkjenning.  

  

 

  

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

I nylig vedtatt næringsplan 2-1 for Ringerike kommune, er bærekraftsmål 8,9,11,13 og 17 de 

som regnes som mest relevant for næringsutviklingen. Ved bruk av næringsfondene 

(kraftfondet og hjemfallsfondet) vil nok mest sannsynlig de samme bærekraftsmålene få en 

positiv betydning.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune arbeider for å stimulere til økt sysselsetting og næringsvekst. Gjennom 

næringsfondene har kommunen mulighet til å kunne bidra med midler inn i dette, og støtte opp 

under engasjement og optimisme som gründere, nyetableringer vekst i etablerte bedrifter ofte 

viser.   

 

Ved å endre siste setning i §2 i vedtektene, mener rådmannen at kommunen vil få økt 

kommunalt mulighetsrom til å nå målene om verdiskapende arbeidsplasser. 

Vi har flere tiltak i næringsplan 2-1 som igjen kan føre til nye prosjekter for å skaffe nye 

arbeidsplasser. Og, gjennom etableringen av Innovasjonssenter Ringerike har rådmannen stor 

tro på at nye prosjekter vil oppstå, med mål om arbeidsplassvekst.  

 

I kommunestyremøtet den 4. juni 2020, sak 55/20 ble «Ringerikspakka» - tiltak for 

tilrettelegging for næringsliv og aktivitet i forbindelse med Korona-krisen behandlet og 

enstemmig vedtatt. Et av tiltakene som ble vedtatt for å avhjelpe den krevende situasjonen i 

næringslivet gjennom en tiltakspakke var: 

- «Etablering av nytt næringsfond i samarbeid med aktuelle aktører. Rådmannen 

kommer tilbake med egen sak om vedtektsendringer i eksisterende fond mm i 

kommunestyremøtet 4. juni» 

Endringen av §2 er saken om vedtektsendring som omtales over.   
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Vedlegg 

 

1. Vedtekter for bruk og forvaltning av hjemfallsondet og kraftfondet i Ringerike 

kommune 

2. Rundskriv H-1/11 

3. Saksprotokoll fra Kommunestyret; sak 6/16 

4. Saksframlegg Kommunalt næringsfond – Kraftfond og Hjemfallsfond; 26.11.2015 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Harriet Slaaen 
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Arkivsaksnr.: 19/969-52   Arkiv: 141  

 

Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 - mekling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/20 Strategi og plan 26.08.2020 

110/20 Kommunestyret 10.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar at område B31 (boliger Kvernvollen Veme) og område F2 

(fritidboliger Smørhølkollen) tas inn i kommuneplanens arealdel.  

2. Ringerike kommune sender kommuneplanens arealdel til endelig avgjørelse til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, jf. plan- og bygningsloven §§ 5-6 jf. 11-16. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune meklet med Fylkesmannen i Oslo og Viken 12.06.2020, angående to 

områder vedtatt uten rettsvirkning i kommuneplanens arealdel. Områdene det gjelder er 

boligområde på Veme og fritidbebyggelse i Nes i Ådal. I meklingsmøtet kom det frem at 

innsigelsen vil blir trukket under foutsetning om at følgende blir vedtatt: 

 «Ny fritidbebyggelse ved Smørhøkollen (F2) tas ut av planen. 

 Innsigelsesmyndigheten aksepterer ny boligbebyggelse på Veme (B31)». 

 

Rådmannen anbefaler vedtak i tråd med meklingsresultatet.  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Ringerike 

kommune. I vedtakets punkt 3 ble rådmannen bedt om å starte en prosess med endring av 

planen for å innarbeide fire områder som tidligere hadde vært tatt ut av planforslaget. I denne 

endringsprosessen fremmet Fylkesmannen i Oslo og Viken innsigelse til to av områdene; 

Boligområde på Veme og fritidsbebyggelse i Nes i Ådal. Kommunstyret vedtok 5. september 

2019 endringene, med Fylkesmannens innsigelser. Disse områdene ble dermed vedtatt uten 

rettvirkning i påvente av mekling.  

 

Beskrivelse av områdene 

Boliger på Veme (B31) 

Området ligger på Veme, mellom Sokna og Hønefoss. Arealstørrelsen er ca. 11 daa, og 

formålet er å etablere boligbebyggelse i området. Gjeldende formål er LNF-område.  
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Fylkesmannen i Oslo og Viken fremmet innsigelse med begrunnelse i at boligbebyggelse ved 

Veme ikke bygger opp under nasjonale og regionale føringer for samordnet areal og 

transportplanlegging, med blant annet mål om kompakte byer og tettsteder. Videre er området 

støyutsatt og har ikke trygg skolevei. Den aktuelle skogteigen ligger i dag som visuell 

skjerming mot jernbanen for de som bor der i dag, i tillegg til å fungere som 

nærrekreasjonsområde. 
 

Fritidbebyggelse i Nes i Ådal (F2) 

Området ligger i Nes i Ådal, ca. 3.5 km nordøst for Nes sentrum. Arealstørrelsen er ca. 430 

daa, og formålet er å legge til rette for 20-30 hytter. Gjeldende formål er LNF-område.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fremmet innsigelse begrunnet i at forslaget er i konflikt med 

nasjonale og regionale føringer knyttet til forvaltning av viktige natur-, landskap- og 

friluftsområder. Det resulterer i omfattende inngrep i et naturområde hvor det i dag ikke er 

hytter. Fylkesmannen mener ny fritidsbebyggelse bør styres til eksisterende hytteområder i 

form av fortetting eller utvidelse av disse. 

 

For mer informasjon om områdene og innsigelsene, se tidligere saksfremlegg. 

 

 
Bilde: Oversiktkart over områdene. 
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Mekling 

Det ble gjennomført mekling med Fylkesmannen i Oslo og Viken 12.06.2020, hvor Ringerike 

kommune var representert både politisk og administrativt. I møtet la begge parter frem sine 

argumenter, og ble enige om at innsigelsen trekkes dersom det blir vedtatt at B31 tas inn i 

planen og F2 ikke videreføres. Det ble skrevet under på en protokoll (vedlagt). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Kommunstyret vedtok å starte en prosess for å innarbeide fire områder i  

  kommuneplanens arealdel, Bh. NR 4/19.  

15.05.2019 Planprogram ble fastsatt av Strategi og plan, Bh. NR 12/19.  

15.05.2019 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Strategi og plan, og vedtatt sendt på 

   høring og lagt ut til offentlig ettersyn, Bh. NR 13/19.  

05.09.2019 Planen ble sluttbehandlet i kommunstyret, Bh. NR. 130/19. Her vedtar  

  kommuenstyret at områdene F2 og B31 skal tas inn; 

1. Ringerike kommune vedtar endring av kommuneplanens arealdel 2019-

2030 for område R3 masseuttak i Nes i Ådal og N4 næringsområde på 

Hensmoen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15. Områdene 

F2 (fritidsboliger Smørhølkollen) og B31(Boliger Kvernkollen Veme) 

tas inn.  

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle 

bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.  

12.06.2020 Mekling med Fylkesmannen i Oslo og Viken. Enighet om at boligområde på 

  Veme tas inn i planen, og fritidbebyggelse i Nes i Ådal ikke videreføres. 

 

Alternative løsninger 

Hvis det gjøres et vedtak som ikke er i tråd med meklingsresultatet oversendes innsigelses-

saken til behandling og avgjørelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Departemenet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre påkrevde 

endringer i kommuneplanens arealdel. Departementet står da fritt til å gjøre nye vurderinger av 

begge områdene. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-

16. Alternativt vedtak: 

1. Ringerike kommune vedtar at område B31 (boliger Kvernvollen Veme) og område F2 

(fritidboliger Smørhølkollen) tas inn i kommuneplanens arealdel. 

2. Ringerike kommune sender kommuneplanens arealdel til endelig avgjørelse til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. plan- og bygningsloven §§ 5-6 jf. 11-

16. 

 

Rådmannens vurdering 

Det ble i meklingsmøte enighet om at innsigelsen trekkes under forutsetning om at det blir 

vedtatt at F2 tas ut av planen og B31 tas inn i planen. Rådmannen anbefaler vedtak i tråd med 

meklingsresultatet.  
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Vedlegg 

Endring av kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - protokoll fra meklingsmøte 

12.06.2020 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Ass. rådmann: Terje Dahlen 

Konst. avd. leder: Katrine Kammerud 

saksbehandler: Katrine Kammerud 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 20/3217-2   Arkiv: 037  

 

Høring - Særskilt lovendring i Stiftelsesloven om opphevelse av 

kommunale boligstiftelser  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

111/20 Kommunestyret 10.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune støtter departementets forslag om å lovfeste en hjemmel i stiftelsesloven 

som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser. 

 

  

 

Sammendrag 

 

Nærings- og fiskeridepartementet sendte den 2. juli 2020 ut et høringsforslag om å lovfeste en 

hjemmel i stiftelsesloven som åpner for å oppheve såkalte kommunale boligstiftelser. Link til 

høringsnotatet  

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/horinger/2020/horin

gsnotat3284216.pdf 

 

Tilbakeføring til oppretter (kommunen opprettet i sin tid boligstiftelsen) er ikke i samsvar med 

stiftelsesloven og forslaget om lovendring må ses som et snevert unntakstilfelle som krever 

særskilt hjemmel i lov. Forslaget som er sendt på høring skal etter planen inngå i proposisjonen 

med forslag til ny stiftelseslov når den legges frem for Stortinget. Høringsfristen er 2. 

oktober 2020.  

 

Det presiseres at forslaget som er sendt på høring kun angår lovendringen. Det er først ved en 

evt. lovendring at kommunestyret skal ta stilling til om det er ønskelig å overføre boligmassen 

og gjeldsforpliktelsene til kommunen. 
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Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune opprettet Ringerike boligstiftelse i 1970. Stiftelsen ledes av et styre som 

blir utnevnt av Ringerike kommune. Stiftelsen har som formål å erverve eller forestå oppføring 

av trygdeboliger, samt boliger og institusjoner til bruk for pleie- omsorg, helse og 

sosialtjenesten og leie ut leiligheter etc. i slike bygg i Ringerike kommune. Stiftelsen kjøper all 

forvaltning av lokalt eiendomsfirma.  

 

Stiftelsen har en leiekontrakt med Ringerike kommune som tildeler og leier ut boliger til 

brukerne. Stiftelsen eier ca. 570 leiligheter i Ringerike kommune samt institusjonene Nes, 

Sokna og Austjord. Mange av byggene inneholder personalfasiliteter og fellesarealer, og samlet 

eier stiftelsen et utleieareal på 62 000 kvm. 

 

Stiftelsen har store verdier. Innlevert regnskap for 2019 viser en omsetning på kr. 61 691 000,-

, et driftsresultat på kr. 14 435 000 og en positiv egenkapital på kr. 111 725 000,-. Stiftelsen 

hadde i 2019 en gjeldsportefølje på kr.  254 823 000,-. Ringerike kommune er stiftelsens 

eneste leietager. 

 

Kommunale boligstiftelser kjennetegnes ved at de ble opprettet av en eller flere kommuner, så 

også for Ringerike boligstiftelse. Ringerike boligstiftelse, er som de øvrige boligstiftelsene 

underlagt stiftelsesloven. Stiftelsene er selveiende og med styret som øverste organ. 

 

Høringsnotatet fremhever at erfaring har vist at det å levere tjenester gjennom stiftelser gir 

noen utfordringer. Stiftelsesformen i seg selv setter rammer for stiftelsens virksomhet som ikke 

er optimal for å fremme formålet. Kommunens rolle som oppretter, leietager og fremleier stiller 

vesentlige krav til kommunens rolleforståelse. I høringsnotatet stilles også spørsmål ved om de 

store verdiene som ligger i en boligstiftelse blir utnyttet til beste for formålet og med tanke på 

økt verdiskapning. 

 

En rekke av bestemmelsene i dagens stiftelseslov setter rettslige rammer for driften av 

kommunale boligstiftelser og gjør det vanskeligere å drive kommunale boligstiftelser til beste 

for formålet. De mest sentrale av disse bestemmelsene vil i det følgende gjennomgås og 

rådmannen vil peke på noen risikofaktorer relatert til Ringerike boligstiftelse. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det at stiftelsen er selveiende og ikke har noen eiere medfører at kommunen ikke har noe 

legitimt grunnlag for å kunne gjøre endringer i stiftelsens drift. Ringerike kommune kan ikke 

instruere syret eller pålegge endringer i boligstiftelsens drift. Stiftelsen er selveiende og det er 

styret som alene som er ansvarlig for forvaltningen av stiftelsen. 

 

Sammenblanding av roller 

 

Ringerike kommune var oppretter av boligstiftelsen i 1970. Ringerike kommune er dernest den 

eneste leietageren til boligstiftelsen og kommunestyret utnevner styremedlemmer i stiftelsen. 

Dette gjør at det stilles store krav til at kommunen holder rollene adskilt til enhver tid. 
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Styrets habilitet  

 

Styret i Ringerike boligstiftelse utpekes av kommunestyret, men ikke alle representantene sitter 

i kommunestyret. Styret består i dag av; 

  

Gjermund Riise Brekke (leder) 

Bjørn Christian Hamborg (nestleder) 

May-Britt Sundal (vara til KS) 

Harald Fagerås (sitter i KS fra Sp) 

Erna Skaugerud (sitter i KS fra Ap) 

 

Stiftelseslovens habilitetsregler gjør at styremedlemmer som også sitter i kommunestyret lett 

kan komme i interessekonflikt i saker hvor stiftelsen er avtalepart med kommunen eller på 

annen måte behandler eller skal avgjøre saker hvor kommunen er part. Særlig gjelder dette 

leieavtalen mellom kommunen og boligstiftelsen. 

 

Ulovlige utdelinger 

 

Stiftelsesloven setter forbud mot utdeling til oppretter. Styret i boligstiftelsen må være bevisst 

dette. Utdelingsforbudet medfører at en avtale mellom stiftelsen og kommunen hvor 

kommunen betaler en underpris for tjenestene vil være forbudt. Eksempelvis vil en husleie som 

ligger under markedspris kunne anses som en utdeling av stiftelsens midler etter reglene i 

stiftelsesloven og således være forbudt. 

 

Erverv og leie av bygg 

 

Anskaffelsesregelverket gjelder ikke for kontrakter om erverv eller leie av eksisterende boliger 

eller annen fast eiendom. Dersom Ringerike kommune vil kjøpe eller leie inn boliger til sitt 

formål og etter kommunens spesifikasjoner må anskaffelsesregelverket derimot følges. 

Eksempelvis dersom boligstiftelsen skal bygge omsorgsboliger for å dekke kommunens behov. 

I de tilfellene må kommunen utlyse oppdraget, og boligstiftelsen vinne konkurransen. Det er 

ikke tilstrekkelig at boligstiftelsen selv følger anskaffelsesregelverket. 

 

Mva. kompensasjon 

 

Det følger av merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2, første ledd bokstav c) at private 

virksomheter har rett til kompensasjon for merverdiavgift i den grad de produserer helse-, 

omsorgs- og sosiale tjenester som kommunen er pålagt å utføre. Taushetsplikten til kommunen 

har medført betydelig administrativt merarbeid ved å skjerme sensitiv informasjon slik at 

boligstiftelsen har kunnet få tilgang til dokumentasjon i forbindelse med 

merverdiavgiftskompensasjon. 

 

Kommunens boligsosiale ansvar 

 

Kommunens generelle boligsosiale ansvar fremkommer av sosialtjenesteloven § 15 og helse- 

og omsorgstjenesteloven § 3-7. I høringsnotatet peker departementet på en risiko for at 

personer som ville fått bolig gjennom boligstiftelsen ikke vil få bolig dersom boligforvaltningen 

utelukkende skjer i kommunens regi. Bakgrunnen for dette kan være at vedtektene til 

boligstiftelser er videre formulert enn sosialtjenesteloven § 15. 
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For Ringerike kommunes del vil dette ikke være en aktuell problemstilling all den stund det per 

i dag er kommunen som tildeler bolig, ikke boligstiftelsen. Stiftelsen leier ut boligene til 

kommunen som deretter utdeler og fremleier til brukerne. Ved en tilbakeføring av stiftelsens 

boligmasse vil tildelingen fortsatt skje på samme kriterier som i dag.  

 

Juridiske forhold  

 

Dersom lovendringen vedtas vil vedtakskompetansen legges til kommunestyret. Det vil derfor 

være opp til kommunestyret i Ringerike kommune å vurdere hvorvidt man ønsker å innlemme 

stiftelsens eiendomsmasse og stiftelsens gjeldsforpliktelser i kommuneøkonomien. 

 

Økonomiske forhold 

  

Dersom lovendringen vedtas betyr det at kommunestyret kan ta stilling til om det er ønskelig å 

tilbakeføre boligmassen til kommunen. Dersom kommunestyret ønsker å tilbakeføre 

boligmassen til Ringerike kommune overtas også boligstiftelsens gjeldsforpliktelser. 

Departementet legger derfor opp til at kommunestyret, ved en lovendring, skal få seg forelagt 

siste årsregnskap og revisjonsberetning fra stiftelsen slik at man har et godt grunnlag for å 

vurdere hvorvidt en tilbakeføring er ønskelig.  

 

Ved en overdragelse av boligmassen fra stiftelsen til kommunen vil det utløse plikt til å betale 

dokumentavgift til staten, med mindre det gis fritak for avgiftplikten. Departementet sier i 

høringsnotatet at regjeringen tar sikte på fremme forslag om et midlertidig fritak fra 

dokumentavgift for tilbakeføring av eiendom fra kommunale boligstiftelser til 

oppretterkommunen i forbindelse med behandlingen av statsbudsjett for 2021. 

 

Dersom forslaget vedtas betyr det at kommunen kan tilbakeføre boligmassen uten å måtte 

betale dokumentavgift for boligmassen. 

 
Alternative løsninger 

  

Dersom kommunestyret ikke er enig i forslaget til lovendringen vil det alternative vedtaket 

være: 

 

Rådmannen bes om å utarbeide et høringssvar hvor kommunen ikke støtter departementets 

høringsforslag. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 
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Kommunestyret fattet i sak 158/19 den 7/11.2019 følgende vedtak:  

 

Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

 

a) Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: god helse 

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

tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å nå målene (mål 

17).  

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

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

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

  

c) I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet og på 

hvilken måte det blir gjort.  

 

I tillegg skal Ringerike kommune ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder:  

 

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 

8). 

  

Framlagte sak relateres med betydning for forhold til mål 9 (Innovasjon og infrastruktur), mål 

17 (samarbeid for å nå målene) 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er positiv til departementets forslag og anbefaler at kommunen leverer en 

høringsuttalelse som støtter forslaget. Muligheten for kommunestyret til å oppheve og 

tilbakeføre boligstiftelsen vil, etter rådmannens syn, bidra til å styrke kommunens boligpolitikk 

og det kommunale selvstyret. 

 

Ringerike kommune samarbeider godt med boligstiftelsen men rådmannen har pekt på noen 

utfordringer/risikofaktorer i dette samarbeidet. 

 

Det forhold at kommunen i dag tildeler bolig til brukerne sikrer at praksis rundt tildeling vil 

videreføres også etter en eventuell fremtidig innlemmelse. Rådmannen mener videre at 

departementets forlag om fritak for dokumentavgift og plikten til å fremlegge siste årsregnskap 

og revisjonsberetning fra stiftelsen vil gi kommunestyret et godt beslutningsgrunnlag for en 

fremtidig vurdering av hvorvidt det er ønskelig å overføre eiendomsmassen til kommunen. 
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Rådmannen foreslår at kommunestyret ber rådmannen om å levere en høringsuttalelse som 

støtter departementets forslag fullt ut da rådmannen mener at en lovendring vil styrke 

kommunens mulighet til selv å drive det boligsosiale arbeidet og styrke det kommunale 

selvstyret. 

 

Vedlegg:  Link til høringsnotatet 

 

 https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/horin

ger/2020/horingsnotat3284216.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 20/532-8   Arkiv: 026  

 

Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

Samarbeidsalliansen Osloregionen 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

101/20 Formannskapet 26.08.2020 

112/20 Kommunestyret 10.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt råd vedtas. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til Kommunestyrets vedtak av 3. mars 2020 i sak 35/20 hvor det ble fattet følgende 

vedtak:   

 

«Kommunestyret tar utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunal politisk 

råd til orientering, og har ingen kommentarer til utkastet eller den foreslåtte prosess.»  

 

Styret i Osloregionen behandlet forslaget til samarbeidsavtale og høringssvar fra medlemmene 

den 23. juni 2020. I henhold til kommuneloven § 18 – 4 må alle kommuner og fylkeskommuner 

som skal delta i det interkommunale rådet vedta samarbeidsavtalen. Avtalen må behandles av 

kommunestyret. Dette kan ikke delegeres. Dersom kommuner/fylkeskommuner ønsker å delta i 

det interkommunale politiske rådet, må kommuner/fylkeskommuner slutte seg til den 

likelydende vedlagte avtale. Det er derfor ikke anledning til å foreta endringer i avtalen nå.  

 

Innledning / bakgrunn 

 
I henhold til ny kommunelov § 17-1 skal interkommunalt samarbeid foregå gjennom 

interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, 

interkommunalt selskap, aksjeselskap, samvirkeforetak, en forening eller en annen måte som 

det er rettslig adgang til. Av forarbeidene til loven fremgår det at man ønsker en formalisering 

av det interkommunale og-fylkeskommunale samarbeidet i større grad. Osloregionens 

organisasjonsform som interkommunalt samarbeid, er pr i dag ikke hjemlet i kommuneloven. 

Den nye loven innebærer at Osloregionens samarbeid må formaliseres i henhold til en av de 

kategoriene som er nevnt over.  
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I henhold til kommunelovens § 18 – 4 må samarbeidsavtalen vedtas av kommunestyret for at 

vedkommende kommune kan delta i Osloregionen interkommunalt politisk råd. Dette kan ikke 

delegeres.  

 

Kommunestyrene bør senest gjøre slikt vedtak innen medio oktober 2020 for at den enkelte 

kommune kan delta i Osloregionen interkommunalt politisk råd fra og med konstituerende 

møte i representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd den 28. oktober 2020. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Osloregionens formål og organisering i dag  

 

Osloregionen er en frivillig samarbeidsallianse, etablert i 2005, bestående av 68 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.  
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Styret har 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, transport og klima, samt faggruppen 

næringssamarbeidet i Osloregionen. Ved behov opprettes ulike ad hoc utvalg.  

Osloregionens sekretariat har to fast ansatte samt tre midlertidige stillinger. 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.  

For mer informasjon, se www.osloregionen.no 

  

Samarbeidsavtalen  

 

Sekretariatet i Osloregionen har med bistand fra kommuneadvokaten i Oslo og byrådets kontor 

ved Byrådslederens kontor utarbeidet forslag til samarbeidsavtale i tråd med ny kommunelov.  

 

Samarbeidsavtalen vil erstatte dagens vedtekter for Osloregionen. Det er 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.  

Styret behandlet den 28. januar sak 5/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen - første gangs 

behandling og gjorde vedtak om å sende utkastet til samarbeidsavtale på høring til 

medlemmene i Osloregionen med frist 15. mars 2020.  

 

Pga. koronasituasjonen, meldte flere av medlemmene at de ikke ville rekke fristen. Styret i 

Osloregionen vedtok en ny timeplan for omdanningen av Osloregionen til interkommunalt 

politisk råd den 28. april 2020, med 1. juni som ny høringsfrist.  

På samme møtet ble det også vedtatt å avholde konstituerende møte i representantskapet i 

Osloregionen interkommunalt politisk råd den 28. oktober 2020.  

 

Høringsprosessen  

 

Det kom inn høringsuttalelser fra 37 av Osloregionens 70 medlemmer. I noen tilfeller er det 

avgitt felles uttalelser fra regionråd.  

 

De fleste høringsuttalelsene slutter seg til forslaget som er sendt på høring. Enkelte 

høringsuttalelser foreslår mindre endringer, mens det i noen få tilfeller er foreslått mer 

omfattende endringer.  

 

De fleste innspillene knytter seg til § 4 Representantskapet, bl.a. valg av styre, valgperiode, 

valg av leder og nestleder samt medlemmenes stemmevekt.  

 

 

 

Foreliggende forslag til samarbeidsavtale  
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Styret i Osloregionen behandlet den 23. juni i sak 36/20 forslag til samarbeidsavtale for 

Osloregionen interkommunalt politisk råd, og gjorde følgende vedtak:  
 

1. Styret i Osloregionen slutter seg til følgende endringer i utkastet til samarbeidsavtale for 

Osloregionen interkommunalt politisk råd:  

a. Der det står «råd» eller «rådet» erstattes dette med enten «Osloregionen interkommunalt 

politisk råd» eller «Osloregionen».  

b. §4, tillegg til slutt i tredje avsnitt: «Representantskapet skal minst en gang pr 

fireårsperiode vedta strategiske føringer for arbeidet i Osloregionen interkommunalt politisk 

råd».  

c. § 8: Nåværende formulering; «Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter 

skal være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på Osloregionens felles og 

langsiktige interesser.» erstattes med «Saksbehandlingen i representantskapets og styrets 

møter skal være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på medlemmenes felles og 

langsiktige interesser».  

 

2. Styret slutter seg til det helhetlige forslaget til Samarbeidsavtale for Osloregionen 

interkommunalt politisk råd slik det fremkommer av vedlegget til saken, og oppfordrer 

kommunestyrene og fylkestingene i Osloregionens medlemskommuner og –fylkeskommuner 

om å gjøre det samme.  
 

 

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. I henhold til kommunelovens § 18 – 4 må samarbeidsavtalen vedtas av 

kommunestyret for at vedkommende kommune kan delta i Osloregionen interkommunalt 

politisk råd. Dette kan ikke delegeres. Dersom Ringerike kommune ønsker å delta i det 

interkommunale politiske rådet, må kommunen slutte seg til den vedlagte avtale. Det er derfor 

ikke anledning til å foreta endringer i avtalen nå.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

I Sak 35/20 behandlet kommunestyret den 3. mars 2020 utkast til samarbeidsavtale for 

Osloregionen interkommunal politisk råd.  

 

 

Alternative løsninger 
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Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt råd vedtas ikke.  

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak av 3. mars 2020 i sak 35/20 hvor Kommunestyret 

tok utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd til orientering.  

 

Kommuneadvokatkontoret har gjennomgått den endelige samarbeidsavtalen og er av den 

oppfatning at denne er i overensstemmelse med ny kommunelov kapittel 18.  

 

Rådmannen mener, basert på Ringerike kommune sitt tidligere medlemskap og 

kommunestyrets vedtak i sak 35/20 den 3. mars 2020, at det er hensiktsmessig med et fortsatt 

medlemskap i Osloregionen interkommunalt politisk råd.  

 

Vedlegg 

Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

Samlet saksfremstilling - samarbeidsavtale for Osloregionen - andre gangs behandling 

Strategiske føringer for Osloregionen 2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 
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Arkivsaksnr.: 17/161-142   Arkiv: PLN 439  

 

Klage på avvisningsvedtak i regulering nr. 439 Hvervenkastet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

113/20 Kommunestyret 10.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunestyret opprettholder vedtak om avvisning av klage i sak 89/20 som ble 

behandlet 25.06.2020. 

 

2. Klagen gis ikke oppsettende virkning. 

 

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

 

4. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå reguelring nr. 439 Hvervenkastet, vedtatt i 

kommunestyret 03.03.2020 i sak nr. 22/20, på nytt. Hensikten er å ivareta alle hensyn 

som allerede er nedfelt i reguleringen, men at organisering av arealformålene innenfor 

reguleringen vurderes. 

 

5. Forslag til endring av regulering nr. 439 Hvervenkastet kan prøves i en forenklet 

planprosess. 

 

 

 

Sammendrag 

Saken gjelder klage på vedtak om avvisning av klage som har kommet etter at klagefrist på 

opprinnelig vedtak er gått ut. Klager har bedt om at klagen gis oppsettende virkning. 

 

Kommunen har mottatt klage på avvisningsvedtaket i kommunestyrets sak 89/20 fra møte 

25.06.2020 for detaljregulering nr. 439 Hvervenkastet. Klagen på avvisningsvedtaket ble levert 

innenfor klagefristen på 3 uker.  

 

Siden klagefristen i den første klagesaken ble oversittet, fattet kommunen vedtak om å avvise 

klagen. Dette er et enkeltvedtak og vedtaket er påklaget. Klagen på avvisningen legges nå fram 

til kommunestyret for avgjørelse.  
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Rådmannen vurderer at vedtaket om å avvise saken bør opprettholdes og at vilkårene etter 

forvaltningsloven § 31 om å ta klagen til behandling til tross for oversittet klagefrist, ikke er 

oppfylt. Det anbefales at kommunen opprettholder avvisning av klagen og at saken sendes til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

Rådmannens vurdering er at klagen ikke bør gis oppsettende virkning.  

 

Rådmannen har i lys av klagen vurdet saken på nytt og ser at det kan være hensiktsmessig å 

evaluere vedtatte regulering nr. 439 Hvervenkastet, for å se om det kan finnes løsninger som 

ivareta alle hensyn som allerede er nedfelt i reguleringen, men som i mindre grad griper inn i 

klagers eiendomsforhold. En slik evaluering kan prøves ut i en forenklet planprosess, i form av 

en mindre endring av vedtatt plan. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

21.11.2017 Politisk oppstart av planarbeid 

03.12.2018 Førstegangsbehandling av detaljregulering i HMA 

11.12.2018 Førstegangsbehandling av detaljregulering i Strategi og plan 

03.03.2020 Annengangsbehandling med vedtak av detaljregulering Hvervenkastet i 

kommunestyret, sak 22/20 

25.06.2020  439 detaljregulering for Hvervenkastet – Klage, sak 89/20 i kommunestyret. 

 

Oppstart av detaljregulering for Hvervenkastet, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 

06.11.2017, sak 70/17 og i formannskapet 21.11.2017 sak 30/17. 

 

1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 03.12.2018, sak 88/18 og 

Strategi og plan 11.12.2018 sak 36/18. 

 

2. gangsbehandling, Strategi og plan 22.01.2020 sak 2/20 og kommunestyret 03.03.2020, 

22/20.  

Brev fra kommunen med vedtaket og opplysning om klagerett med frist på tre uker fra mottatt 

brev, er datert 12.03.2020. Klager mottok dette 13.03.2020. Ringerike kommune mottok 

klagen 28.04.2020 på e-post. 

  

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet – Klage 

Vedtak i Kommunestyret i møtet 25.06.2020: 

1. Kommunestyret avviser klagen på vedtaket gjort i kommunestyret sak 11/20. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven 

§ 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører byggeområder på en slik måte 

at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

Til vedtakets pkt.1: Grunnet mangel på tid i kommunestyret på møtet 06.02.2020, ble denne 

saken med saksnr. 11/20, utsatt til møtet 03.03.2020, dermed fikk kommunestyresaken nytt 

sakssnummer: 22/20.  
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Beskrivelse av saken 

Kommunestyret vedtok i møte 03.03.2020, sak 22/20 detaljregulering for Hvervenkastet. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en dagligvareforretning på 

Hvervenkastet i eksisterende bygningsmasse. Planvedtaket ble kunngjort 11.03.2020 og 

partene ble underrettet om vedtaket i brev datert 12.03.2020, samt opplyst om frist for 

klagemulighet. Kommunen mottok den 28.04.2020 klage på vedtaket, datert 23.04.2020 

fremsatt av Kastet Eiendom AS. Klagen ble fremmet etter utløpet av klagefristen.  

Klager hevdet å ikke ha blitt forespurt av forslagsstiller om tillatelse til å benytte klagers 

eiendom til å anlegge gangvei og klaget på vedtaket av detaljreguleringen.  

Det er ikke ulovlig å regulere annen manns grunn. 

Rådmannen vurderte at klager hadde kjennskap til både endringen gjort i plankartet og kravene 

for å klage korrekt. Når klagefristen likevel ikke var overholdt mente rådmannen at klagen 

burde avvises. 

Spørsmålet om klagen skulle realitetsbehandles eller avvises ble behandlet i kommunestyret, og 

de folkevalgte vedtok å avvise klagen. 

Klager har klaget på avvisningsvedtaket og anført at klagen skulle blitt behandlet selv om 

klagefristen var oversittet. I klagen på avvisningsvedtaket anfører klager at han «ikke kan 

lastes for å ha oversittet fristen», jf. forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav a. Klager 

begrunner dette med at klagefristen løp på et tidspunkt hvor klager var rammet av 

ekstraordinær omsetningssvikt, personell i karantene, permitteringer og et akutt 

likviditetsbehov som følge av covid-19 pandemien. Klager viser videre til at tillitsforholdet 

mellom partene ga klager en berettiget forventning om at innholdet i planvedtaket ikke tilsa at 

det var grunnlag for at det skulle påklages. Klager anfører også at det foreligger «særlige 

grunner» som gjør det rimelig at klagen blir prøvd, jf. forvaltningsloven § 31 første ledd 

bokstav b. Klager begrunner dette med at planvedtaket bygger på feil faktum når det legges til 

grunn at det foreligger en bindende avtale om felles parkering og av den grunn er ugyldig. 

Klager anfører også at planvedtaket er ugyldig som følge av urimelig forskjellsbehandling, samt 

at det er uforholdsmessig. Klager ber om at klagen gis oppsettende virkning etter 

forvaltningsloven § 42. 

Klager hevder at klagen ble inngitt kort tid etter utløpet av fristen, og at en realitetsbehandling 

av klagen ikke går på bekostning av vesentlige samfunnsmessige interesser. Hele klagen ligger 

vedlagt saksfremlegget. 

 

Klagen på avvisningsvedtaket ble mottatt innenfor fristen. 

  

Fossen Utvikling AS har i brev datert 10. juli 2020 avvist at klagen burde blitt behandlet til 

tross for oversittelse av klagefristen. Det vises til at det ikke er kommet frem nye momenter i 

saken, og at de vanskelig kan se at kommunen kan endre kommunestyrevedtaket fra 25. juni 

2020. Hele brevet ligger ved saksfremlegget.  
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Til opplysning er det innsendt en søknad fra tiltakshaver av reguleringsplanen til kommunen 

om midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene etter at avvisningsvedtaket ble 

fattet. Søknad om midlertidig dispensasjonen behandles i en egen byggesak og legges fram for 

behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.  

 

Det er mottatt diverse korrespondanse vedrørende både dispensasjonssaken og plansaken i 

perioden etter avvisningsvedtaket. Dette er korrespondanse fra begge parter som omhandler 

både reguleringsplanen og dispensasjonssaken.   

 

Korrespondansen fra partene etter avvisningsvedtaket og noe av kommentarene i forbindelse 

med dispensasjonssaken er vedlagt saken. 

 

Juridiske forhold 

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

reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage 

på reguleringsvedtak forelegges det utvalget som vedtok planen.  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. 

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er kommet frem til 

vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å 

løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort jf. forvaltningsloven § 29. 

Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt parten 

ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir 

prøvd, jf. fvl. § 31 første ledd bokstav a og b. Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til 

behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller 

ulempe for andre, jf. fvl. § 31 andre ledd. 

Avvisning innebærer at kommunestyret ikke realitetsbehandlet klagen, det vil si at det ikke ble 

tatt stilling til om vedtaket er rett. Grunner til avvisning kan være at det er klaget for sent eller 

at den som klager ikke har klagerett jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Et avvisningsvedtak 

kan påklages, og det er gjort i dette tilfelle.  

I medhold av forvaltningsloven § 42 kan kommunen beslutte at et vedtak ikke skal iverksettes 

før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. 
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Alternativ løsning 

Dersom kommunestyret ønsker å gjøre om på sitt forrige vedtak om avvisning av klage på 

regulering nr. 439 Hvervenkastet foreslår rådmannen følgende: 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Avvisningsvedtaket av klage i sak 89/20, som ble behandlet i kommunestyret 

25.06.2020, omgjøres. 

 

2. Rådmannen forbereder klagen på regulering nr. 439 Hvervenkastet til behandling. 

 

3. Klagen gir utsatt iverksetting av regulering nr. 439 Hvervenkastet. 

 

Konskvensene av dette alternativet vil være at vedtaket om regulering nr. 439 Hvervenkastet 

ikke er gjeldende. Rådmannen må gå tilbake å forberede en sak om realitetsbehandling av 

forsentkommet klage. 

Videre vil konsekvensene være at forslagstiller av reguleringen ikke kan komme i gang med 

forberedelser av åpningen for ny dagligvarebutikk på Hvervenkastet. 

 

Rådmannens vurdering 

1. Klage på avvisningsvedtaket 

Kastet Eiendom AS, eier av gnr/bnr 38/135 som ligger innenfor plangrensen, er part i saken. 

Kastet Eiendom AS klagde ikke innenfor klagefristen, men påberopte forvaltningsloven § 31 

første ledd bokstav a og bokstav b, med særlig henvisning til koronakrisen og tillitsforholdet 

mellom partene. Det kommer i klagen over avvisningsvedtaket ikke frem nye opplysninger i 

saken. Men argumentene og begrunnelsen for hvorfor klagen burde behandles er utdypet. 

Klager anfører at covid-19 pandemien har medført at virksomheten var i en akutt krise, og at 

det var usikkerhet knyttet til fortsatt drift. Klager anfører at dette er et særegent forhold som 

medfører at klagen burde tas til behandling. Rådmannen har forståelse for at omstendighetene 

var krevende også for denne virksomheten. Men slik rådmannen ser det er covid-19 pandemien 

likevel ikke et forhold som i seg selv medfører at klager ikke kan lastes for fristoverskridelsen. 

Det at forvaltningsloven fastsetter tre ukers klagefrist, er også av hensyn til framdrift av tiltak 

som forslagsstiller av vedtatt plan skal i gang med. 

Korona har ikke gitt utsatte frister i andre klagesaker i kommunen. Administrasjonen har vært 

tilgjengelig gjennom hele koronaperioden. Klager har heller ikke bedt om utsatt frist for å 

klage. Rådmannen mente at realitetsbehandling av klagen ville skape presedens i lignende saker 

og kunne gi uforutsigbarhet i framdrift av andre saker. Rådmannen er fremdeles av denne 

oppfatning. 

Korona har ikke gitt utsatt frist hos andre offentlige organer så langt rådmannen har kjennskap 

til. Alle frister har gått som normalt og nasjonale myndigheter har ikke informert om 

muligheter for å utsette frister i plan- og byggesaker med begrunnelse i koronapandemien. 
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Klager skriver selv at han ble oppmerksom på endringene i plankartet før saken ble kunngjort 

vedtatt. Han hadde dermed kjennskap til endringen han var uenig i da han fikk brev av 

kommunen med informasjon om planvedtaket og om hvordan man skulle klage med fastsatt 

frist. Allikevel ble ikke klagefristen på tre uker overholdt. 

Etter rådmannens vurdering er ikke koronaepidemien i seg selv et forhold som med fører at 

klager ikke kan lastes for å ha oversittet klagefristen. 

I klagen på avvisningsvedtaket anfører klager at planvedtaket er ugyldig og at klagen på dette 

grunnlag bør behandles til tross for fristoversittelsen. Klager anfører for det første at det 

foreligger ulovlig forskjellsbehandling ved at det er vedtatt gangvei. For det andre anføres det 

at vedtaket bygger på feil faktum når det i planvedtaket er lagt til grunn at det forligger en 

avtalemellom partene om felles parkering. Det anføres også at vedtaket er uforholdsmessig. 

I saken om avvisning av klagen har kommunen vurdert om klagen skulle behandles eller 

avvises. 

Kommunestyret avviste klagen. Dette er et enkeltvedtak som det er klagerett på. Partene ble 

underrettet om avvisningsvedtaket og klagerett på dette, med egen klagefrist.  

Kommunestyrevedtaket i sak 89/20 ble gjort 25.06.2020. Underretning om vedtaket ble av 

klager mottatt 03.07.2020 og klagen er datert 03.07.2020, slik at klagen på avvisningsvedtaket 

ble mottatt innenfor fristen.  

Til opplysning har administrasjonen deltatt på møter med henholdsvis den ene og den andre 

parten, etter ønske fra partene.  

Klagen på avvisningsvedtaket og kommentarene og merknadene som er innkommet i etterkant 

av klagen på avvisningsvedtaket bringer ikke inn nye momenter som skulle tilsi at vilkårene for 

avvisningen ikke er til stede. Merknadene henviser til dialogen mellom partene i løpet av 

planprosessen, som kommunen mener er av privatrettslig karakter. I tillegg utdypes flere 

argumenter som begrunnelse for den forsentkomne første klagen. Slik rådmannen ser det ble 

dette vurdert i den første klagebehandlingen som endte med et avvisningsvedtak.  

Klager anfører at planvedtaket er ugyldig som følge av urimelig forskjellsbehandling og anfører 

også at vedtaket er uforholdsmessig. Forskjellsbehandlingen bunner i kravet om gang-

/sykkelvei som ligger i reguleringsplanen. Det aktuelle fortauet og flytting av gangfelt over E16 

er kommet inn i reguleringsbestemmelsene som et krav fra Statens vegvesen. Slikt krav er ikke 

uvanlig fra denne myndigheten. Ringerike kommune, som reguleringsmyndighet, kan stort sett 

si seg enig i disse kravene med tanke på gående og syklende. Derfor mener rådmannen at det i 

denne saken ikke er urimelig forskjellsbehandling å regulere inn arealformål som ivaretar myke 

trafikanter. Etablering av gang-/sykkelvei er et viktig hensyn, og vedtaket er slik rådmannen ser 

det heller ikke uforholdsmessig, slik klager anfører. Kommunen avviser også klagers anførsel 

om at vedtaket er ugyldig som følge av feil faktum. Hvorvidt det foreligger en bindene avtale 

mellom partene om felles parkering har ikke virket inn på vedtakets innhold. 
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Det anføres videre at vedtaket i reguleringsplanen er ugyldig som følge av feil faktum ved at 

det ikke forligger en avtale om felles parkeringsplass. Parkeringsdekningen for de to 

grunneierne og deres bedrifter er mer enn oppfyllt. Dette er opplysninger som ikke ville hatt 

betydning for vedtaket av reguleringsplanen. Disse anførselen ville dermed ikke virket inn på 

vedtaket. 

Klager ber om at klagen gis oppsettende virkning etter forvaltningsloven § 42. Den 

etableringen som reguleringsplanen legger opp til er innvendig ombygging i etablert bygg på 

den andre parts grunn, slik at tiltaket ikke vil ramme klager nevneverdig i første omgang. I 

rekkefølgekravene til reguleringen heter det at før endret bruk av næringsbygg skal 

parkeringsplass (SPA1) være opparbeidet i samsvar med godkjent situasjonsplan. Det vil si at 

før ny forretning kan tas i bruk skal parkeringsarealene være opparbeidet i tråd med 

reguleringsplanen. Nå er det en annen sak som skal behandle dispensasjon fra reguleringen for 

tiltak som gjelder på klagerens grunn. Rådmannen mener at tiltak på grunnen der ny forretning 

skal gjennomføres, kan iverksettes i tråd med vedtatt regulering. 

Rådmannen anbefaler ikke oppsettende virkning etter forvaltningslovens § 42. 

Rådmannen mener at det ikke er framkommet nye opplysninger i saken. Rådmannen har på 

bakgrunn av klagen vurdert avvisningsspørsmålet på nytt, men opprettholder tidligere 

vurdering i saken.  

Rådmannen kan ikke se at vilkårene for å ta den forsentkomne klagen til behandling er oppfylt, 

jf. forvaltningsloven § 31, første ledd, bokstav a og b, og anbefaler å opprettholder avvisning 

av klagen.  

Rådmannen anbefaler at klagen på avvisningsvedtaket i kommunestyresak 89/20 ikke tas til 

følge og at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Det er 

fylkesmannen som skal avgjøre om vilkårene for avvisningsvedtaket foreligger. 

 

2. Evaluering av vedtatte regulering nr. 439 Hvervenkastet  

 

I den vedtatte reguleringsplanen er allmenne behov hensyntatt, så som ivaretakelse av gående 

og syklende. Klagen på reguleringsplanen gjelder hovedsakelig gang-/sykkelvei på klagers 

grunn. For kommunen er det ikke noe alternativ å ikke kreve at hensynet til gående og 

syklende skal ivaretas. Rådmannen vurderer imidlertid at det kan være hensiktsmessig å 

gjennomgå reguleringen på nytt for om mulig å finne en løsning som i mindre grad griper inn i 

klagers eiendomsforhold. Da må kommunen se hen til at løsningen som eventuelt foreslås ikke 

er til skade eller ulempe for andre og at hensikten bak reguleringen fortsatt ivaretas. 

 

Etter at avvisningsvedtaket ble fattet er det innkommet et forslag om midlertidig dispensasjon 

fra vedtatt regulering nr. 439 Hvervenkastet, for de deler av gang-/sykkelvei som beslaglegger 

grunn på klager sin eiendom. En slik dispensasjon kan eventuelt gis for en periode på to år. 

Dispensasjonen er en byggesak som skal behandles i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning. 
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Planfaglig ser rådmannen at det er potensale for å evaluere planen for å se på muligheter for å 

endre bl.a gang-/sykkelveitraseen, som ligger i vedtatt regulering. Endringen kan gjøres på en 

slik måte at de myke trafikantene vil bli godt ivaretatt samtidig som det vil medgå mindre 

arealer på klager sin grunn. Dette kan prøves ut i en forenklet planprosess altså en mindre 

endring av vedtatt plan. I en slik prosess vil alle parter og regionale myndigheter bli hørt før det 

evt. kan gjøres endringer. Derpå kan kommunestyret få reguleringssaken for mindre endring til 

behandling for evt. å vedta en ny reguleringsplan for Hvervenkastet. 

   

For kommunen og parten som var forslagsstiller til reguleringsplan nr. 373 Hvervenkastet er 

det viktig at ikke reguleringsplanen oppheves i foreliggende sak, da vedtatt plan gir hjemmel til 

å starte opp arbeidene med Coop dagligvareforretning. Og dispensasjonssaken i forhold til 

etablering på grunnen til klager kan gå sin gang. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Kommunestyresak til nr.439 detaljregulering for Hvervenkastet – Klage.  

2. Saksprotokoll fra sak 89/20- 439 detaljregulering for Hvervenkastet – Klage 

3. Klage på vedtak om at klage på detaljregulering for Hvervenkastet ikke skal 

realitetsbehandle fra Kastet Eiendom As 

4. Kommentarer fra motpart, Fossen Utvikling As, på klage fra Kastet Eiendom AS 

5. Øvrige kommentarer fra Fossen Utvikling As vedr. klage fra Kastet Eiendom AS 

6. Brev,8. aug 2020 med ytterligere dokumentasjon fra Advokatfirmaet Buttingsrud DA  

7. Brev fra Fossen Utvikling As, datert 31.08.2020, kommentarer vedr. klagen på 

avvisningsvedtaket 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Katrine Kammerud 

 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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Forslag til vedtak: 

 
1. 3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan «15 S-V Norderhov» vedtatt 25.09.1947 som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil 

i plandokumentene. 

 

 
  

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Bakkeveien 7 legger til rette for en åttemannsbolig, over to plan med 4 

enheter i hver etasje.  

 

Ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn 10 uttalelser. Antallet 

innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området. Flere besittere i Bakkeveien 

og Benterudgata motsetter seg planforslaget grunnet trafikale problemer i Bakkeveien og 

Benterudgata, samt at en åttemannsbolig innerst i Bakkeveien vil bryte med eksisterende 

bebyggelse bestående av en- og tomannsboliger. 

 

Planforslaget er bearbeidet og legges nå frem for sluttbehandling. Rådmannen mener at 

planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og tilhørende utredninger 

er tilstrekkelig gjennomarbeidet og bør vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger på Benterud, Hønefoss. Bakgrunnen for planarbeidet er at forslagstiller 

ønsker å tilrettelegge for et leilighetsbygg med åtte boenheter. Bygningskropp er foreslått 

med flatt tak, med takterrasse. Det er tenkt sportsboder og avfallshus i samme uttrykk som 

leilighetsbygget.  
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Planområdet består i dag av en enebolig med opparbeidet gårdsplass. Arealet ligger i et 

etablert boligområde med nærhet til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og 

sentrumsfunksjoner.  

 

 

Beskrivelse av saken 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, se vedlegg 8. 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller  

  
Bakkeveien 7 AS v/ Ole Alexander Heen, Steffen Fagerås og Paul 

Magnus Lehne  

Fagkyndig  Ole Alexander Heen i Heen Eiendom AS  

Eieropplysninger  Bakkeveien 7 AS  

Ringerike Kommune  

(Adkomstveg: Bakkeveien og Benterudgata) 

Gbnr.39/42  

Gbnr.3051/1  

Arealstørrelse  Totalt er planområdet 3016,5 m2 

Eiendommen gbnr. 39/42 er 1769 m2  

Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB) 

Lekeplass (f_BLK) 

Adkomstveg (o_SKV) 

Fortau (o_SF) 

Gårdsplass (f_BGP) 

Parkering (SPP) 

Uteoppholdsareal (f_BUT) 

626,6 m2  

110,7 m2  

836,1 m2  

138 m2  

370,1 m2  

255,5 m2  

423,8 m2  

Boligtyper og boenheter  Åtte leiligheter, fordelt på to plan med fire leiligheter i hver etasje  

Leiligehetene er foreslått med størrelse 50‐110 m2 

Parkering  Bil – 1 plass pr. boenhet  

Sykkel – 2 plasser pr. boenhet  

Gjesteparkering – 0,5 plass pr. boenhet  

Plantype  Detaljregulering  

Utnyttelsesgrad Maksimal BRA er satt til 800 m2 fordelt på to etasjer, jf. reg. 

bestemmelse § 3.1.2. For å få et inntrykk av prosent bebygd areal 

(%BYA) har forholdet mellom tomtearelet på 1769m2 og 

boligbebyggelse med parkeringsareal blitt regnet ut. Samlet %BYA 

ligger i intervallet 40-45%. 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Det er kun gjort mindre endringer i planmaterialet, som omfatter:   

 

 Justeringer i plankart, inkludert avkjørselspiler til alle eiendommer som grenser til 

planområdet. 

 Ny trafikkanalyse utarbeidet av COWI 27.03.20. 

 Rekkefølgebestemmelse § 1.2 inkludert at Bakkeveien må istandsettes til dagens 

stand om veien blir vesentlig forringet under anleggsperioden. 

 Reguleringsbestemmelse § 2.5 Uteoppholdsareal: Andelen som kan løses på 

private terrasser/balkonger er redusert til 30 % i samsvare med 

kommuneplanbestemmelse § 6.1.5. 

 Reguleringsbestemmelse § 3.1.2: «svalganger» er påført sammen med «utkragede 

balkonger og terrasser» under utnyttelse.  

 Reguleringsbestemmelse § 3.1.4: setning om at takterrasse er felles for hele 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 
Figur 1: Situasjonsplan for mulig utforming av planområdet  

 

 

Trafikk 

Trafikk har vært et sentralt tema i reguleringsplanarbeidet. Bakkeveien og Benterudgata er 

smale veier, hvor det i Bakkeveien ikke er plass til at to biler kan passere. Trafikkanalysen 

som Cowi utarbeidet 27.03.20 konkluderer med følgende:  

 

5 Konklusjon og anbefaling  

Etablering av 8 - mannsbolig i Bakkeveien 7 vil ha liten påvirkning sammenlignet med 

dagens trafikksituasjon. Trafikkanalysen viser at trafikken til og fra planområdet kan avvikles 

hensiktsmessig etter utbygging og i perioden frem mot år 2031. De eksisterende forholdene 

for myke trafikanter i og omkring planområdet er gode. Boligutbyggingen forventes ikke å 

påvirke den trafikksikkerhetsmessige situasjonen i området. 

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 31.08.19 – 14.10.19. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Høringsuttalelsene omhandler hovedsakelig utfordringer i trafikksituasjonen og at en 

åttemannsbolig innerst i Bakkeveien vil forringe området ved å bryte med eksisterende 

bebyggelse bestående av en- og tomannsboliger. 

 

Besittere i Bakkeveien og Benterudgata skriver i sine høringsuttalelser at veibredden i 

Bakkeveien er så smal at to biler ikke kan passere. Det påpekes også at det etter 

ombygging av kryss oppleves utfordringer med avkjøringen fra Benterudgata og ut i 

Osloveien. Det har blitt spilt inn et ønske om at Bakkeveien 3, 5 og 7 får ny adkomst fra 

Harald Hardrådes gate.  
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Se også avsnittet trafikk under rådmannens vurdering. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

«0605 15 S V Norderhov», vedtatt 25.09.1947. Reguleringsbestemmelsene for 

reguleringsplan S‐V Norderhov er av eldre dato og bestemmelser anses å være 

mangelfull/upresise. For denne reguleringsplanen skal til enhver tid gjeldene 

kommuneplanbestemmelser gjelde foran tilsvarende bestemmelser i 

reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslått utbygging vil skje i et fortetningsareal på Benterud, Hønefoss-området. Dette er i 

tråd med kommuneplanens samfunnsdel som viser til at 70 % av befolkningsveksten skal 

skje i Hønefoss-området. Utbygningen legger opp til åtte leiligheter av ulik størrelse, som vil 

gjøre området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

Et av målene i samfunnsdelen er «Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike», som 

skal gjennomføres ved blant annet å «legge til rette for et sammenhengende gang- og 

sykkelnett, og god tilgang på aktivitetsanlegg, utearealer og turmuligheter». Planområdet er 

tilknyttet god infrastruktur for gående og syklende, med kort avstand til skole, 

rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål. 

 

 

Nasjonale føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier at 

kommunal planlegging skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder med redusert 

transportbehov og tilrettelegging for grønne transportformer, gjennom utbyggingsmønster 

og transportsystem. Lignende målsetninger er å finne i nullvekstmålet fra Nasjonal 

transportplan (NTP), som sier at all vekst i persontrafikk skal tas av kollektivt, sykkel og 

gange fremfor biltrafikk. 

 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

formannskapet (strategi- og plan) jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Forslagstiller har 

gjort følgende vurdering «Det er ingen spesielle naturverdier på tomten. Planområdet består 

i dag av en enebolig med hage og opparbeidet gårdsplass. Utbyggingen vil ikke påvirke det 

biologiske mangfoldet. Det er ikke funnet noen truede plantearter, og heller ikke 

forventet da planområdet har vært opparbeidet/kultivert som hage. 

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart tilsier 

også at det ikke finnes spesielle naturverdier på planområdet. Det er i 
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Miljødirektoratets database heller ikke registrert noen form for økosystem, art eller 

naturtype som er til hinder for utbygging.» 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbygginga vil muligens kunne gi 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester og slitasje på 

kommunalt veinett.  

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

3. God helse 

- Planområdet er i et lite støyutsatt område, med gode rekreasjonsmuligheter i umiddelbar 

nærhet.  

11. Bærekraftige byer og samfunn 

- Planforslaget legger opp til sentrumsnære boliger, med varierende størrelse på 

leilighetene som gjør det mulig for ulike økonomiske samfunnsgrupper å etablere seg her.  

- Det meste av sentrumsfunksjoner er tilgjengelig i gå-/sykkelavstand, noe som kan 

redusere biltrafikken. Det er også gode kollektivmuligheter i området.  

 

  

Alternative vedtak  

 

Alternativ vedtak 1 

3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas ikke. 

 

Konsekvensene av alternativt vedtak 1: 

- Blir ikke fortetning i form av åtte nye boenheter 

- Færre boliger sentrumsnært 

- Ikke snumuligheter for renovasjonsbilen innerst i Bakkeveien 

- Boligutrykket beholdes noenlunde slik det fremstår i dag  

- Redusert traffikøkning i Bakkeveien og Benterud 

 

Alternativ vedtak 2 

3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 sendes tilbake til rådmannen for å bearbeide 

planforslaget til færre boenheter. 

 

Konsekvensene av alternativt vedtak 2: 

- Forlenget sakstid 

- Færre sentrumsnære boenheter.  

- Færre boenheter vil kunne gi plass til mer uteareal 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det har vært store interessemotsetninger til planforslaget. I denne saken står interessen i 

en boligutbyggelse i form av åtte nye enheter opp mot naboenes interesse i å beholde 

området noenlunde slik det fremstår i dag. En planvurdering innebærer at ulike og til dels 

motstridende interesser, både samfunnsinteresser og enkeltindividers interesser, veies mot 

hverandre. Av dette følger at en reguleringsplan kan ha negative konsekvenser for den 
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enkelte, uten at dette hindrer godkjenning av planen. Rådmannen sine vurderinger bygger 

på faglige utredninger og overordnede politiske føringer.  
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Trafikk 

Rådmannens vurdering av planforslaget belager seg på de konklusjoner og vurderinger 

som kommer frem i fagrapporten for trafikk, som tilsier at trafikkøkningen en åttemannsbolig 

medfører er akseptabel.  

 

Rådmannen ønsker også å trekke fram punkt 2.3 Møtende trafikk i Bakkeveien fra 

trafikkanalysen. Cowi baserer seg på at «møtelomme» ved eiendommen Bakkeveien 2A og 

de private innkjørslene skal løse møteproblematikken. «Møtelommen» ved Bakkeveien 2A 

er registrert som kommunal eiendom. Det vises til oppmålingsbrev datert 25.07.1987, 

vedlegg 10, hvor det er avsatt en trekant ut mot veien.  

 

For å minske noe av frustrasjonen for møtende trafikk i Bakkeveien er det søkt om å skilte 

den 89,0 m lange Bakkeveien med forkjørsrett. Forslaget er sendt på høring til Statens 

vegvesen. Det er viktig å bemerke at det ikke er juridisk bindene å sette opp skiltene, men 

at dette er noe som kan vurderes på et senere tidspunkt. 

 

 
Figur 2: Eiendomskart som viser «møtelommen» ved Bakkeveien 2A.  

 

 

Det fremkommer også i rapporten at Bakkeveien er en lite trafikkert vei, hvor trafikktellingen 

har registrert 4 utkjørende fra Bakkeveien og 3 innkjørende i morgenrush. Denne trafikken 

er fordelt over 1 time og dermed vil det være sjelden at flere biler må passere hverandre. 

Trafikkanalysen har også vurdert «worst case scenario», hvor det benyttes en faktor på 5 x 

antall boenheter som gir en økning på 40 ÅDT. Dersom det er småbarnsfamilier som 

bosetter seg i disse boenhetene, vil det være mest riktig å bruke faktoren på 5. Dersom det 

er eldre, enslige vil faktoren på 2,5 være nærmere sannheten. Virkeligheten havner 

antagelig et sted mellom 2,5 og 5. I analysen fremkommer det at i et «worst case scenario» 

vil biltrafikken kunne øke til om lag 12 biler om morgenen og 11 biler i ettermiddagsrushet. I 

trafikkanalysen argumenteres det for at scenarioet er lite sannsynlig ettersom 

trafikkgenerering på 5,0 bilturer per boligenhet er ganske uvanlig for leiligheter. Når man da 

legger til at det er god tilgang på kollektivtilbud og det ligger flere hverdagsfunksjoner (bl.a. 

skole, innkjøp) i nærområdet, så er det ikke noe som tilsier en så høy trafikkgenerering.  
 

Muligheten for å lede trafikken ut til Harald Hardrådes gate ble sjekket ut tidlig i 

planprosessen i samråd med prosjektleder for utbygging av Benterud skole. Det er gjort 

store trafikale tiltak for å sikre en trygg skolevei for barna på Benterud skole, og det er ikke 

ønskelig å lede mer trafikk inn på denne veien. 
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 Videre ville en gjennomgang fra Bakkeveien til Harald Hardrådes gate blitt ledet rett mot 

hovedinngangsdøren og parkeringsplassen til skolen. Det er spesielt ved skolestart og slutt 

at det vil være mye elever i området hvor den alternative adkomst til Bakkeveien 7 ville møtt 

Harald Hardrådes gate. Dette sammenfaller med tidspunktet med mest trafikk fra 

trafikktellingen, og en ønsker ikke å lede mer biltrafikk inn i dette området. 

 

Rådmannen ønsker også å trekke frem at planforslaget tilrettelegger for en snumulighet 

innerst i Bakkeveien ved å åpne opp innkjøring til Bakkeveien 7. Det oppfyller ikke krav om 

snuhammer/snuplass, men det gir mulighet for at en renovasjonsbil på 9-10 meter kan snu, 

se saksfremlegg fra 1. gangsbehandling for mer informasjon. 

 

Med bakgrunn i vurderingene over mener rådmannen at trafikkøkningen en åttemannsbolig 

vil medføre er akseptabel.   

 

 

Fortetting 

En åttemannsbolig vil medføre en fortetting i Bakkeveien og til dels endre   

småhusbebyggelsens karakter. Ettersom politiske føringer tilsier at hoveddelen av fortetning 

skal skje i sentrumsområder vil det være naturlig å åpne opp for fortetning på Benterud som 

er tett på sentrumsområdet. Dette vil innebære at man kan få boligbebyggelse som er 

blandet. Bakkeveien består i dag av småhusbebyggelse, som er til dels store eneboliger og 

tomannsboliger. Planområdet er i nærhet til flere flermannsboliger, blokker og Benterud 

skole som har et moderen utrykk med flatt tak. Rådmannen mener derfor at det nye bygget 

vil passe inn i området sett som en helhet.  

 

 

Lekeplass 

I henholdt til kommuneplan bestemmelse § 6.1.7 skal det som utgangspunkt avsettes 25 m2 

lekeareal pr. boenhet. Det er avsatt 110,7 m2 til arealformålet lekeplass i planforslaget, med 

krav om utforming jf. reguleringsbestemmelse § 3.2.1. Dette innfrir ikke helt kravet i 

kommuneplanbestemmelsen. Rådmannen mener dette er akseptabelt grunnet den 

umiddelbare nærheten til godt opparbeide lekearealer på Benterud skole. Det er i luftlinje 

ca. 100 meter til lekeareal på Benterud skole. Det vil være en gangavstand på ca. 250 

meter ved å benytte Bakkeveien og Benterudgata. Arealene innenfor planområdet er flate 

og lett tilgjengelige med gode solforhold, og er lite støyutsatt. Lekeplassen som etableres 

innenfor planområdet vil være i en glidende overgang til gressplenen med sittemuligheter 

for de voksne.  

 

 

Samlet vurdering 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Planforslaget legger til rette for leiligheter av ulik størrelse i et sentralt område, som vil gjøre 

området aktuelt for en større del av befolkningen. Arealet ligger i et etablert boligområde 

med nærhet til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner.  

 

Det foreligger interessemotsetning mellom naboenes interesse i å beholde området 

noenlunde slik det fremstår i dag og ønsket om fortetting i sentrum. For å imøtekomme 

høringsinnspillene noe, er det gjort mindre justeringer i planforslaget. Det er satt krav om 

tilbakeføring av Bakkeveien til dagens stand om den skulle bli forringet under 

anleggsperioden, og en ny uavhengig trafikkanalyse har blitt utarbeidet. Trafikkanalysen 

konkluderer med at en åttemannsbolig vil medføre en akseptabel trafikkøkning. Rådmannen 

har i sin vurdering lagt til grunn at det ønskes en betydelig vekst i Hønefoss sentrum. For å 

få en levende by må det tilrettelegges for sentrumsnære boliger i områder med gode gang-, 

sykkel- og kollektivforbindelser til hverdagsfunksjoner. 
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 Det er gangavstand til Søndre torv (ca. 1 kilometer), Benterud skole (250 meter) og 

busstopp i Osloveien med flere bussavgagner i timen (370 merter).   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.  

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer 

6. Høringsuttalelser 
a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.10.2019 
b. Norges vassdrags- og energidirektorat 26.09.2019 
c. Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen 14.10.2019 
d. Statens vegvesen Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning 28.10.2019 
e. Ringerike Kommune, Byggesakskontoret 10.09.2019 
f. Eiendomsbesittere i Bakkeveien og Benterudgata 05.10.2019 
g. Karianne Hagen og Sven Johansen 14.10.2019 
h. Kirsten Mellerud Bergedahl og Berit Irene Andreassen 04.10.2019 
i. Grethe og Tord Eriksen 02.10.2019 
j. Gisle Skogheim 12.10.2019 

7. Trafikkanalyse - utabeidet av Cowi 

8. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

10. Oppmålingsbrev Bakkeveien 2A 

11. Solstudie med eksisterende og ny situasjon 

12. ROS-analyse 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

Leder Miljø- og areal: Heidi Skagnæs  

Konstituert leder Regulering: Katrine Kammerud 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 18/313-53   Arkiv: PLN 444  

 

444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

57/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020 

26/20 Strategi og plan 26.08.2020 

115/20 Kommunestyret 10.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. 3007_444 Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg vedtas. 

 

2. De deler av 305 Vestsiden pukkverk vedtatt 15.12.2005, som blir berørt av ny plan 

oppheves. 

 

 

 
  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere eksisterende fjellanlegg til nærings- og 

lagerformål. Planforslaget åpner opp for at det kan etableres datalager i fjellanlegget. 

Fjellanlegget skal ikke benyttes til kontorer eller handelsvirksomhet, og det er i 

reguleringsbestemmelsene satt begrensninger for virksomhet som genererer mye trafikk. 

Planforslaget tillater ikke at fjellanlegget utvides i areal utover eksisterende anlegg som er 

på 3000 m2.  

 

Fjellanlegget ble etablert mellom 1973 og 1982 og består av to under underjordiske 

tunneler. Anlegg har tidligere vært brukt av Sivilforsvaret og NVE. Anlegget har stått tomt 

siden det ble kjøpt av tiltakshaver i 2012. 

 

Planforslaget slik det foreligger vil ikke være til hinder for utnyttelse av sand-, grus- og 

pukkforekomstene i området. Forekomstene er regulert i 305 Vestsiden pukkverk, og 

tilgrensende plan 344 Kilemoen sanduttak. 

 

Rådmannen mener at planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og 

tilhørende utredninger er tilstrekkelig gjennomarbeidet og bør vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger på Kilemoen. Bakgrunnen for at planarbeider er at forslagstiller å 

tilrettelegge for lager/industri i eksisterende fjellanlegg. Planområdet ligger i et 
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industriområde, hvor nærliggende arealer er avsatt til både råstoffutvinning og 

næringsformål i gjeldende kommuneplan.  

 
Planområdet er delt inn i to vertikale nivå. Vertikalt nivå 1 omfatter fjellanlegget under 

bakkenivå. Vertikalt nivå 2 omfatter området over fjellanlegget og parkeringsplass/vei. Se 

plankart vedlegg 2. 

 

 
Bilde 1: Det er kun en inngang som leder inn til begge tunnelene.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

- Det ble varslet oppstart av planarbeidet 23.04.18, med frist for å komme med innspill 

20.05.18 

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

11.11.19 (bh.nr. 73/19) og i Strategi og plan 20.11.19 (bh.nr. 30/19), hvor planforslaget 

ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden var fra 

29.11.19 - 17.01.20.  

 

 

Beskrivelse av saken  

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 9. 

 

Nøkkelopplysninger 

 

Forslagstiller  

  
  
Vault AS/ Gaute Solheim  

Fagkyndig  Feste Nordøst AS/Petter Hermansen og Helge Bakke  

Eieropplysninger  Asle Oppen  

Landbrukseiendom – skogbruk  

Vault AS  

Atkomstvei, parkeringsplass og tunnelåpning for 

fjellhallen  

Asle Oppen  

Tekniske anlegg for fjellhallen  

Gnr. 52, bnr. 4  

 

Gnr. 52, bnr. 8  

 

 

Gnr. 52, bnr. 10, 

11 og 12.  
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Viken fylkeskommune  

fv. 2872 (tidligere fv. 172) – Vestre Ådal  

Gnr. 2172, bnr. 1. 

Arealstørrelse  Totalt er planområdet på 130,4 daa  

Arealformål  Kombinert formål – industri/lager (vertikalnivå 1)  

Kombinert formål – industri/lager/energianlegg 

(vertikalnivå 2)  

Veg – privat  

Veg – offentlig  

Annen veigrunn  

Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm  

LNF – skogbruk  

59,5 daa  

4,4 daa  

 

0,5 daa  

1,6 daa  

1,2 daa  

14,3 daa  

48,9 daa 

Parkering  

Arbeidsplasser  

Bil – 0,2 parkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal (BRA)  

Planlegges for 4 arbeidsplasser  

Plantype  Detaljregulering  

Planforslag  Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart målestokk 1:2000  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

 

Følgende endring er gjort i planforslaget etter 1. gangsbehandling:  

- § 3.1.1 annet ledd, siste setning er fjernet: «Det kan tillates lagervirksomhet som 

nevnt i første ledd som generere større trafikk enn 9 ÅDT når krysset fv.2872 x E16 

er utbedret». Setningen er fjernet grunnet innsigelse fra Statens vegvesen. 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 29.11.19 - 17.01.20. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

Statens Vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Innsigelsen ble 

fremmet grunnet reguleringsbestemmelse § 3.1.1 annet ledd siste setning, som åpner opp 

for mer trafikk enn 9 ÅDT når krysset fv.2872 x E16 er utbedret. 

 

Statens vegvesen begrunner innsigelsen med følgende: «Vi kan imidlertid ikke akseptere 

bestemmelsen § 3.1.1 som åpner for mer trafikk når krysset med E16 er utbedret, uten at 

denne utbedringen eller trafikkøkningen er klarere definert eller dokumentert. Vi krever at 

siste setning i bestemmelsen § 3.1.1 avsnitt to strykes. Hvis det skal tillates mer trafikk fra 

området f.eks. etter at det eventuelt er etablert et planskilt kryss med E16, må det da likevel 

forutsettes nye trafikkberegninger som dokumenterer virkninger av trafikken og med 

eventuelle behov for tiltak.» 

 

 

Med den reviderte reguleringsbestemmelsen er innsigelsen nå trukket, og kommunestyret 

kan dermed vedta reguleringsplanen.   
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Fra 1.01.20 ble fylkesveiene i Ringerike kommune Viken fylkeskommune sitt 

ansvarsområdet. I vedlegg 8 bekrefter Viken fylkeskommune at innsigelsen er trukket.  

 

 

Gjeldende reguleringsplan  

I gjeldende reguleringsplan, 308 Vestsiden pukkverk, er området over fjellanlegget regulert 

til landbruksområde, mens atkomst og parkeringsplass er regulert til spesialområde – 

sivilforsvarsanlegg. Selve fjellanlegget er uregulert. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Samfunnsdelen  

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 har som visjon at Ringerike skal være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Vi skal tilrettelegge for befolkningsvekst, og nye 

arbeidsplasser. Planforslaget bygger opp under ett av hovedmålene i samfunnsdelen som 

er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen. Det vises til følgende mål «økt verdiskaping og 

produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde».  

 

Arealdel  

I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er planområdet avsatt til arealformålet LNF 

(landbruks, natur- og friluftsområde). Dette formålet er i hovedsak i tråd med gjeldende 

reguleringsplan fra 2005 (Vestsiden Pukkverk), med unntak av et mindre område regulert til 

spesialområde - sivilforsvarsanlegg.  

 

Planforslaget avviker fra gjeldene reguleringsplan ved at den delen av fjellanlegget som 

ligger under bakken nå blir regulert, og at delen som har vært regulert til sivilforsvarsanlegg 

på bakkenivå (vertikalnivå 2) endres til byggeområder for industri/lager.  

Arealet over fjellanlegget blir opprettholdt som LNF-område, i samsvar med gjeldende 

reguleringsplan. 

 

 

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 jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Mål 9 Industri, innovasjon og infrastruktur 

Fjellanlegget representerer i dag en ubenyttet ressurs. Å finne ny bruk til eksisterende 

anlegg (gjenbruk) er generelt bærekraftig.  

 

Mål 13 Stoppe klimaendringene (og mål 16 fred, rettferdighet og velfungerende 

institusjoner)  

Videre er det slik at samfunnsutviklingen har behov for lagerkapasitet for ulike formål, blant 

annet datalagring. Datalagring er i seg selv svært energikrevende, men må ses i 

sammenheng med den generelle samfunnsutviklingen som medfører stadig økt 
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datakommunikasjon. En konsekvens av denne utviklingen er mindre behov for fysiske 

reiser. En annen konsekvens er økt/endret kontakt mellom ulike land/verdensdeler. Begge 

disse konsekvensene bygger opp under FN`s bærekraftmål, henholdsvis reduksjon av 

klimautslipp og fred/rettferdighet/internasjonalt samarbeid. En negativ konsekvens er økt 

sårbarhet mot terror og sabotasje. Lagring i et fjellanlegg representerer i så måte en 

lagringsmulighet som gir høy grad av sikkerhet mot dette. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener planforslaget legger opp til riktig bruk av fjellanlegget, som er plassert i 

et område benyttet til industri og råstoffutvinning. Rådmannen er positiv til å tillate et 

kombinert arealformål (industri/næring) for fjellanlegget. Dette for å skape en fremtidsrettet 

plan som kan tilpasse bruken av fjellanlegget til ulike aktører. Planforslaget åpner opp for at 

det det kan etableres datalager i fjellanlegget, men er ikke låst til dette formålet ettersom 

det på nåværende tidspunkt ikke foreligger en aktør. Planforslaget setter begrensinger for 

trafikk, hva som er lov å oppføre av bygg/installasjoner i tilknytning til fjellanlegget, 

arealbegrensing og grenser for tillatt støynivåer. 

 

Innkommende høringsuttalelser  

Omfanget av høringsuttalelser er beskjedent. Det har kun blitt gjort endringer i 

planmaterialet for å imøtekomme Statens vegvesen/Viken fylkeskommune sin innsigelse.  

 

Forholdet til overordna planer  

Rådmannen mener at planforslaget langt på vei er i tråd med kommunens overordna 

planer. Dagens LNF- formål vil bli videreført og det vil bli en regulering av eksisterende 

fjellanlegg som per i dag er uregulert. Det vises også til samfunnsdelen som har en visjon 

om at Ringerike skal rigges for befolkningsvekst og arbeidsplassvekst, ved å blant annet 

utvikle nye framtidsrettede arbeidsplasser. En mulig etablering av datalager innebærer å 

legge til rette for langsiktig vekst innenfor nytt næringsliv og industri, hvilket er i tråd med 

målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Utredningsplikt  

Rådmannen mener at utredningsplikten er oppfylt, og at planbeskrivelsen i nødvendig grad 

gjør rede for planforslagets virkninger for samfunn og miljø, jf. generelt krav i plan- og 

bygningslovens § 4-2. For planbeskrivelse med tilhørende ROS- analyse se vedlegg 5. 

 

Støy  

Ettersom industri- eller lagervirksomheten normalt sett vil foregå inne i fjellhallen vurderes 

støybelastningen på området som liten. Det er sikret i reguleringsplanbestemmelsene § 

2.3.2 at støy fra døgnkontinuerlig virksomhet ikke skal overstige 45 dB. Videre at støy fra 

framtidige installasjoner skal tilfredsstille grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016, at det 

skal utarbeides støysonekart før støyende, tekniske anlegg blir etablert, og at støynivået 

skal verifiseres i første del av driftsperioden. 

 

Rømningsvei 

Rømningsveier vil bli avklart i byggesaken og prosjektering av anlegget, innenfor det 

reguleringsbestemmelsene tillater. Rømningsveier vil avhenge av det konkrete tiltaket, og vil 

ikke være mulig å svare på i reguleringsplanen. På nærende tidspunkt er det rømningsveier 

tilpasset det tidligere sivilforsvarsanlegget. Disse er intakte og dimensjonert for et relativt 

stort antall personer, sannsynligvis flere personer enn det vil bære behov for ved ny bruk. 
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Forslagstiller informerer om at primært må man gå ut i fra at en potensiell bruk av 

fjellanlegget som tilfluktsrom vil utgå. Det kan likevel tenkes at anlegget kan fylle en 

funksjon som tilfluktsrom i gitte tilfeller.  
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Samlet vurdering  

Ut i fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene av fjellanlegget. 

Rådmannen mener at planforslaget legger opp til riktig bruk av arealene innenfor 

planområdet, som vil kunne gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

arbeidsplasser, og framtidig lokal og regional utvikling.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.  

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart, vertikalnivå 1 og 2 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse med ROS- analyse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer 

6. Høringsuttalelser 

7. Trafikkanlayse  

8. Tilbaketrekking av innsigelse, Viken Fylkeskommune og Statens vegvesen 

9. Saksfremlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

10. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Næringssjef: Harriet Slaaen  

 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen, medsaksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 19/4756-4   Arkiv: 614 &31  

 

Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 19.08.2020 

98/20 Formannskapet 26.08.2020 

116/20 Kommunestyret 10.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Befolkningsprognose, med vekt på førskole- og elevtallsutvikling 2021 – 2034, legges til grunn 

i kommunens planleggingsarbeid for barnehager og grunnskoler. 

 

 

 

 Sammendrag 

Norconsult utarbeidet i 2016 en barnehage- og skolebehovsanalyse for Ringerike kommune. 

Analysen gav barnehage- og skoleeier et godt planleggingsverktøy for dimensjonering og 

utbygging av barnehager og skoler. Ringerike kommune ønsker å få oppdaterte analyser 

jevnlig, og i 2018 mottok kommunen en oppdatert analyse. 

Ved siste årsskifte bestilte Ringerike kommune en ny prognose, med vekt på førskole- og 

elevtallsutvikling. Denne analysen kom i juni 2020, og legges fram for politisk behandling 

gjennom denne saken. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rapporten med prognosene for førskole- og elevtallsutvikling bygger på følgende: 

 

 Aldersfordelt befolkning pr. 01.01.19, - ferskere tall hadde ikke Statistisk Sentralbyrå 

(SSB) tilgjengelig før langt utpå vårparten i år. 

 Fruktbarhet og dødelighet som gjennomsnitt de siste 4 årene. 

 Flytting; aldersfordelt flyttemønster inn i, ut av og internt i kommunen de siste 4 årene. 

 Boligbygging; korrigert for forventet boligbygging i de ulike skoleområdene. 

Den faktiske befolknings- og elevtallsutviklingen kan bli annerledes enn prognosen, 

dersom planlagt boligbygging ikke blir realisert, eller forskjøvet i tid 

 Lokal endring av skolestruktur i Hønefoss der elevene fra Hønefoss skole fordeles på 

Ullerål skole og Benterud skole 
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Beskrivelse av saken 

Barnehagene 

I Ringerike kommune er det 11 kommunale barnehager, 13 ordinære private barnehager og 4 

private familiebarnehager. 

Prognosen viser at det vil være tilstrekkelig barnehagedekning fram til 2022/23. 

 

 Heggen barnehage ble vedtatt nedlagt i budsjettbehandlingen seinhøstes 2019. Saken 

om Heggen barnehage ble tatt opp igjen, og i juni 2020 vedtok kommunestyret at 

Heggen barnehage skal driftes videre. Fortsatt drift av Heggen barnehage er ikke 

hensyntatt av Norconsult i denne rapporten. Heggen barnehage har beregnet kapasitet 

til 60 barn. 

 

Grunnskolene 

Det forventes at antall barn i grunnskolealder vil øke fra ca. 3400 i år til ca. 3700 siste 

prognoseår. 

Av disse får ca. 3150 elever i år opplæring ved kommunale grunnskoler, de øvrige ved private 

skoler. 

 

Framtidsutsiktene til den enkelte grunnskole 

Benterud skole 

Skolen vil ha 350 – 360 elever de nærmeste årene, og ca. 450 elever mot slutten 

prognoseperioden.  Skolen ble bygget for å ha kapasitet til 550 elever. 

 

Veien skole 

Skolen kan få kapasitetsutfordringer mot slutten prognoseperioden. Dette er knyttet til planlagt 

boligbygging, blant annet ved meieritomta. 

 

Vang skole 

Skolen vil oppleves å være «full» i hele perioden, men det forventes en liten elevtallsnedgang 

utover i prognoseperioden. Skolen ser ikke ut til å trenge utbygging. 

 

Helgerud skole 

Skolen vil ha et stabilt elevtall i hele prognoseperioden, og har kapasitet til flere elever. 

 

Ullerål skole 

Skolen ser ut til å ha 575 elever de neste to årene, men etter det vil elevtallet gå svakt ned. 

 

Hallingby skole 

Skolen får en relativt stor elevtallsnedgang utover i prognoseperioden. 

 

Nes skole 

Det forventes elevtallsøkning ved Nes skole utover i prognoseperioden. Dette forutsetter økt 

boligbygging og tilflytting. 

 

Sokna skole 

Skolen får et jevnt elevtall i prognoseperioden, og har god elevkapasitet. 



  Sak 116/20 

 

 Side 75 av 86   

 

 

 

Tyristrand skole 

Skolen har passert elevtallstoppen, og får et synkende elevtall utover i prognoseperioden.  

 

Haugsbygd ungdomsskole 

Skolen vil få et stabilt elevtall i hele prognoseperioden, men en liten «topp» i 2023/24. 

 

Hov ungdomsskole 

Skolen holder nå til i paviljongløsning ved Ringerikshallen, men ny skole skal bygges. Ny skole 

bygges for å ha kapasitet til ca. 360 elever.  

Prognosen viser en progressiv vekst fram mot skoleåret 2025/26, for så å ha et stabilt elevtall 

på ca. 280 elever. 

 

Veienmarka ungdomsskole 

Skolen får et synkende elevtall de neste årene, så vil elevtallet være ganske stabilt, for å øke 

igjen mot slutten av prognoseperioden.  

Ved kapasitetsutfordringer ved Veienmarka, og god kapasitet ved Hov ungdomsskole, kan en 

justering av opptaksområdene bli aktuelt. 

 

Oppsummert 

Elevtallsøkningen ser ut til å være håndterbar det nærmeste tiåret. Det kan oppstå utfordringer 

ved Veien skole, men siden Helgerud skole har god kapasitet, kan en grensejustering 

aktualisere seg. 

Veienmarka ungdomsskole kan trenge en utbygging mot slutten av prognoseperioden, men en 

grensejustering mot Hov, der kapasiteten vil være god, kan da bli aktuelt 

 

Rapporten viser at antallet barnehageplasser må økes. Behovet for barnehageplasser er størst i 

og nær Hønefoss. 

 

Private grunnskoler i kommunen 

I Ringerike kommune er det tre private grunnskoler. Utdanningsdirektoratet har gitt tillatelse 

til at Discovery International skole får etablere seg i kommunen. 

For tiden er det skoledrift ved: 

Steinsfjorden Montessoriskole, Ringerike Montessoriskole og Ringerike Steinerskole. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre vedtok i sak 30/18: 

Rapport med befolknings- og elevtallsprognose 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid for barnehager og skoler. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

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

Funksjonelle skoleanlegg som skaper lærelyst og trivsel er vesentlig FN`s bærekraftsmål om 

utdanning. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig å planlegge i forkant for å møte behovet for barnehageplasser 

og plasser i grunnskolen på en god måte. Den mottatte rapporten med prognoser for førskole- 

og elevtallsutvikling er et godt hjelpemiddel i dette arbeidet. 

Når Hov ungdomsskole er nybygd i 2022 vil behovet for elevplasser i grunnskolen være dekket 

på kort og mellomlang sikt, men etter 2030 er det trolig behov for at Veienmarka 

ungdomsskole bygges ut. 

Rådmannen vil følge utviklingen, og innhente oppdaterte befolknings- og elevtallprognoser 

jevnlig i årene som kommer. 

 

Vedlegg 

 Rapport 2020 – befolkningsprognose med vekst på førskole- og elevtallsutvikling 2021 

– 2034 

 Prognosetabell og forutsetninger 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 20/2839-3   Arkiv: X43 &15  

 

Valg av forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger for perioden 2021 

- 2025  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/20 Valgutvalg 26.08.2020 

117/20 Kommunestyret 10.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som henholdsvis medlem og vararmedlem til felles forliksråd for Hole, Ringerike og Jevnaker 

oppnevnes: 

 

 Medlem: Terje Berghagen (Ap) 

 Varamedlem: Anne Mari W. Ottesen (Sp) 

 

Forliksrådet sammensettes slik: 

 

Som leder av forliksrådet velges: Jevnakers medlem 

 

Medlemmer: 

1. ____________ kommunes representant 

2. ____________ kommunes representant 

3. ____________ kommunes representant 

 

Varamedlemmer: 

1. ____________ kommunes representant 

2. ____________ kommunes representant 

3. ____________ kommunes representant 

 

Som møtefullmektiger fra Ringerike kommune oppnevnes: 

 

1. Alf Henry Meier (Ap) 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________ 
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Innledning / bakgrunn 

 

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon 

med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at 

partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. 

 

Ringerike kommune har et samarbeid om felles regionalt forliksråd med Jevnaker og Hole 

kommune. Forliksrådet skal til sammen bestå av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Hvert 

kommunestyre skal velge ett medlem og ett varamedlem til forliksrådet innen 15. oktober året 

etter hvert kommunestyrevalg. Valget gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.  

 

Det skal også velges et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene 

oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. I Ringerike kommune skal det velges 5 

møtefullmektiger, jf, tvistelovforskriften § 3. 

 

Følgende er medlemmer i forliksrådet for perioden 2017-2020: 

 

 Medlem: Alf Meier 

 Varamedlem: Beate Heieren Hundhammer 

 

Beskrivelse av saken 

 

Forliksråd: 

 

Felles forliksråd for Ringerike, Hole og Jevnaker ble vedtatt i 2012. Det ble samtidig fattet 

vedtak om at ledervervet, medlemmenes og varamedlemmenes plassering på valglista skal gå 

på rundgang mellom kommune slik at det ved hver valgperiode rulleres både på ledervervet, 

nestledervervet, og rangeringen på varamannsrekkefølgen.  

 

Rådmennene er delegert fullmakt til å bestemme innbyrdes plassering på lista, slik at kravet om 

kjønnsrepresentasjon i domstollovens § 27 imøtekommes.  

 

Hole kommune har allerede valgt et kvinnelig medlem og et mannlig varamedlem til 

forliksrådet. Det er sannsynlig at det kvinnelige medlemmet som er valgt til forliksrådet i 

Jevnaker kommune i inneværende periode, vil ta gjenvalg. Kravet til kjønnsrepresentasjon må 

hensyntas ved oppnevning av medlem og varamedlem fra Ringerike kommune.   

 

Lederen av forliksrådet skal velges særskilt, jf. domstolloven § 27. Ringerike kommune har 

hatt ledervervet i foregående og inneværende periode.  

 

Domstolloven § 57 tredje ledd har særregler om at kommunestyret enstemmig kan fastsette 

rekkefølgen for forliksrådsmedlemmer. Saken legges frem for kommunestyret som bes ta 

stilling til kandidatenes/kommunenes rekkefølge, valg av Ringerike kommunes medlem og 

varamedlem samt valg av leder. 
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Møtefullmektiger: 

 

Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd, jf. tvistelovforskriften § 

3. Utvalg av møtefullmektiger oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. 

Møtefullmektigen behøver ikke være bosatt i kommunen. Antall medlemmer i utvalget må 

tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. I Ringerike skal det velges 5 

møtefullmektiger. 

 

Det er ikke nødvendig at alle medlemmene oppnevnes samtidig, jf Ot.prp. nr 51 (2004-2005) 

og oppnevningsperioden for utvalget av faste møtefullmektiger kan variere fra 

oppnevningsperioden for forliksråd.  I Ringerike har det vært praksis for at møtefullmektigene 

oppnevnes for samme periode som forliksrådet. 

 

Juridiske forhold  

 

Forliksråd: 

 

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem: 

forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er 

vederheftige og som ikk er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 

 

I tillegg oppstiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: 

 

 Vedkommende må ha fylt 25 år. 

 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. domstolloven § 70 

annet ledd nr. 1. 

 Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til 

oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. 

 Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg.  

 

Det følger av domsstolloven § 57 tredje ledd at «den som ikke bor i kommunen, kan nekte å ta 

imot valg». Man er altså valgbar selv om man ikke bor i kommunen, men man kan nekte å ta 

imot valget. Om sammenhengen mellom domstolloven § 57 tredje ledd og § 59 første ledd 

fremgår det av Bøhns kommentarutgave til domstolloven: «Også hvis et forliksrådsmedlem 

flytter fra kommunen, må det holdes suppleringsvalg, selv om medlemmet ønsker å fortsette. 

Men ettersom folk utenfor kommunen er valgbare, jf. merknad 2 til § 56 tredje ledd, er det 

ikke noe i veien for at kommunestyret kan gjenvelge medlemmet dersom vedkommende er 

villig, […]».  

 

Følgende er utelukket fra valg, jf. domstolloven § 71: 

 

 Stortingets representanter og vararepresentanter 

 Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 

ansatte ved Statsministerens kontor 

 Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 

 Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 

 Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet, kriminalomsorgen og personer som er tildelt 

begrenset politimyndighet 
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 Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens 

styre 

 Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, praktiserende advokater 

og advokatfullmektiger 

 Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 

forberedelsen eller gjennomføringen av valget 

 Samt utelukkelse på grunn av vandel, jfr. domstolloven § 72. 

 

Møtefullmektiger: 

 

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god 

samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer 

i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal 

være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av 

uvedkommende hensyn, herunder egne interesser. Møtefullmektigen behøver ikke være bosatt i 

kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at ordningen med felles regionalt forliksråd for kommunene Hole, 

Ringerike og Jevnaker videreføres. Kommunestyret velger ett medlem og ett varamedlem til 

forliksrådet. For å hensynta domstollovens krav til kjønnsrepresentasjon anbefaler Rådmannen 

at kommunestyret oppnevner en mann og en kvinne. Leder av forliksrådet velges særskilt. 

Rådmennene i fellesskap delegeres myndighet til å avklare plassering på lista for øvrig. 

 

Vedlegg 

 

Valg av forliksrådsmedlemmer for 2021 – 2025, Fylkesmannen i Oslo og Viken, mottatt 

29.04.2020. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 
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Arkivsaksnr.: 20/3519-1   Arkiv: 465  

 

Fritak fra verv Anne Katrine Korneliussen 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/20 Valgutvalg 26.08.2020 

118/20 Kommunestyret 10.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Anne Katrine Korneliussen gis fritak ut valgperioden fra sine verv med virkning fra 1.november 

2020.  

 

1. Som medlem til HOV foreslås: Runhild Vestby (Ap) 

2. Som vara til ringerikesbadet foreslås: Tora Hagen (Ap) 

3. Trine Sandum foreslås inn i ad-hoc utvalg HOV. 
4. Vara til kommunestyret er direkte opprykk fra varamannslisten 

 
 

 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Korneliussen kan ikke ivareta sine verv uten at dette er en vesentlig ulempe. 

 

 

Juridiske forhold 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En 

folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke 

lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år. 

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 

henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig 

eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for 

søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har 

nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det. 
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En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 

fritaksperioden er over. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges frem uten innstilling. Det er det politiske organ som selv velger sine nye 

representanter. 

 

 

 Ringerike kommune, 31.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Arkivsaksnr.: 20/3909-2   Arkiv: 465  

 

Fritak fra verv Magnus Herstad 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Valgutvalg 10.09.2020 

119/20 Kommunestyret 10.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Magnus Herstad (Frp) gis fritak med virkning fra 27.8.2020 

 

Nytt medlem til formannskapet velges:  _________________________  

Nytt medlem til valgstyret velges:  _________________________ 

 

Det er direkte opprykk til kommunestyre fra varamannslisten. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Magnus Herstad (Frp) har flyttet ut fra kommuenen og er således ikke lengre valgbar. 

 

Juridiske forhold  

§ 7-9.Uttreden og fritak  

En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En 

folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke 

lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år.  

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 

henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig 

eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for 

søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har 

nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.  

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 

fritaksperioden er over. 
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Rådmannens vurdering 

Saken legges frem uten innstillig. Det er det politiske organ som selv velger sine nye representanter 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Arkivsaksnr.: 20/3737-1   Arkiv: F08  

 

Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/20 Eldrerådet 31.08.2020 

7/20 Integreringsrådet 31.08.2020 

17/20 Råd for funksjonshemmede 01.09.2020 

34/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

/ Formannskapet  

120/20 Kommunestyret 10.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte årsmeldingen tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike frivilligsentral har i 2019 hatt et bredt tilbud av aktiviterer, rettet mot mange ulike 

brukergrupper i forskjellige aldre. 

Samarbeidet med Ringerike kommune er formalisert gjennom partnerskapsavtale revidert 

01.01.2019, og fungerer godt. Frivilligsentralen fikk i 2019 et samlet tilskudd på kr 

1.584.000,- fra Ringerike kommune. Arbeidet drives av frivillige og finansieres av tilskuddet, i 

tillegg til gaveinntekter fra mange aktører. Frivilligsentralen har en sunn økonomi. 
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Rådmannens vurdering 

Ringerike frivilligsentral yter et stort og viktig arbeid for Ringerikssamfunnet, og er en viktig 

samarbeidspartner for Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

Ringerike frivilligsentral - Årsmelding 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



       
       
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: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  14.05.2020  2020/6569 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  10.02.2020  17/1379-406 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Karin Sand Oftedal, 69 24 70 00 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  

 

Vedtak i klagesak - Ringerike kommune - områderegulering 431 Hønefoss 

 
Vi viser til kommunens oversendelse 10.02.2020, og beklager den lange saksbehandlingstiden. 

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder klager over vedtatt områderegulering for Hønefoss. Områdereguleringen er en byplan 
for Hønefoss som har til hensikt å styrke regionshovedstaden Hønefoss sin regionale posisjon på 
kultur-, utdannelses- og næringslivsområdet. Planen sikrer arealer for ombygging fra vei til gate, 
prioritering av og bedre tilgjengelighet for de myke trafikantene med sammenhengende gang- og 
sykkelveger, blant annet gjennom broer over elvene. Det er videre lagt til rette for fortetting i 
sentrum og transformasjon av Øya og Tippen til nærings- og boligformål. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Ringerike kommune.  
 
Planforslaget lå utlagt til offentlig ettersyn i perioden 02.02.2019 til 20.03.2019. Det innkom til 
sammen 84 merknader til planforslaget, og herunder fem innsigelser. 
 
Det ble senere foretatt flere mindre endringer til planforslaget som ble sendt på begrenset høring til 
naboer og berørte parter. Det ble mottatt to uttalelser og åtte merknader. 
 
Planen ble deretter vedtatt av Kommunestyret i møte den 05.09.2019.  
 
Vedtaket ble påklaget av: 

1. BA-tec AS ved daglig leder Jan Solberg i brev datert 08.10.2019, og 
2. Anne Helene Frøislie i e-post 20.10.2019. 

 
Kommunestyret tok ikke klagene til følge i møte den 06.02.2020. Saken ble deretter oversendt 
Fylkesmannen i brev datert 10.02.2020. 

Kommunens vedtak av 05.09.2019 i sak 124/19 stadfestes. Klagene har ikke ført frem. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Innledning 
 
En områdereguleringsplan er en plantype som brukes av kommunen der det er krav om slik plan i 
kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte 
områdevise avklaringer av arealbruken, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2 første ledd.  
 
Hensikten med områdereguleringsplanen for Hønefoss er å legge føringer for overordnede 
strategiske grep knyttet til trafikksystem, grønnstruktur, byroms- og gatestrukturer, 
bebyggelsesstruktur og høyder, sol og skygge, samt bevaring av verdifulle bygningsmiljøer.  
 
I kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, er det meste av arealene innenfor 
planavgrensningen avsatt til sentrumsformål, i tillegg til friområdet, boligarealer og områder avsatt 
til idrettsanlegg og annet byggeområde. 
 
Områdeplanen erstatter tidligere byplan for Hønefoss (64-planen) vedtatt 18.12.1975. 
 
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker 
 
Kommunestyret er øverste planleggings- og reguleringsmyndighet og har ansvaret for å utøve det 
planfaglige skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet, jf. plan- og bygningsloven § 3-3.  
 
Etter en samfunnsmessig vurdering, i samråd med berørtstatlige fagmyndigheter, fylkeskommunen 
og andre som måtte ha interesser i planområdet, er det derfor kommunestyret som avgjør hvilke 
områder som skal med i reguleringsplanen.  
 
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra  
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar  
2004 fra Miljøverndepartementet. 
 
Fylkesmannen kan ikke endre planen uten at kommunen er enig i endringen. Dette gjelder 
endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i reguleringsbestemmelser. Dersom 
Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer, og kommunen ikke er enig, må klagesaken 
oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.  
 
Det presiseres samtidig at det i forbindelse med klagebehandling av planen ikke kan gjøres 
endringer som innebærer at planen endres i hovedtrekkene, selv om kommunen er enig i 
endringene. 
 
Det følger videre av forvaltningsloven § 34 andre ledd at Fylkesmannen skal legge stor vekt på det 
kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. Ettersom kommunens vurderinger og vekting 
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av ulike planinteresser og -hensyn vil være utøvelse av kommunens frie skjønn, skal det i 
utgangspunktet mye til for å sette kommunens vedtak om reguleringsplaner til side.  
 
Klagernes anførsler 
 
I klagen fra BA-tec AS klages det blant annet på vedtakspunkt 11 planvedtaket, der det heter: «I 
området Torvgata, Hammerbrogata, Lagesensgate (området ved gamle Handelsskolen) skal 
maksimal byggehøyde være 10 meter (3 etg) med skråtak.» Vedtakspunktet innebærer at pågående 
detaljreguleringsplan 395 Nordre Park boligsameie ikke kan vedtas uten omarbeidelse. 
 
Kommunen uttalte følgende til klagerens anførsler: 
 

«Ved 1. gangsbehandling lå området inne som en del av et større felt, BS21, med 
begrensninger i volum og høyde. Etter merknad fra klager endret rådmannen dette slik at 
plan 395 Nordre Park boligsameie kan gjennomføres innenfor rammene vedtatt 
områderegulering setter. Endringen har ikke vært på høring. Under behandling av 
områdereguleringen omgjorde de folkevalgte rådmannens endring og vedtaket i 
kommunestyret endret tilbake til rammene gitt ved 1. gangsbehandling, men denne gangen 
utskilt som et eget felt, BBB6. Rådmannen følger det politiske vedtaket gjort i 
kommunestyret. Det er ikke kommet fram nye opplysninger fra klagers side og rådmannen 
ser derfor ingen grunn til å ta klagen til følge. 

 
For utfyllende kommentarer til klagen, se vedlegg Klager kommentert av Rådmannen. 

 
Om klagen tas til følge er det nødvendig med utredninger for den nye bruken av området. 
Felt BBB6 vil ikke kunne få rettsvirkning før dette er gjennomført.» 

 
I klagen fra Anne Helene Frøislie klages det på innsnevringen av felt BS7 og på byggehøyde på 
nevnte felt som skal være mellom 1-6 etasjer. Klager ønsker også å endre feltformålet fra 
sentrumsformål til anleggseiendom, og at arealet utvides til også å gjelde over Kvernberggata og 
Kongens gate. 
 
Kommunen kommenterte anførslene slik i sin forberedende klagebehandling: 
 

«Det er ikke ment at bygget i kvartalsstrukturen skal variere mellom 1 og 6 etasjer, men 
mellom 3-6 etasjer. Det er åpnet opp for at hele feltet kan bebygges 1 etasje, inkludert indre 
gårdsrom, se Figur 1. Dette medfører at det indre gårdsrommet vil ligge høyere enn veien 
rundt kvartalet. Merknad angående anleggseiendom er også fremsatt ved høring og offentlig 
ettersyn og kommentert ut av rådmannen i den omgangen. Det er ikke kommet fram nye 
opplysninger fra klagers side og rådmannen ser derfor ingen grunn til å ta klagen til følge. 
 
(…) 

 
Om klagen tas til følge er det nødvendig med utredninger for den nye bruken av området. 
Området vil ikke kunne få rettsvirkning før dette er gjennomført. Om klagen skal tas til følge 
må de delene av plan 431 som berøres oppheves og ny reguleringsplan utarbeides. Det er 
mulig å ta ut Felt BS7 uten at det får store konsekvenser for resten av planen. Hvis hele 
eiendommen gnr/bnr 318/403 tas ut av planen vil det ikke være mulig å realisere ny 
sammenhengende gateprofil av Kongens gate.» 
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Fylkesmannens vurdering 
 
Utgangspunktet for Fylkesmannens vurdering er at kommunens valg av ulike arealbruksformål etter  
plan- og bygningsloven § 12-5, hensynssoner etter § 12-6 og reguleringsbestemmelser etter § 12-7, 
er en fri skjønnsmessig vurdering. Det er kommunestyret som er tillagt oppgaven som øverste 
reguleringsmyndighet, og må derfor foreta nødvendige avveininger av ulike hensyn og behov. Etter 
en samfunnsmessig vurdering, i samråd med berørte statlige fagmyndigheter, fylkeskommunen og 
andre som måtte ha interesser i planområdet, er det kommunestyret som avgjør hvilke områder 
som skal med i reguleringsplanen, og hvilke reguleringsbestemmelser som skal gjelde for disse 
områdene.  
 
Dersom kommunen velger å vedta planforslaget, må vedtaket være planfaglig forsvarlig begrunnet, 
dvs. det må oppfylle de alminnelige forvaltningsrettslige krav til saklighet mv. Det relevante 
spørsmålet er dermed om kommunens vedtak om å godkjenne planforslaget for 
områdereguleringsplanen er planfaglig forsvarlig begrunnet. 
 
Fylkesmannen kan etter en gjennomgang av saken ikke se at det foreligger grunnlag for å foreta 
endringer i den vedtatte områdeplanen basert på klagernes anførsler. Vi presiserer i denne 
forbindelse at vedtak av arealplaner og disses nærmere innhold beror på et lokalpolitisk skjønn, som 
klageinstansen skal være varsom med å overprøve, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd tredje 
punktum.  
 
Etter Fylkesmannens oppfatning har kommunen foretatt en bred planmessig vurdering av ulike 
hensyn som er fremkommet gjennom utarbeidelsen av områdeplanen. Fylkesmannen vil i denne 
sammenheng også vise til plan- og bygningslovens formålsparagraf, § 1-1, hvor det følger at 
planlegging skal legge til rette for vedtak om bruk og vern av ressurser og utbygging.  
 
Fylkesmannen kan heller ikke se, etter gjennomgangen av sakens dokumenter, at det foreligger 
saksbehandlingsfeil som skulle tilsi at planvedtaket er ugyldig.  
 
Klagene har dermed ikke ført frem. Kommunestyrets vedtak blir stående uendret. 
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 05.09.2019 i sak 124/19 stadfestes. Klagene har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
Med hilsen 
 
Odd Meldal 
seksjonssjef 

  
 
Karin Sand Oftedal 
seniorrådgiver 

Juridisk avdeling  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi: Bygg og Anlegg Tekniske Consulent AS, Anne Helene Frøislie 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3877-3   Arkiv: M30 &29  

 

 

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Kloakk med selvfall på Nes i Ådal  
 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) mottatt 26.08.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune 

v/ordfører 

 

 

 

 

23.08.20 

 

Interpellasjon – kloakk med selvfall på Nes i Ådal 

 

Det vises til undertegnedes interpellasjon den 07.11.19 i sak 40/19, samt grunngitt spørsmål i 

kommunestyremøtet 25.06.20 sak 20/20 fra representanten Berghagen. 

 

Kommunens valg av løsning, - som innebærer at de som skal koble seg på prosjektet i 2. 

etappe må benytte villapumper, har vakt stor motstand lokalt. Det er en løsning de som skal 

koble seg på ikke ønsker. Flere har redegjort for at de ikke ønske å koble seg på anlegget. 

 

Dette er svært uheldig. Det er i slike situasjoner viktig med dialog, - og at man evner å justere 

kursen etter det som fremstår som fornuftig. Valg av løsning, - vil ha betydning for 

innbyggerne i lang tid fremover.  

 

Jeg tillater meg derfor å stille ordfører følgende spørsmål: 

 

1) Hva mener ordfører at skal til for at denne saken kommer på rett spor? 

 

Jeg tillater meg videre å fremme følgende forslag til vedtak som jeg ber om at det blir votert 

over: 

 

Kommunestyret ber om straks å få seg forelagt en egen sak hvor man velger løsning 

med selvfall på kloakksaneringen etappe 2 på Nes i Ådal.  

 

 

Anders Braaten 

Kommunestyrerepresentant  

Senterpartiet 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3879-2   Arkiv: 033 &29  

 

 

Interpellasjon fra Ole J. Andersen (Frp) - Trafikkrådet  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Ole Johan Andersen (Frp) mottatt 26.08.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Sokna  26.8.2020 

Til ordfører 

Interpellasjon – Trafikkrådet. 

Trafikkrådet i kommunen ble som kjent lagt ned før forrige valgperiode. Hvorfor det skjedde var for 

meg uforståelig. Det var et rådgivende organ som tok tak i alle henvendelser fra kommunens 

innbyggere og som behandlet alle aktuelle saker relatert til trafikk. Rådet behandlet referatsaker, 

orienteringssaker og gjorde vedtak der det var nødvendig. Sakene gikk til administrasjonen som 

skulle vurdere videre saksgang. I noen tilfeller anmodet rådet om at saken ble behandlet i 

Hovedkomiteen for areal og miljø. 

Rådet var et serviceorgan for kommunens innbyggere, noe som burde være positivt for både 

publikum og kommunens omdømme. Det inneholdt aktører fra mange ledd, og saker ble besvart og 

behandlet effektivt i møtene. Det inneholdt i tillegg til politikere, medlemmer fra vegvesenet, 

fylkeskommunen, næringen, transportvirksomheten, syklistenes interesseorganisasjon og fra enheter 

i kommunen som arbeidet med barn, skoleveg og trafikk. Mange av medlemmene hadde viktige 

opplysninger fra sine arbeidsområder som bidro til at saker ble opplyst og oppklart. Bl.a. kan nevnes 

at kommunen ikke fikk penger fra fylket til gang- og sykkelveier da de ikke hadde en prioriteringsliste. 

Dette ble så langt jeg vet ordnet opp i etter hvert. 

Rådet ble nedlagt med den begrunnelsen at sakene skulle behandles direkte av HMA. Til det kan det 

kommenteres at de fleste sakene som ble behandlet i trafikkrådet i første instans selvsagt ikke hadde 

noe i HMA å gjøre før det forelå en saksfremstilling fra Rådmannen. Langt de fleste sakene kunne 

vært løst av administrasjonen og/eller leder av rådet. Resultatet ble uansett at vedtakene som rådet 

gjorde ikke ble fulgt opp på en forsvarlig måte, og således heller ikke kunne vise til resultater. 

 

Etter min mening er trafikkrådet viktig som et serviceorgan, og jeg mener at rådet bør opprettes 

igjen. For å få en effektiv saksgang og et råd som er til nytte også for kommunen, bør det opprettes 

en arbeidsinstruks som omhandler saksgang, saksområder og hvordan rådet bør arbeide. 

I forbindelse med kommunestyrets konstituering i denne perioden ble det snakket varmt om fra 

styrende partier at trafikkrådet igjen burde komme på bena. Etter hva jeg har blitt fortalt så har 

saken muntlig blitt etterlyst i HMA uten at noe nevneverdig har skjedd. 

Spørsmål til ordfører: 

1. Vil ordfører sørge for at politikerne får saken om opprettelse av Trafikkrådet til behandling? 

2. Hvis ja, vil ordfører sørge for at rådet får en arbeidsinstruks i tråd med opplysningene som er 

nevnt i teksten? 

 

 

Ole J. Andersen 

-FrP- 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3967-2   Arkiv: 082 &29  

 

 

Interpellasjon fra Stian Bakken (Sp) - Ordførers håndtering av politiske 

godtgjørelser  
 

 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Stian Bakken (Sp) mottatt 01.09.20. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ringerike kommune 

v/ordfører 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.08.20 
 

Interpellasjon – vedrørende ordførers håndtering av politiske godtgjørelser 

 

Gjeldende godtgjørelsesreglement pkt 3.2.2 har følgende ordlyd: 

 

Varaordfører skal ha fast godtgjøring tilsvarende 50 % av ordførers godtgjøring. 

Varaordfører skal som hovedregel ha en fast kontordag pr. uke.  

 

Ved formannskapets strategikonferanse i juni 2020 fikk politikerne opplyst fra 

administrasjonen, at siden man hadde valgt å ha ordfører på heltid så medførte det noen 

budsjettoverskridelser på området folkevalgte/revisjon i budsjettet. Disse opplysningene kom 

som en overraskelse siden det ikke har vært snakk om å benytte varaordfører på heltid 

tidligere.  

 

Som kommunestyrerepresentant mener jeg at dette fremstår underlig, - og ikke i tråd med de 

gjeldende politiske vedtak. Jeg viser til kommunestyrets møte 13/12-19 i sak 204/19 da 

ordfører valgte å trekke en sak om fastsettelse av varaordførers stillingsprosent fra dagsorden. 

Saken ikke vært oppe til politisk behandling, hverken i formannskap eller kommunestyre på et 

senere tidspunkt og det er å forvente at gjeldende reglement blir fulgt opp.  

 

I den sammenheng vil jeg stille ordfører følgende spørsmål: 

 

1) I hvor stor stillingsprosent har ordfører benyttet varaordfører siden kommunestyret vil 

konstituert?  

2) Hvilken godtgjørelse er utbetalt? 

3) Dersom ordfører har benyttet varaordfører mer enn det godtgjørelsesreglementet 

legger opp til, - hva er bakgrunnen for det? 

4) Hva var bakgrunnen for at ordfører trakk saken i desember 2019, - og hvorfor har 

ordfører i etterkant valgt å fortsatt utbetale godtgjørelse utover fastsatt 

stillingsprosent?  

5) Hvordan vurderer ordfører saken i et lokaldemokratisk perspektiv?  

6) Kommunen befinner seg nå i en svært krevende økonomisk tid. Sett i lys av det, -

hvordan vurderer hun dette temaet?   

 

 

 

Stian Bakken 

kommunestyrerepresentant  

Senterpartiet 



 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4000-2   Arkiv: N02 &29  

 

 

Interpellasjon fra Linn Merete Selte Løken (Sp) - Kollektivtilbudet i Ringerike 

kommune  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Linn Merete Selte Løken (Sp) mottatt 02.09.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune 

v/ordfører 

 

 

 

23.08.20 

 

Interpellasjon – kollektivtilbudet i Ringerike kommune 

 

I kommunens styrende planverk legges det til grunn at flere skal kunne reise kollektivt. Dette 

gjelder både kommuneplanen og byplanen. For at flere skal kunne reise kollektivt er man 

avhengig av at det er et tilbud å benytte. Mange deler av Ringerike kommune opplever i dag 

at det ikke er noe reelt kollektivtilbud, - noe som medfører at man velger bil i stedet for buss.  

 

For å nå målsettingen som er satt i kommunen, kreves det at kommunen aktivt arbeider med 

problemstillingen.  

 

På enkelte strekninger, som Heradsbygda – Hønefoss – Haugsbygd, samt Bybussen, ser man 

at man har et tilbud med hyppige adganger. Andre steder i kommunen opplever innbyggerne 

at bussruter er blitt lagt ned, - eller at de har fått en regularitet som gjør at det i realiteten ikke 

er et tilbud.  

 

Utformingen av kollektivtilbudet er en fylkeskommunal oppgave. Men kommunen har en 

viktig rolle når det gjelder å komme med innspill, - samt utøve press for å få et bedre tilbud. 

For å kunne gjøre dette på en god måte er man avhengig av å ha en oversikt over hva vi har 

hatt, hva vi har og hva vi vil ha.  

 

Jeg tillater meg derfor å stille ordfører følgende spørsmål: 

 

1) Mener ordfører at vi i dag har et godt nok kollektivtilbud i Ringerike kommune? 

2) Kan ordfører redegjøre for hvilke bussruter som har fått færre avganger de siste årene? 

3) Kan ordfører redegjøre for hvilke bussruter som er lagt ned de siste årene? 

4) Kan ordfører redegjøre for hvordan Ringerike kommune koordinerer/arbeider med 

innspillene til fylkeskommunen om busstilbudet i kommunen? 

 

 

 

Linn Merete Selte Løken 

Kommunestyrerepresentant  

Senterpartiet   
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Vedtak i klagesak - Ringerike kommune - områderegulering 431 Hønefoss 

 
Vi viser til kommunens oversendelse 10.02.2020, og beklager den lange saksbehandlingstiden. 

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder klager over vedtatt områderegulering for Hønefoss. Områdereguleringen er en byplan 
for Hønefoss som har til hensikt å styrke regionshovedstaden Hønefoss sin regionale posisjon på 
kultur-, utdannelses- og næringslivsområdet. Planen sikrer arealer for ombygging fra vei til gate, 
prioritering av og bedre tilgjengelighet for de myke trafikantene med sammenhengende gang- og 
sykkelveger, blant annet gjennom broer over elvene. Det er videre lagt til rette for fortetting i 
sentrum og transformasjon av Øya og Tippen til nærings- og boligformål. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Ringerike kommune.  
 
Planforslaget lå utlagt til offentlig ettersyn i perioden 02.02.2019 til 20.03.2019. Det innkom til 
sammen 84 merknader til planforslaget, og herunder fem innsigelser. 
 
Det ble senere foretatt flere mindre endringer til planforslaget som ble sendt på begrenset høring til 
naboer og berørte parter. Det ble mottatt to uttalelser og åtte merknader. 
 
Planen ble deretter vedtatt av Kommunestyret i møte den 05.09.2019.  
 
Vedtaket ble påklaget av: 

1. BA-tec AS ved daglig leder Jan Solberg i brev datert 08.10.2019, og 
2. Anne Helene Frøislie i e-post 20.10.2019. 

 
Kommunestyret tok ikke klagene til følge i møte den 06.02.2020. Saken ble deretter oversendt 
Fylkesmannen i brev datert 10.02.2020. 

Kommunens vedtak av 05.09.2019 i sak 124/19 stadfestes. Klagene har ikke ført frem. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Innledning 
 
En områdereguleringsplan er en plantype som brukes av kommunen der det er krav om slik plan i 
kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte 
områdevise avklaringer av arealbruken, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-2 første ledd.  
 
Hensikten med områdereguleringsplanen for Hønefoss er å legge føringer for overordnede 
strategiske grep knyttet til trafikksystem, grønnstruktur, byroms- og gatestrukturer, 
bebyggelsesstruktur og høyder, sol og skygge, samt bevaring av verdifulle bygningsmiljøer.  
 
I kommuneplanens arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, er det meste av arealene innenfor 
planavgrensningen avsatt til sentrumsformål, i tillegg til friområdet, boligarealer og områder avsatt 
til idrettsanlegg og annet byggeområde. 
 
Områdeplanen erstatter tidligere byplan for Hønefoss (64-planen) vedtatt 18.12.1975. 
 
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker 
 
Kommunestyret er øverste planleggings- og reguleringsmyndighet og har ansvaret for å utøve det 
planfaglige skjønn, herunder arealdisponeringer innen planområdet, jf. plan- og bygningsloven § 3-3.  
 
Etter en samfunnsmessig vurdering, i samråd med berørtstatlige fagmyndigheter, fylkeskommunen 
og andre som måtte ha interesser i planområdet, er det derfor kommunestyret som avgjør hvilke 
områder som skal med i reguleringsplanen.  
 
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra  
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar  
2004 fra Miljøverndepartementet. 
 
Fylkesmannen kan ikke endre planen uten at kommunen er enig i endringen. Dette gjelder 
endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i reguleringsbestemmelser. Dersom 
Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer, og kommunen ikke er enig, må klagesaken 
oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.  
 
Det presiseres samtidig at det i forbindelse med klagebehandling av planen ikke kan gjøres 
endringer som innebærer at planen endres i hovedtrekkene, selv om kommunen er enig i 
endringene. 
 
Det følger videre av forvaltningsloven § 34 andre ledd at Fylkesmannen skal legge stor vekt på det 
kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. Ettersom kommunens vurderinger og vekting 
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av ulike planinteresser og -hensyn vil være utøvelse av kommunens frie skjønn, skal det i 
utgangspunktet mye til for å sette kommunens vedtak om reguleringsplaner til side.  
 
Klagernes anførsler 
 
I klagen fra BA-tec AS klages det blant annet på vedtakspunkt 11 planvedtaket, der det heter: «I 
området Torvgata, Hammerbrogata, Lagesensgate (området ved gamle Handelsskolen) skal 
maksimal byggehøyde være 10 meter (3 etg) med skråtak.» Vedtakspunktet innebærer at pågående 
detaljreguleringsplan 395 Nordre Park boligsameie ikke kan vedtas uten omarbeidelse. 
 
Kommunen uttalte følgende til klagerens anførsler: 
 

«Ved 1. gangsbehandling lå området inne som en del av et større felt, BS21, med 
begrensninger i volum og høyde. Etter merknad fra klager endret rådmannen dette slik at 
plan 395 Nordre Park boligsameie kan gjennomføres innenfor rammene vedtatt 
områderegulering setter. Endringen har ikke vært på høring. Under behandling av 
områdereguleringen omgjorde de folkevalgte rådmannens endring og vedtaket i 
kommunestyret endret tilbake til rammene gitt ved 1. gangsbehandling, men denne gangen 
utskilt som et eget felt, BBB6. Rådmannen følger det politiske vedtaket gjort i 
kommunestyret. Det er ikke kommet fram nye opplysninger fra klagers side og rådmannen 
ser derfor ingen grunn til å ta klagen til følge. 

 
For utfyllende kommentarer til klagen, se vedlegg Klager kommentert av Rådmannen. 

 
Om klagen tas til følge er det nødvendig med utredninger for den nye bruken av området. 
Felt BBB6 vil ikke kunne få rettsvirkning før dette er gjennomført.» 

 
I klagen fra Anne Helene Frøislie klages det på innsnevringen av felt BS7 og på byggehøyde på 
nevnte felt som skal være mellom 1-6 etasjer. Klager ønsker også å endre feltformålet fra 
sentrumsformål til anleggseiendom, og at arealet utvides til også å gjelde over Kvernberggata og 
Kongens gate. 
 
Kommunen kommenterte anførslene slik i sin forberedende klagebehandling: 
 

«Det er ikke ment at bygget i kvartalsstrukturen skal variere mellom 1 og 6 etasjer, men 
mellom 3-6 etasjer. Det er åpnet opp for at hele feltet kan bebygges 1 etasje, inkludert indre 
gårdsrom, se Figur 1. Dette medfører at det indre gårdsrommet vil ligge høyere enn veien 
rundt kvartalet. Merknad angående anleggseiendom er også fremsatt ved høring og offentlig 
ettersyn og kommentert ut av rådmannen i den omgangen. Det er ikke kommet fram nye 
opplysninger fra klagers side og rådmannen ser derfor ingen grunn til å ta klagen til følge. 
 
(…) 

 
Om klagen tas til følge er det nødvendig med utredninger for den nye bruken av området. 
Området vil ikke kunne få rettsvirkning før dette er gjennomført. Om klagen skal tas til følge 
må de delene av plan 431 som berøres oppheves og ny reguleringsplan utarbeides. Det er 
mulig å ta ut Felt BS7 uten at det får store konsekvenser for resten av planen. Hvis hele 
eiendommen gnr/bnr 318/403 tas ut av planen vil det ikke være mulig å realisere ny 
sammenhengende gateprofil av Kongens gate.» 
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Fylkesmannens vurdering 
 
Utgangspunktet for Fylkesmannens vurdering er at kommunens valg av ulike arealbruksformål etter  
plan- og bygningsloven § 12-5, hensynssoner etter § 12-6 og reguleringsbestemmelser etter § 12-7, 
er en fri skjønnsmessig vurdering. Det er kommunestyret som er tillagt oppgaven som øverste 
reguleringsmyndighet, og må derfor foreta nødvendige avveininger av ulike hensyn og behov. Etter 
en samfunnsmessig vurdering, i samråd med berørte statlige fagmyndigheter, fylkeskommunen og 
andre som måtte ha interesser i planområdet, er det kommunestyret som avgjør hvilke områder 
som skal med i reguleringsplanen, og hvilke reguleringsbestemmelser som skal gjelde for disse 
områdene.  
 
Dersom kommunen velger å vedta planforslaget, må vedtaket være planfaglig forsvarlig begrunnet, 
dvs. det må oppfylle de alminnelige forvaltningsrettslige krav til saklighet mv. Det relevante 
spørsmålet er dermed om kommunens vedtak om å godkjenne planforslaget for 
områdereguleringsplanen er planfaglig forsvarlig begrunnet. 
 
Fylkesmannen kan etter en gjennomgang av saken ikke se at det foreligger grunnlag for å foreta 
endringer i den vedtatte områdeplanen basert på klagernes anførsler. Vi presiserer i denne 
forbindelse at vedtak av arealplaner og disses nærmere innhold beror på et lokalpolitisk skjønn, som 
klageinstansen skal være varsom med å overprøve, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd tredje 
punktum.  
 
Etter Fylkesmannens oppfatning har kommunen foretatt en bred planmessig vurdering av ulike 
hensyn som er fremkommet gjennom utarbeidelsen av områdeplanen. Fylkesmannen vil i denne 
sammenheng også vise til plan- og bygningslovens formålsparagraf, § 1-1, hvor det følger at 
planlegging skal legge til rette for vedtak om bruk og vern av ressurser og utbygging.  
 
Fylkesmannen kan heller ikke se, etter gjennomgangen av sakens dokumenter, at det foreligger 
saksbehandlingsfeil som skulle tilsi at planvedtaket er ugyldig.  
 
Klagene har dermed ikke ført frem. Kommunestyrets vedtak blir stående uendret. 
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 05.09.2019 i sak 124/19 stadfestes. Klagene har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
Med hilsen 
 
Odd Meldal 
seksjonssjef 

  
 
Karin Sand Oftedal 
seniorrådgiver 

Juridisk avdeling  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi: Bygg og Anlegg Tekniske Consulent AS, Anne Helene Frøislie 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3558-2  Arkiv: 150  

 

Sak: 127/20 

 

Saksprotokoll - Økonomirapport 2. kvartal 2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Økonomirapport 2. kvartal 2020 med vedlegg, tas til orientering. 

 

2. Helse og omsorgs driftsbudsjett styrkes med 500.000 kr til dekning av 

konsulentutgifter strukturutredning, jfr. FS sak 59/20. 

 

3. Følgende budsjettkorreksjoner vedtas og innarbeides i driftsbudsjettet for 2020: 

 

Utdanning og familie   

a) Reduserte utgifter - nytt kommunalt samarbeid av 

barnevernvakt 

-1 500 000 

b) Økte vedtak i spesialundervisning barnehage 4 000 000 

c) Redusert tilskudd til tilrettelagt grunnskoleopplæring 

mindreårige asylsøkere 

3 000 000 

d) Videre drift Ungdomsplassen 750 000 

e) Økte utgifter grunnet Covid-19 1 425 000 

f) Tapte inntekter pga. Covid-19, barnehage og SFO 6 675 000 

  14 350 000 

 

Helse og omsorg   

a) Økte utgifter/tapte inntekter Covid-19 42 500 000 

b) Økte lønnsutgifter til ambulerende hjemmetjeneste 8 000 000 

c) Reduserte brukerbetaling i institusjon og 

hjemmetjeneste 

3 000 000 

  53 500 000 

 

 

 

 

 

Teknisk, kultur og idrett   

a) Økt lønnsutgifter til renhold og vaktmestertjenester – 

Covid-19 

4 080 000 
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  4 080 000 

Selvkost   

a) Forsinket driftsstart Monserud  28 830 000 

  28 830 000 

Avsetninger og overføringer   

a) Ikke innfridd sparekrav – reduserte reiseutgifter 2 425 000 

b) Ikke innfridd sparekrav - nye kutt jfr. KS 

budsjettvedtak 

10 210 000 

c) Reduserte parkeringsinntekter 2 500 000 

d) Redusert statlig integreringstilskudd 1 000 000 

  16 135 000 

  

Budsjettkorreksjonene på til sammen 116,9 millioner kroner, finansieres slik: 

 

 17,0 millioner kroner i reduserte renteutgifter investeringer  

 3,2 millioner kroner i økte renteutgifter startlån    

 3,2 millioner kroner i økte renteinntekter startlån   

 4,65 millioner kroner i økt utbytte (Ringerikskraft og Vardar) 

 9,9 millioner kroner i merinntekter på overskudd fra KLP   

 27,1 millioner kroner i netto endring i skatt og rammetilskudd  

 43,2 millioner kroner - redusere årest budsjetterte avsetning til 

disposisjonsfond  

 15,1 mill kroner - redusere kommunens disposisjonsfond  

  

 

 

4. Følgende budsjettendringer vedtas og innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020: 

 

a) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for ikke-gebyrfinansierte investeringer: 

 Hov ungdomsskole (prosjekt 10002) 12 millioner kroner 

 Benterud skole (prosjekt 10004) 6 millioner kroner 

 Hov øst omsorgsboliger (prosjekt 10008) 10 millioner kroner 

 Nes skole ny barneskolefløy (prosjekt 10027) 3 millioner kroner 

 FDV-system (prosjekt 17005) 2,5 millioner kroner 

b) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for gebyrfinansierte investeringer: 

 Styresystem Nes RA og Monserud RA (prosjekt 15037) 11 millioner 

kroner 
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 Digitale vannmålere (prosjekt 19210) 5 millioner kroner 

 

c) Det vises til vedtak i kommunestyret 13. desember 2019 (KS sak 208/19) og 

foreslås en bevilgning på 500.000 kroner til utredning av overtakelse av Tyristrand 

vannverk (prosjekt 19211), som lånefinansieres. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

d) Følgende nye tiltak vedtatt i KS sak 55/20 lånefinansieres: 

 Oppgradering Hønengata (prosjekt 14019) 3,5 millioner kroner 

 Jernbanekulvert Grensegata (prosjekt 14022) 5 millioner kroner 

 Nordmoveien (prosjekt 14023) 3,5 millioner kroner 

 Eggemoen VA og høydebasseng (prosjekt 15020) 11,5 millioner kroner 

 

e) Beløpet på 535.000 kroner som ble avsatt til nytt styringssystem til kremasjonsovn 

i KS sak 93/20 (prosjekt 17015), lånefinansieres. 

 

f) Oppsummert medfører budsjettendringene i punktene 4. a-e følgende: 

 Budsjettert bruk av lån til ikke-gebyrfinansierte investeringer reduseres med 

16,865 millioner kroner 

 Budsjettert mva. kompensasjon reduseres med 4,1 millioner kroner 

 Budsjettert bruk av lån til gebyrfinansierte investeringer reduseres med 4 

millioner kroner 

 

g) Budsjettmidler på totalt 505.079 kroner omdisponeres til prosjekt 10031 

Ringerikskjøkken – produksjonskjøkken, for inndekning av merforbruk. Midlene 

hentes fra prosjektene 0080 Helse- og omsorgsbygg (232.336 kroner) og 0082 

Hjelpemiddellageret/velferdsteknologi (272.743 kroner). 

 

5.  Øremerket statlig tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering, foreslås brukt 

slik: Prosjekter egen politisk sak i mai 2020 3 000 000 Tyristrand skole 1 800 000 Lys 

gymsaler Tyristrand hallen 480 000 Veien skolen 300 000 Veienmarka 350 000 Hallingby 400 

000 Maling skoler 470 000 Vang anbud hallingby anbud Maling barnehager Tyristrand 150 

000 Hvervenmoen 150 000 7 100 000 Asfaltering/rehabilitering av veier fortau og GS-veier 7 

000 000 SUM 14 100 000 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens korrigerte innstilling med tilleggspunkt 5 ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3558-1   Arkiv:   

 

 

Økonomirapport 2. kvartal 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Økonomirapport 2. kvartal 2020 med vedlegg, tas til orientering. 

 

2. Helse og omsorgs driftsbudsjett styrkes med 500.000 kr til dekning av 

konsulentutgifter strukturutredning, jfr. FS sak 59/20. 

 

3. Følgende budsjettkorreksjoner vedtas og innarbeides i driftsbudsjettet for 2020: 

 

Utdanning og familie  

a) Reduserte utgifter - nytt kommunalt samarbeid av 

barnevernvakt 

-1 500 000 

b) Økte vedtak i spesialundervisning barnehage 4 000 000 

c) Redusert tilskudd til tilrettelagt grunnskoleopplæring 

mindreårige asylsøkere 

3 000 000 

d) Videre drift Ungdomsplassen 750 000 

e) Økte utgifter grunnet Covid-19 1 425 000 

f) Tapte inntekter pga. Covid-19, barnehage og SFO 6 675 000 

 14 350 000 

 

Helse og omsorg  

a) Økte utgifter/tapte inntekter Covid-19 42 500 000 

b) Økte lønnsutgifter til ambulerende hjemmetjeneste 8 000 000 

c) Reduserte brukerbetaling i institusjon og 

hjemmetjeneste 

3 000 000 

 53 500 000 

 

 

 

 



- 

Teknisk, kultur og idrett  

a) Økt lønnsutgifter til renhold og vaktmestertjenester – 

Covid-19 

4 080 000 

 4 080 000 

Selvkost  

a) Forsinket driftsstart Monserud  28 830 000 

 28 830 000 

Avsetninger og overføringer  

a) Ikke innfridd sparekrav – reduserte reiseutgifter 2 425 000 

b) Ikke innfridd sparekrav - nye kutt jfr. KS 

budsjettvedtak 

10 210 000 

c) Reduserte parkeringsinntekter 2 500 000 

d) Redusert statlig integreringstilskudd 1 000 000 

 16 135 000 

 

Budsjettkorreksjonene på til sammen 116,9 millioner kroner, finansieres slik: 

 

 17,0 millioner kroner i reduserte renteutgifter investeringer  

 3,2 millioner kroner i økte renteutgifter startlån    

 3,2 millioner kroner i økte renteinntekter startlån   

 4,65 millioner kroner i økt utbytte (Ringerikskraft og Vardar) 

 9,9 millioner kroner i merinntekter på overskudd fra KLP   

 27,1 millioner kroner i netto endring i skatt og rammetilskudd  

 43,2 millioner kroner - redusere årest budsjetterte avsetning til 

disposisjonsfond  

 15,1 mill kroner - redusere kommunens disposisjonsfond  

 

 

 

4. Følgende budsjettendringer vedtas og innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020: 

 

a) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for ikke-gebyrfinansierte investeringer: 

 Hov ungdomsskole (prosjekt 10002) 12 millioner kroner 

 Benterud skole (prosjekt 10004) 6 millioner kroner 

 Hov øst omsorgsboliger (prosjekt 10008) 10 millioner kroner 

 Nes skole ny barneskolefløy (prosjekt 10027) 3 millioner kroner 

 FDV-system (prosjekt 17005) 2,5 millioner kroner 

b) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for gebyrfinansierte investeringer: 

 Styresystem Nes RA og Monserud RA (prosjekt 15037) 11 millioner kroner 



- 

 Digitale vannmålere (prosjekt 19210) 5 millioner kroner 

 

c) Det vises til vedtak i kommunestyret 13. desember 2019 (KS sak 208/19) og 

foreslås en bevilgning på 500.000 kroner til utredning av overtakelse av Tyristrand 

vannverk (prosjekt 19211), som lånefinansieres. 

 

d) Følgende nye tiltak vedtatt i KS sak 55/20 lånefinansieres: 

 Oppgradering Hønengata (prosjekt 14019) 3,5 millioner kroner 

 Jernbanekulvert Grensegata (prosjekt 14022) 5 millioner kroner 

 Nordmoveien (prosjekt 14023) 3,5 millioner kroner 

 Eggemoen VA og høydebasseng (prosjekt 15020) 11,5 millioner kroner 

 

e) Beløpet på 535.000 kroner som ble avsatt til nytt styringssystem til kremasjonsovn i 

KS sak 93/20 (prosjekt 17015), lånefinansieres. 

 

f) Oppsummert medfører budsjettendringene i punktene 4. a-e følgende: 

 Budsjettert bruk av lån til ikke-gebyrfinansierte investeringer reduseres med 

16,865 millioner kroner 

 Budsjettert mva. kompensasjon reduseres med 4,1 millioner kroner 

 Budsjettert bruk av lån til gebyrfinansierte investeringer reduseres med 4 

millioner kroner 

 

g) Budsjettmidler på totalt 505.079 kroner omdisponeres til prosjekt 10031 

Ringerikskjøkken – produksjonskjøkken, for inndekning av merforbruk. Midlene 

hentes fra prosjektene 0080 Helse- og omsorgsbygg (232.336 kroner) og 0082 

Hjelpemiddellageret/velferdsteknologi (272.743 kroner). 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kvartalsrapporten skal gi status over driften i Ringerike kommune så langt i år.  

Den inneholder økonomisk årsprognose, oversikt over investeringer, sykefravær, ansatte og 

årsverk samt status på mål og politiske vedtak som administrasjonen skal følge opp. 

 

Saksframlegget vil beskrive hovedbudskapet i rapporteringen pr. 2. kvartal 2020, og det 

henvises til den vedlagte rapporten for mer utfyllende informasjon og detaljer. 

 

 

Sammendrag 

Tjenesteområdenes prognoser viser merutgifter på 130 millioner kroner i forhold til budsjett.  

På sentrale inntekter og utgifter viser prognosene 92 millioner kroner i økte inntekter/lavere 

utgifter/avsetninger, når det ikke avsettes noe til disposisjonsfond ved årets slutt. 

Samlet sett er det da 38 millioner kroner i netto merforbruk. Se rapport for detaljer. 

Budsjettkorreksjoner drift 

Rådmannen har foretatt administrative budsjettkorreksjoner i driftsbudsjettet som ikke er av 

prinsipiell betydning, og som ikke endrer kommunens netto driftsramme. Den økonomiske 

oversikten i kvartalsrapporten inkluderer denne budsjettendringen. 

 



- 

 Korrigering av satser for ubekvemstillegg i pleie- og omsorgssektoren kr 5 800 000. 

Dette er en del av lønnsoppgjøret og er belastet årets avsetning lønnsvekst. 

 

 

Rådmannen foreslår i tillegg å justere budsjettene med til sammen 116,9 millioner kroner, jfr. 

forslag til vedtak pkt. 2: 

 

 Utdanning og familie styrkes med 14,3 millioner kroner 

 Helse og omsorg styrkes med 53,5 millioner kroner 

 Teknisk, kultur og idrett styrkes med 4,1 millioner kroner 

 Selvkost styrkes med 28,8 millioner kroner 

 Avsetninger og overføringer styrkes med 16,1 millioner kroner 

 

 

 

Justering av investeringsbudsjetter 

Revisjonen har ved flere anledninger påpekt at det er for store avvik mellom budsjett og 

regnskap ved årets slutt. Det må budsjettjusteres gjennom året for å treffe så godt som mulig 

på investeringsprosjekt i forhold til regnskap. Justeringene har ingen betydning for 

totalrammene for de enkelte prosjekt. Dette dreier seg om hvor mye hvert prosjekt er bevilget i 

inneværende budsjettår. 

 

 

Økonomisk årsprognose 

 

tall i hele tusen kroner 

Budsjett

hittil  

Regnskap 

hittil  i  år

Avvik 

hittil Budsjett Prognose Avvik*

10 Folkevalgte og revisjon 5 582 4 829 753 11 025 11 025 0

20 Administrasjon og fellesutgifter 96 927 59 506 37 421 101 121 101 121 0

25 Strategi og utvikling 20 753 17 418 3 335 43 341 43 341 0

30 Utdanning og familie 304 557 311 040 -6 483 644 759 662 759 -18 000

40 Helse og omsorg 322 568 339 098 -16 530 662 051 734 881 -72 830

50 Teknisk, kultur og idrett 82 431 85 011 -2 580 170 656 174 736 -4 080

51 Selvkost -11 072 -39 855 28 783 -70 977 -42 149 -28 828

70 Avsetninger, overføringer 73 566 -13 013 86 579 31 162 37 397 -6 235

895 312 764 034 131 278 1 593 138 1 723 111 -129 973

Sektor:

til  og med juni 2020 hele året 2020

Sum alle sektorer  
 

I budsjettet for 2020 er det forventet et overskudd (til bundne avsetninger) på 43.186.000 kr. 

Dersom prognosen pr. 2. kvartal holder seg ut året, vil det ikke være mulig å avsette noe til 

disposisjonsfondet ved årets slutt i 2020.  

 

 

Covid-19 (koronavirus) - prognose merutgifter 2020  

 

Kommunen har mottatt 36,1 millioner kroner i økt rammetilskudd i forbindelse med 

Covid-19. Prognose for kommunens merutgifter i forbindelse med dette overstiger det 

økte rammetilskuddet og fordeles slik: 



- 

 
Tall i hele 1000 

 Prognose 

2020 

80 Skatt og rammetilskudd -36 100

20 Administrasjon og fellesutgifter 800

30 Utdanning og familie 8 100

40 Helse og omsorg 42 500

50 Teknisk, kultur og idrett 5 000

Merutgifter 20 300

Sektor

 
  

Det knyttes stor usikkerhet til prognose for kommunens merutgifter som følge av 

Covid-19. Merforbruk per sektor skyldes i hovedsak: 

 

 

Administrasjon og fellesutgifter 

 Kjøp av programvare     0,3 

 Lønn       0,5 

 

Utdanning og familie 

 Lønn, vikarer og overtid     4,8 

 Innkjøp av smittevernutstyr      0,5  

 Utbetalt kompensasjon for tapt inntekt i private barnehager  2,8 

 

Helse og omsorg 

  Helsehotell       11,8 

 Paviljong Austjord      13,0 

 Lønnsutgifter ved kohorter og karantene   6,8 

 Innkjøp av smittevernutstyr      3,5 

 Økte utgifter legetjenester     5,0 

 NAV       0,8 

 Tapte inntekter      1,6 

 

 

Teknisk, kultur og idrett 

 Renhold lønnsutgifter     3,5 

 Innkjøp av renholdsmidler og rekvisita   1,0 

 Tapte inntekter, kursinntekter og leieinntekter idrettshaller 0,5 

 

 

Sentrale inntekter 

Avviket på det sentrale inntektene i år forventes å bli 27,1 millioner høyere enn budsjettert.   

 

Finansinntekter og –utgifter 



- 

Netto finansutgifter viser et mindreforbruk på 21,65 millioner kroner (21,88 millioner kroner 

medregnet netto finansutgifter i tjenesteområdene). 

Se for øvrig vedlagte kvartalsrapport. 

 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner (fond) 

Det forventes å avsette 43.186.000 kr til fond – og bruke 10.415.000 av fond. Slik prognosen 

nå ligger på de øvrige driftsområdene, vil det ikke være mulig å avsette til disposisjonsfond i år. 

 

 

 

Investeringer 

Det er rapportert status på investeringsprosjekter per 2. kvartal 2020. 

Årets planlagte brutto investeringsutgifter er 850 millioner kroner per 2. kvartal 2020. Av 

disse, er 400 millioner kroner regnskapsført i første halvår 2020.  

Se vedlagte kvartalsrapport – avsnittet «Status investeringsprosjekter» for flere detaljer og 

kommentarer. 

 

 

Sykefravær 

Sykefraværet for 2. kvartal 2020 er 8,28 %, dette er en nedgang på omtrent ett prosentpoeng 

sammenliknet med 2. kvartal 2019. Sykefraværet samlet for 1. halvår er 8,89 % og den gode 

trenden med at sykefraværet synker fortsetter. 

 

 

Bemanning  

Antall årsverk pr 30.06.2020 er på 1874, det er 30 årsverk flere enn pr 30.06.2019.  

Antall ansatte pr 30.06.2020 er 2248 og det er 24 færre enn pr 30.06.2019.  

 
 
Status politiske oppdrag  

Kvartalsrapporten viser i eget avsnitt, informasjon og status på KS vedtak og verbalforslag 

som administrasjonen skal følge opp og melde tilbake på. 

 

 

Status mål 

Kvartalsrapporten viser i eget avsnitt informasjon og status på de overordnede mål kommunen 

har satt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

En ekstraordinær driftssituasjon som følge av Covid-19, gjør at fokus og oppgaver har vært 

preget av pandemien. Det er til dels omfattende og tidkrevende prosesser som skal til for å 

kunne omstille driften til gitte rammer. I tillegg er pandemiens kostnader underfinansiert med 

om lag 20 millioner kroner fra statens side (rammetilskudd).   

Rådmannen vurderer nå situasjonen slik at tjenesteområdene ikke vil klare å dekke inn alle de 

negative avvikene i sine budsjetter, og foreslår budsjettjusteringer. Dersom de korreksjonene 

som er foreslått blir vedtatt, er det fortsatt utfordringer i tjenestene – men som man da har tro 

på at kan løses innen årets slutt. 

 



- 

 

 

 

Vedlegg 

Økonomirapport 2. kvartal 2020 med vedlegg (status mål og status politiske saker) 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler:  

Anne Katrine Korneliussen 

Anne Berit Hamar 

Sanna Grønlid 

Karoline Fagervold 

Anette Skjolden 
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Sentrale kapitler

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

Budsjett
hiå

Regnskap
hiå.

Oppr.
Bud.

Budsjett
2020

Årsprognose Prognose
årsavvik

Sentrale inntekter - 935 218 - 946 757 - 1 779 060 - 1 779 060 - 1 806 178 27 118
Netto finansutgifter og inntekter 53 468 57 720 153 150 153 150 131 500 21 650
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - 5 205 0 32 771 32 771 - 10 415 43 186
Avsetninger og bruk av avsetninger 0 0 0 0 0 0
Overført til investeringer 0 0 0 0 0 0
Til disposisjon - 886 955 - 889 037 - 1 593 139 - 1 593 139 - 1 685 093 91 954
Folkevalgte og revisjon 5 582 4 829 10 823 11 025 11 025 0
Administrasjon og fellestjenester 96 927 59 506 100 000 101 121 101 121 0
Strategi og utvikling 20 753 17 418 42 868 43 341 43 341 0
Utdanning og familie 304 557 311 040 645 734 644 759 662 759 - 18 000
Helse og omsorg 322 568 339 098 648 405 662 051 734 881 - 72 830
Teknisk, kultur og idrett 82 431 85 011 172 632 170 656 174 736 - 4 080
Selvkost - 11 072 - 39 855 - 74 442 - 70 977 - 42 149 - 28 828
Avsetninger, overføringer 73 566 - 13 013 47 118 31 163 37 397 - 6 235
Skatt og rammetilskudd 0 52 0 0 0 0
Finans 0 - 2 0 0 0 0
Sum disponering 895 315 764 083 1 593 138 1 593 138 1 723 111 - 129 973

Merforbruk - /mindreforbruk + 8 360 - 124 954 - 1 - 1 38 018 - 38 019

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

Rev. bud
hiå. 2020

Regnskap
hiå. 2020

Avvik i %
hiå.

Oppr.
bud.

Rev. bud.
2020

Prognose Avvik i kr

Frie disponible inntekter
Andre generelle statstilskudd - 8 460 - 8 900 5,2 % - 20 466 - 20 466 - 20 466 0
Skatt på eiendom - 37 987 - 37 539 - 1,2 % - 57 000 - 57 000 - 57 000 0
Skatt på inntekt og formue - 407 465 - 387 229 - 5,0 % - 857 800 - 857 800 - 853 503 - 4 297
Ordinært rammetilskudd - 481 307 - 513 089 6,6 % - 843 794 - 843 794 - 875 209 31 415
Sum Frie disponible inntekter - 935 218 - 946 757 - 1,2 % - 1 779 060 - 1 779 060 - 1 806 178 27 118

Skatt på eiendom

Skatteinngangen knyttet til eiendom er pr. nå i samsvar med budsjettert.

Det er indikert at man grunnet Covid - 19 situasjonen vil gi utsettelse på betaling av eiendomsskatt, det
er uttalt at det kun er snakk om en utsettelse, og ikke en nedsettelse. Det vil kunne påvirke de
terminvise betalingene, men ikke totalbeløpet.

Det rapporteres derfor med pro gnose lik budsjett.
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Skatt på inntekt og formue

Prognosen for skatteinngangen legges i følge skatteavdelingens prognose per juli på 853,5 millioner
kro ner. God skatteinngang i juli bl .a fordi forskuddsskatt som fikk utsatt frist nå var innbetalt, og det er
ubetydelig avvik mot budsjett.. Det er stor usikkerhet i prognosen.

Ordinært rammetilskudd

Rammetilskudd er økt som følge av Covid - 19. Ifølge KS sin prognosemodell vil kommune motta 875 209
millioner kroner i rammetilskudd for 2020 noe som er en økni ng på 31 415 millioner kroner. Økningen er
i sin helhet relatert til Covid - 19 og er innarbeidet i prognosen.

Finansinntekter og - utgifter

Beløp i 1000

Rev. bud
hiå. 2020

Regnskap
hiå. 2020

Avvik i %
hiå.

Oppr.
bud.

Rev. bud.
2020

Prognose Avvik i kr

Finansinntekter/ - utgifter
Gevinst finansielle instrumenter - 580 0 - 100,0 % - 7 000 - 7 000 - 7 000 0
Renteinntekter og utbytte - 30 098 - 29 823 - 0,9 % - 35 950 - 35 950 - 43 800 7 850
Avdrag på lån 54 279 57 147 - 5,3 % 126 400 126 400 126 400 0
Renteutgifter, prov. og andre
fin.utgifter

29 868 30 396 - 1,8 % 69 700 69 700 55 900 13 800

Sum Finansinntekter/ - utgifter 53 468 57 720 - 8,0 % 153 150 153 150 131 500 21 650

Renteinntekter og utbytte

Utbytte fra Ringerikskraft ble 21,9 millioner kroner og utbytte fra Vardar ble 7 millioner kroner, til
sammen 28,9 millioner kroner. Budsjettert utbytte fra Ringerikskraft og Vardar er henholdsvis
18,25 millioner kroner og 6 millioner kroner, totalt 24,25 millioner kroner. Prognosen for utbytte økes
med 4,6 5 millioner kroner til realisert utbytte på 28,9 millioner kroner.

Prognosen for renteinntekter startlån ble økt med 3,2 millioner kroner i 1. kvartal, til 8,5 millioner
kroner. Denne prognosen opprettholdes i 2. kvartal.

Budsjetterte renteinntekter på konsernkonto er 6,4 millioner kroner. Det er en mulighet for at
renteinntektene kan bli noe lavere, men prognosen endres ikke og er lik budsjett.

Renteutgifter, prov. og andre fin ans utgifter

Prognosen for renteutgifter på investeringsgjelden ble redusert m ed 10 millioner kroner i 1. kvartal. I
april - rapporten ble prognosen redusert med ytterligere 7 millioner kroner. Per april var prognosen
redusert med totalt 17 millioner kroner, til 47,4 millioner kroner. Denne prognosen opprettholdes i 2.
kvartal.
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Prognos en for renteutgifter startlån ble økt med 3,2 millioner kroner i 1. kvartal, til 8,5 millioner kroner.
Denne prognosen opprettholdes i 2. kvartal.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

Rev. bud
hiå. 2020

Regnskap
hiå. 2020

Avvik i kr
hiå.

Oppr.
bud.

Rev. bud.
2020

Prognose Avvik i kr

Avsetninger og bruk av avsetninger
Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 0 0 0 43 186 43 186 0 43 186
Bruk av ubundne avsetninger - 4 956 0 - 4 956 - 9 915 - 9 915 - 9 915 0
ERIGO FS 6/19 - 250 0 - 250 - 500 - 500 - 500 0
Netto avsetninger - 5 205 0 - 5 205 32 771 32 771 - 10 415 43 186
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger

Det forventes å avsette 43.186.000 kr til fond – og bruke 10.415.000 av fond. Slik prognosen nå ligger på
de øvrige driftsområdene, vil det ikke være mulig å avsette til disposisjonsfond i år.

Administrative budsjettkorreksjoner

Rådmannen har foretatt administrative budsjettkorreksjoner i driftsbudsjettet som ikke er av prinsipiell
betydning, og som ikke endrer kommunens netto driftsramme. Den økonomiske oversikten i
kvartalsrapporten inkluderer denne budsjettendringen:

Korrigering av satser for ubekvemstillegg i plei e - og omsorgssektoren kr 5 800 000.

Dette er en del av lønnsoppgjøret og er belastet årets avsetning lønnsvekst.

Forslag budsjettjusteringer

Beløp i 1000

Prognose
avvik

Sum generelle driftsinntekter 27 118
Netto finansutgifter 21 650
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat

43 186

Tjenesteområdene - 129 973
Totalt - 38 019

Rådmannen foreslår å justere budsjettene med til sammen 116,9 millioner kroner
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Tabell i hele kroner

Budsjettkorrigeringer

Utdanning og familie 14 350 000

Helse og omsorg 53 500 000

Teknisk, kultur og idrett 4 080 000

Selvkost 28 830 000

Avsetninger og overføringer 16 135 000

116 895 000

Finansiering

Økt Skatt, rammetilskudd 27 118 000

Reduserte renteutg ifter 13 800 000

Økt utbytte RIK og Vardar 7 850 000

- Ikke avsetning til disposisjons fond 43 186 000

- Avkastning KLP 9 900 000

101 854 000

Bruk av disp osisjons fond - 15 041 000
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Kommunens tjenesteområder

Folkevalgte og revisjon

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Rev. bud.
hiå. 2020

Regnskap
hiå. 2020

Avvik i %
hiå.

Oppr.
bud. 2020

Rev. bud.
2020

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
prognose i

kr
Sum 5 582 4 829 13,5 % 10 823 11 025 11 025 0

Kommentar til status økonomi

Forventer ingen avvik i forhold til sektorens budsjett

Administrasjon og fellestjenester

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Rev. bud.
hiå. 2020

Regnskap
hiå. 2020

Avvik i %
hiå.

Oppr.
bud. 2020

Rev. bud.
2020

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
prognose i

kr
Sum 96 927 59 506 38,6 % 100 000 101 121 101 121 0

Kommentar til status økonomi

Prognose lik budsjett.

Mindreforbruk som følge av vakanser og ubrukte midler til organisasjonsutvikling, dekker merforbruket
som ligger på andre ansvar i sektoren.
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Strategi og utvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Rev. bud.
hiå. 2020

Regnskap
hiå. 2020

Avvik i %
hiå.

Oppr.
bud. 2020

Rev. bud.
2020

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
prognose i

kr
Sum 20 753 17 418 16,1 % 42 868 43 341 43 341 0

Kommentar til status økonomi

Økonomien i sektoren er stabil og det meldes prognose i tråd med budsjett. Aktivitetsnivået er
gjennomgående høyt, og produksjonen er holdt oppe til tross for en del utfordringer knyttet til Corona -
situasjonen.

Det er stor pågang på private reguleringsplaner, og organisasjonen rigges for å håndtere dette på en god
måte, samtidig som vi skal holde fremdriften oppe på fornyelse av overordnede planer.

Utdanning og familie

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Rev. bud.
hiå. 2020

Regnskap
hiå. 2020

Avvik i %
hiå.

Oppr.
bud. 2020

Rev. bud.
2020

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
prognose i

kr
Sum 304 557 311 040 - 2,1 % 645 734 644 759 662 759 - 18 000

Kommentar til status økonomi

Sektoren melder et samlet avvik på 18 millioner kroner.

Prognosen viser tapte inntekter i SFO og barnehage grunnet covid - 19. Den samlede tapte inntekten
utgjør 6 675 000 kroner.

I tillegg har flere enheter i utdanning og familie merkostnader knyttet til covid - 19. Mange klarer å hente
inn dette i driften ved at andre utgifter uteble i perioden i vår.

Vi mottar tilskudd fra utdanningsdirektoratet til grunnskoleopplæring av mindreårige asylsøkere. Det er
nå færre elever vi mottar tilskudd for, enn det som ble budsjettert med. Redusert inntekt utgjør 3
millioner kroner.
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Det er stadig økte spesialpedagogiske vedtak for barn i barnehagene. Det er også ventet flere saker med
mulige nye vedtak utover høsten.
Samlet har enheten et avvik på 4,6 millioner kroner.

Privat avlastning barn og unge har en bruker med elevplass på Signo i Lier for opplæring og
internatplass. Signo er en skole som gir helse - og omsorgstjenester i tillegg til opplæringstilbud til døve,
hørselshemmede og døvblinde. Dette er en ny utgift i år og er ikke budsjettert med.
I tillegg har e nheten merutgifter på avlastningsavdelingene for barn og unge på Austjord i forbindelse
med covid - 19. De økte utgiftene er blant annet økt renhold og ekstra vask av arbeidstøy, og innkjøp av
smittevernutstyr. Samlet avvik for enheten er 1 750 000 kroner.

Det ble vedtatt videre drift av Ungdomsplassen (FS - sak 90/20). Tiltaket vil ha behov for å få tilført 750
000 kr for driften ut året.

Grunnskole har enkelte enheter hvor det nå jobbes med tiltak for å redusere merforbruk. Blant annet
har Benterud skole fle re elever med store behov, både på Hjerterommet og i ordinær undervisning. For
å dekke opp dette behovet, har skolen økt bemanningen utover det som er budsjettert. Rådmannen
samarbeider med kommunalsjef for å se på tiltak for denne enheten.

Det ble i buds jettet for 2020 lagt inn et behov på 1,5 millioner kroner til barnevernvakta etter at den
gamle samarb e idsavtalen med nabokommuner gikk ut. På starten av året ble det inngått et nytt
kommunalt samarbeid med flere andre kommuner. Det betyr at behovet på 1,5 millioner kroner har falt
bort, da utgiftene nå deles på flere kommuner. Beløpet meldes nå inn igjen.

Helse og omsorg

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Rev. bud.
hiå. 2020

Regnskap
hiå. 2020

Avvik i %
hiå.

Oppr.
bud. 2020

Rev. bud.
2020

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
prognose i

kr
Sum 322 568 339 098 - 5,1 % 648 405 662 051 734 881 - 72 830

Kommentar til status økonomi

Prognosen viser et merforbruk på 72,8 millioner kroner. Det er økt merforbruk på 22,1 millioner kroner i
forhold til forrige prognose. Av dette gjelder Paviljongen Austjord 13 mill. Forøvrig kan økningen knyttes
til

- Ambulerende hjemmetjeneste - 2 millioner kroner

- Sundvolden Helsehotell - 2 millioner kroner

- Reduksjon av administrative årsverk som ikke er innfridd - 1 million kroner
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- Manglende brukerbetaling i hjemmetjeneste og institusjonstjeneste 3,1 mill kr

- Økte vedtak og kostnader i omsorgsboliger med døgnbemanning og nytt vedtak i BPA - 1 million kroner

Endel av merforbruk innen ambulerende tjenester skylles covid - 19 (c oronavirus). Økt vikarbruk for
ansatte i karantene er et eksempel. Det er også mer kostnadskrevende å drifte med faste team og
laginndelte turnuser hvor ansatte jobber i mindre grupper. For å sikre godt smittevern, er arbeidsplanen
slik at de ansatte ikke krysser team eller jobber ved andre enheter. Det er også økte kostnader til
innkjøp av desinfeksjon og annet nødvendig utstyr, samt innkjøp av smittevernutstyr. Så langt viser
regnskapet at ferieavviklingen har gått utover budsjett spes ielt i ambulerende hjemmetjeneste.

Sundvolden Helsehotell med kostnader som ikke ble beregnet ved forrige rapportering.

Grunnet koronasituasjonen har det ikke vært mulig å gjennomføre nedbemanning innen administrative
årsverk.

Det er noe manglende brukerb etaling i hjemmetjeneste og institusjonstjeneste . For å ivareta smittevern,
ble alle pasientrom uten eget bad stengt. Endel av disse plassene er benyttet til langtidsopphold
institusjon, og dette fører til nedgang i brukerbetalinger. I tillegg har Service sentre og
dagaktivitetstilbud vært stengt. Noe har åpnet igjen, men med redusert tilbud. Slik situasjonen ser ut, vil
dette vare.

Omsorgsboliger med døgnbemanning opplever å måtte gi mer tjenester. Dette fordi den private, ikke
betalte hjelpen fra familie og nettverk ikke kan komme på besøk grunnet smittevern. Dette merkes mest
i de store omsorgsboligene som Krokenveien. I tillegg er det innvilget nye BPA vedtak.

Enhetsledere jobber godt med å drifte enhetene så effektivt som mulig, og økonomistyring er e n
prioritet. Dette er svært utfordrende fordi driften må tilpasses smittevern og trygge arbeidsforhold til de
ansatte. Det har vært, og er mye dialog med vernetjeneste og tillitsvalgte for å drøfte seg frem til gode
og effektive arbeidsplaner som ivaretar hensyn til pasienter og de ansatte. Mange enheter fortsetter
dette arbeidet i høst, for å finne mer varige løsninger som kan driftes over tid.

Teknisk, kultur og idrett

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Rev. bud.
hiå. 2020

Regnskap
hiå. 2020

Avvik i %
hiå.

Oppr.
bud. 2020

Rev. bud.
2020

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
prognose i

kr
Sum 82 431 85 011 - 3,1 % 172 632 170 656 174 736 - 4 080

Kommentar til status økonomi

Teknisk, kultur og idrett melder et merforbruk på ca 4,1 mill. Årsak til avviket er i hovedsak:
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Utgifter relatert til C o vid - 19, i hovedsak lønnsutgifter
Manglende mva kompensasjon Hønefoss arena
Manglende leieinntekter Hønefoss arena
Manglende kursutgifter

Revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 , tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og
oppgradering av kommunal infrastruktur

Ringerike kommune har mottatt 14,1 millioner kroner i øremerket tilskudd til vedlikehold, rehabilitering
og oppgradering av kommunal infrastruktur. Dette er kommunens ande l et øremerket tilskudd til
kommunesektoren på til sammen 2,5 milliarder kroner. Fordeling av tilskuddet er i all vesentlighet
basert på innbyggertall per 01.01.2020. Tilskuddet er gitt uten søknad og ble utbetalt sammen med
rammetilskuddet i juli.

Tilskud det er et engangstilskudd for 2020 og skal benyttes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering
av kommunal infrastruktur hvor formålet er å bidra til å øke aktivitet i bygge - og anleggsbransjen samt å
hente inn noe av vedlikeholdsetterslepet i kommune ne. Tilskuddet skal brukes på prosjekter som starter
opp i 2020 ev at kontrakt med entreprenør er inngått i 2020. Tilskuddet kan ikke brukes til prosjekter og
tiltak som allerede er vedtatt budsjett 2020 og kan følgelig ikke saldere kommunens budsjett for 2020.

Kriterier for bruk av tilskuddet:

Tilskotet skal nyttast til tiltak innan vedlikehald, rehabilitering og oppgradering av bygg, anlegg
og vegar.
Tilskotet skal ikkje gå til investeringar i nybygg/nyanlegg, bortsett frå mindre investeringar som
ikkje i vesentleg grad fortrenger andre vedlikehalds - og rehabiliteringsprosjekt.

Kommunen må i etterkant rapportere samlet til fylkesmannen om bruken av det øremerkede tilskuddet.
Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt igangsatt i 2020 må t ilbakebetales.

Tilskuddet er tenkt disponert slik:
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Øremerket tilskudd vedlikehold, rehabilitering og
oppgradering - fordeling

Prosjekter egen politisk sak i mai 2020 3 000 000

Tyristrand skole 1 800 000

Lys gymsaler

Tyristrand hallen 480 000

Veien skolen 300 000

Veienmarka 350 000

Hallingby 400 000

Maling skoler 470 000

Vang anbud

hallingby anbud

Maling barnehager

Tyristrand 150 000

Hvervenmoen 150 000

7 100 000

Asfaltering/rehabilitering av veier fortau og GS - veier 7 000 000

SUM 14 100 000
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Selvkost

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Rev. bud.
hiå. 2020

Regnskap
hiå. 2020

Avvik i %
hiå.

Oppr.
bud. 2020

Rev. bud.
2020

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
prognose i

kr
Sum - 11 072 - 39 855 - 260,0 % - 74 442 - 70 977 - 42 149 - 28 828

Kommentar til status økonomi

Sektoren melder et merforbruk på 28,8 millioner kroner relatert til

forsinket driftsstart Monserud
lavere kalkylerente som følge av COVID - 19

Forsinket driftsstart Monserud samt lavere kalkylerente som følge av COVID - 19 bidrar til en avsetning til
selvkostfond avløp. For 2020 vises effekten av fondsavsetningen direkte på kommunens bunnlinje. For
2021 og videre vil fondsavsetningen bidra til stabile avløpsgebyrer ut H P 2020 - 2023 og kommer derved
abonnentene til gode.
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Avsetninger, overføringer

Status økonomi

Beløp i 1000

Tjenesteområder Rev. bud.
hiå. 2020

Regnskap
hiå. 2020

Avvik i %
hiå.

Oppr.
bud. 2020

Rev. bud.
2020

Siste
prognose
inkl lønn

Avvik
prognose i

kr
Sum 73 566 - 13 013 117,7 % 47 118 31 163 37 397 - 6 235

Kommentar til status økonomi

Avsetninger og overføringer har et samlet merforbruk på 6,2 mill kroner.

Klp premieavvik tidl år

Avsetningen til reguleringspremie er romlig, og her kan det bli noe overskudd. Avventer september -
faktura på pensjon for å sette en eventuell ny prognose.

A vsetninger diverse

Avvik 12,6 mill kroner - det vil si to sparekrav som det ikke er funnet tiltak på:

kr 2.425.000 kutt i reiseutgifter, sparekrav fra 2019 vid ereført i 2020
kr 10.210.000 nye kutt jfr. KS budsjettvedtak

Her ligger det store avsetninger til evt. merutgifter til pensjonsforpliktelser utover det som er
budsjettert, og avsetninger til pensjonsreguleringer og lønnsvekst. Avventer å melde et eventuelt
mindreforbruk og overskudd her, inntil flere pensjonsavregninger er kommet inn.

Klp utdelt overskudd

Jfr. pensjonsregning fra KLP. Utdelt overskudd fratrukket på faktura.

Flyktning/asyl statlige overføringer

Forventer 1 million lavere statlige inntekter , enn budsjettert.

Parkeringsinntekter

Inntekter i 2019 nådde ikke budsjettert mål på 7 millioner kroner. Parkeringsgebyr er økt for 2020 men
med bakgrunn i Covid - 19 er det svært lite belegg på kommunens parkeringsplasser. Ny
parkeringsstrategi gir 2 time r gratis parkering som også vil påvirke årets gebyrinntekter. Ved
økonomirapportering for 2. kvartal meldes en prognose for 2020 på 2,5 millioner kroner i
mindreinntekter.



Månedsrapport Juni - 2020

Side 14 av 24

Skatt og innkreving inntekter

Avventer ny prognose 3. kvartal

Inntektene i fjor var 1,5 mill og budsjettet i år er 2,7 mill kroner. Det forventes da 1,2 høyere inntekter i
år. Inntekten blir i underkant av 0,3 mill kroner slik det ligger nå.

Formannskapets disposisjonskonto

Forbruk hittil i år er 1,7 mill kroner. Forventer i prognosen av resten av budsjettet på 7 mill kroner
brukes i løpet av året.

Regionkoordinator

Regnskapet indikerer et merforbruk i år på ca. 235.000 på Regionkoordinator. Dette forventes
inndekket av mindreforbruk resten av året eller overføring fra kommunene ved året s slutt. Samlet
meldes derfor ingen avvik i forhold til budsjett.

Status bosetting av flyktninger

Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 25 flyktninger i 2020. I tillegg kommer
eventuelle familiegjenforeninger. Det er ingen anmodning om å bosette enslige mindreårige flyktninger.

Ved utgangen av juni var det bosatt sju personer i kommunen.

Bemanning

Rapport på årsverk og antall ansatte pr 30. juni 2020 sammenlignet med 30. juni 2019.

Antall årsverk pr 30. juni 2020 er på 1874, det er 30 årsverk flere enn pr . 30. juni 2019.

Antall ansatte pr 30. juni 2020 er 2248 og det er 24 færre enn pr 30. juni 2019 Dette kan indikere at flere
har fått størr e stillinger, også gjennom krav .

I forhold til 1. kvartal 2020 er antall årsverk det samme, 1874, men de t har vært en økning på ca 10
årsverk innenfor Helse og omsorg og tilsvarende nedgang i de øvrige. Økning i årsverk skyldes i hovedsak
økt bemanning knyttet til koronatiltak.
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Rammeområder Årsverk Ansatte

2 kvartal 2019 2 kvartal 2020 2 kvartal 2019 2 kvartal 2020

Folkevalgte og revisjon 1,5 1,5 2 2

Administrasjon og fellesutgifter 104 100,5 111 116

herav lærlinger 7 13,5 14 27

Strategi og utvikling 38 37 41 39

Utdanning og familie 730 743 864 863

Helse og omsorg 742 772,5 1001 988

Teknisk, kultur og idrett 180 164 203 184

Selvkost 49 55,5 50 56

sum 1843,5 1874 2272 2248

Variabel lønn 211 173

Sykefravær per tjenesteområde

Korttid Langtid Total
Tjenesteområde 1.kv 2.kv Korttid

%
2019 1.kv 2.kv Langtid

%
2019 1.kv 2.kv Samlet

fravær
%

2019

Folkevalgte og revisjon 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Administrasjon og
fellestjenester

2,47 % 1,50 % 2,01 % 1,48 % 2,31 % 3,07 % 2,67 % 4,11 % 4,78 % 4,56 % 4,68 % 5,59 %

Avsetninger,
overføringer

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Strategi og utvikling 2,02 % 0,85 % 1,49 % 0,83 % 2,74 % 0,02 % 1,50 % 2,84 % 4,76 % 0,87 % 2,99 % 3,67 %
Utdanning og familie 2,33 % 1,38 % 1,89 % 1,20 % 5,28 % 4,89 % 5,09 % 6,83 % 7,61 % 6,27 % 6,98 % 8,04 %
Teknisk, kultur og
idrett

1,97 % 1,42 % 1,72 % 1,03 % 4,43 % 5,40 % 4,88 % 6,15 % 6,40 % 6,83 % 6,60 % 7,19 %

Helse og omsorg 3,14 % 2,29 % 2,72 % 1,18 % 10,26
%

9,05 % 9,67 % 11,02
%

13,41
%

11,35
%

12,39
%

12,19
%

Selvkost 1,22 % 0,64 % 0,97 % 1,18 % 0,88 % 4,98 % 2,68 % 3,58 % 2,10 % 5,62 % 3,65 % 4,76 %
Skatt og
rammetilskudd

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Finans 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Sum tjenesteområder 2,60 % 1,76 % 2,20 % 1,19 % 6,85 % 6,52 % 6,69 % 8,17 % 9,45 % 8,28 % 8,89 % 9,36 %

Sykefraværet for 2. kvartal 2020 er 8,28 %, dette er en nedgang på omtrent ett prosentpoeng
sammenliknet med 2. kvartal 2019. Sykefraværet samlet for 1. halvår er 8,89 % og den gode trenden
med at sykefraværet synker fortsetter.

Det er en positiv nedgang i sykefravær for alle sektorer med unntak av teknisk, kultur og idrett som har
en marginal økning. Det er grunn til å anta at smittevernstiltak i forbindelse med korona har virket
positivt på sykefr aværet. I tillegg har kommunen ikke hatt noen ansatte med bekreftet smitte av korona.
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Det er spesielt gledelig at sektor Helse og omsorg har en generell nedgang i sykefraværet på over
ett prosentpoeng, fra 12,57 % i 2. kvartal 2019, til 11,35 % i 2.kvartal 2020. Videre har sektor Utdanning
og familie en nedgang i sitt sykefravær på omtrent ett prosentpoeng, fra 7,35 % til 6,27 %. Det er
skolene som representerer den positive nedgangen i sektoren, barnehagene har fortsatt et relativt høyt
sykefravær.

Gener elt er det store variasjoner i enhetene på sykefravær.

Kommunen har i 2020 stor oppmerksomhet på å arbeide med reduksjon av sykefravær i alle sektorer.
«Sterkere tilbake», i regi av Bedriftshelsetjenesten, har vært et viktig tiltak, og vi ser en nedgang i
sykefraværet hos flere av de enhetene som deltar i opplegget.

Ledere har stor oppmerksomhet på arbeid med å redusere sykefravær og arbeider aktivt med å følge
opp sykemeldte ansatte og legge til rette der det er behov for dette.

Miljø og kvalitetssikrin gsgrupper (MKS) er en viktig arena i enhetene når de arbeider med arbeidsmiljø
og sykefravær.

Alle enheter har utarbeidet egne mål og tiltak for å redusere sykefraværet. Oppfølging og gjennomføring
av tiltak for å redusere sykefravær fortsetter i siste ha lvdel av 2020.



Status investeringsprosjekter

Folkevalgte og revisjon

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Estimert

ferdig
(kvartal)

Rev.
bud.

Regnskap
hiå

Forbruks
% i år

Årsprognose Kommentar

Oppgradering FS -
salen og KS - salen

4K - 2020 2 500 118 4,7 % 2 500 Oppdragsbestilling fra HR. Prosjektet påbegynnes fra
UTB medio september 2020. Bestilling må
gjennomgås med hensyn på tildelt budsjett.

Sum 2 500 118 2 500

Administrasjon og fellestjenester

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Estimert

ferdig
(kvartal)

Rev.
bud.

Regnskap
hiå

Forbruks
% i år

Årsprognose Kommentar

Eiendomsskatt -
programvare

4K - 2020 307 59 19,2 % 307

IKT - Investeringer 0 1 325 100,0 % 0 Slås sammen/overføres med 0701.

IT felles
infrastruktur

4K - 2020 4 187 0 0,0 % 4 187 Ihht planen, treghet pga. kapasitetsutfordringer til
å gjennomføre avrop og utskiftninger.

Nytt sak - og
arkivsystem ACOS

4K - 2020 3 900 0 0,0 % 3 900 På grunn av Korona - situasjonen er innføringen av
Web - sak (Acos) utsatt noe. Planlagt
implementering er 1.11.2020. Prosjektet følger for
øvrig plan.

Nødvendige
branntiltak
rådhuset

4K - 2020 2 000 0 0,0 % 2 000 Ikke iverksatt, men vil bli gjennomført i 2020.

Ombygging
Ringerike rådhus

4K - 2020 3 832 4 099 107,0 % 4 200 Ombygging Rådhuset er ferdigstilt sommer 2020 i
henhold til bestilling.

Sum 14 226 5 483 14 594

Strategi og utvikling

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Estimert

ferdig
(kvartal)

Rev.
bud.

Regnskap
hiå

Forbruks
% i år

Årsprognose Kommentar

Byutvikling 4K - 2022 15 000 0 0,0 % 15 000 pågående en rekke prosesser knyttet til
forberedende arbeider (regulering, planlegging,
prosjektering, grunnundersøkelser mm) for å
klargjøre for gjennomføring av tiltak i tråd med
vedtatt byplan.

Garantisaker Bygg LØPENDE - 1 873 200 - 10,7 % - 1 873
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Årets budsjett
Investering Estimert

ferdig
(kvartal)

Rev.
bud.

Regnskap
hiå

Forbruks
% i år

Årsprognose Kommentar

Hønengata nord
fellesprosjekt

4K - 2020 - 224 2 179 - 972,6 % 17 700 Kontrakt med Isachsen anlegg as er underskrevet
og gjennomføringsavtale med Viken
fylkeskommune er undertegnet.

Det er undertegnet refusjonsavtaler med alle
eiendomsoppsitterne som skal bidra inn i
prosjektet. Både fase 1 og fase 2 s kal gjennomføres
som er strekningen fra kryss Krokenveien frem tl
kryss Dronning Ragnhildsvei i Hønengata.. Tiltak
forbundet med skolestart 2020 skal være ferdig
opparbeidet (ikke asfalt) til 20.august.

Det er oppdaget forurensning i grunn samt ikke
merke de kummer og kabler som forsinker
prosjektet og medfører økte kostnader. Omfang er
ikke klart ennå. Opplæringskostnader skal dekkes
av forurenser, så dette vil bli avklart i etterkant.

Det er skrevet finansieringsavtale med grunneiere
og utbyggere som sk al delfinansiere dette.

Infrastruktur
Hovsmarkveien og
Hov Allé

4K - 2020 - 5 273 11 683 - 221,6 % 6 329 Anlegget er i hovedsak avsluttet.

Noe småpynting gjenstår men skal utføres til
skolestart 2020.

Nåværende prognose er uten VA - oppgraderingen i
Hov Allé, alle fakturaer for VA - arbeider oversendes
forvaltning. Dette gjør totaloversikten noe
vanskelig å forholde seg til.
Totalprognosen for prosjektet vil ikke vise VA -
arbeidene.
Det gjenstår noen fakturaer. Vi har 317 746,00 eks
mva utestående hos Hov Al le borettslag for
arbeider utført på deres grunn. Faktura for dette er
sendt, og vil bli tilbakeført til prosjektet.
I forbindelse med sluttfakturering vil vi gå i
gjennom kostnadsfordelingen mellom Hov og
Ullerål skoler, Hov Omsorg og VA - forvaltning.

Ca 300.000, - er viderefakturert til Hov Allé
borettslag for arbeid de skal dekke utenfor deres
eiendom.

Årsprognose er kr 16 875 000.

Sykkelbysatsing LØPENDE 3 163 320 10,1 % 3 163
Sum 10 793 14 381 40 319

Utdanning og familie

Beløp i 1000
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Årets budsjett
Investering Estimert

ferdig
(kvartal)

Rev.
bud.

Regnskap
hiå

Forbruks
% i år

Årsprognose Kommentar

Benterud skole 12 036 2 346 19,5 % 5 500 For Benterud skole så har uteområdet ved
fotballbanen gjenstått å ferdigstille pga av
utfordringer med forurensning fra nabotomt. Delen
som uteområdet skal etableres på er friskmeldt ohg
man har gjort en kartforretning og fått dette området
inn på skoleområdet, Fotballbanen, turstien og lys
kan da ferdigstilles høst 2020. Prognose for diss e
arbeidene er kr 5,5 mill. Når dette arbeidet er gjort
er alt kontraktsarbeidet på Bentrud utført.

Hov
ungdomsskole
med idrettshall

4K - 2022 52 595 3 873 7,4 % 40 000 Betonmast Hæhre er valgt for å bygge nye Hov
Ungdomsskole. Det er skrevet samspillskongtrakt og
BP2 sak skal til politisk behandling
høst/vinter 2020/2021.

Prognose for år 2020 er kr 40 000 000, -

Hønefoss
barnehage
(inventar og
oppgradering)

403 0 0,0 % 403 Går som planlagt i 2020.

IKT -
barnehage

4K - 2020 1 034 0 0,0 % 1 034 Oppgradere og anskaffe nye Apper i 2020.

IKT - Skole LØPENDE 1 623 126 7,7 % 1 623 Chromebook til nye 1. klasseringer leveres ved
skolestart.

Ny programvare til enkeltfag. Vi fortsetter satsningen
på digitale læremidler.

Lekeplassutstyr
barnehager

4K - 2022 2 000 0 0,0 % 2 000 Vi henger etter på dette prosjektet, må lyses ut på
anbud.

Nes skole ny
barneskolefløy

4K - 2021 16 994 1 432 8,4 % 13 000 Det er skrevet kontrakt med entreprenør. Ombygging
av skolen starter august 2020 med ferdigstillelse til
skolestart 2021.

Oppgradering
barnehager

LØPENDE 1 553 60 3,9 % 1 553 Alle midler er planlagt brukt i 2020.

Oppgradering
skolebygg

LØPENDE 7 344 1 546 21,1 % 7 344 Midlene blir brukt opp, dette gjelder Tyristrand skole
og tak til Vang skole.

Soveareal
barnehage

4K - 2020 565 450 79,7 % 565 Går som planlagt, gjenstår små ting her og der.

Ullerål skole -
Trygg skolevei

4K - 2020 - 432 144 - 33,2 % - 432 Tiltak i Hovsmarkveien og Hov Alle er ferdigstilt med
fortauer mm. Fortau og enveisreguleringa av
Sagaveien startes i juni og skal ferdigstilles til
skolestart i august.

Ullerål skole
med idrettshall

4K - 2020 109 991 45 227 41,1 % 110 000 Skolen er ferdigstilt og overlevert til kommunen 4.
juni. Frem til skolestart i august er det kommunens
egne leveranser som skal på plass. Skolen er levert
i henhold til bestilling og fremdrift.

I henhold til politisk sak skal skoleveitiltak dekkes av
budsjettet til skolen. Gjenstående skal derfor brukes
på skoleveitiltak.
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Årets budsjett
Investering Estimert

ferdig
(kvartal)

Rev.
bud.

Regnskap
hiå

Forbruks
% i år

Årsprognose Kommentar

Utbedringer
Tyristra nd
skole

4K - 2020 5 450 4 001 73,4 % 5 450

Sum øvrige
prosjekter

0 1 167 100,0 % 0

Sum 211 156 60 371 188 040

Teknisk, kultur og idrett

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Estimert

ferdig
(kvartal)

Rev.
bud.

Regnskap
hiå

Forbruks
% i år

Årsprognose Kommentar

Branntekniske tiltak i
Nes samfunnshus

4K - 2020 471 563 119,5 % 471 Prosjektet er straks ferdig, det gjenstår noe
maling og bytting av en dør. Prosjektet har vokst
litt etter bevilgning av midler og viser dermed
overforbruk, overforbruket dekkes inn over
andre prosjekter med mindreforbruk.

BRR - Biler og
redningsverktøy

LØPENDE 2 507 400 15,9 % 2 507 Nytt skobrannutstyr (biler etc) er nå kommer til
Norge etter mye leveringsutsettelser på grunn
av COVID - 19. Utstyret leveres til brannstasjonen
i løpet av august/september. Det forventes ikke
et avvik på tildelte økonomiske midler.

Energi, inneklima,
overvåkning, sikring

LØPENDE 2 454 1 427 58,2 % 2 454 Alle midler er disponert. I løpet av 2020 vil alle
skoler være automatisert med hensyn til
ventilasjonsanlegg.

Etablering av
ladepunkter elbil

4K - 2021 3 000 138 4,6 % 3 000

Vi fremmer en ny sak, ang plassering og
ladetyper.

Kommer til politisk behandling i august.

FDV - system 4K - 2020 2 500 0 0,0 % 2 500 Kommunen ønsker et helhetlig system og
initierer arbeider på dette. I påvente av dette
helhetlige systemet har Eiendomstjenesten
besluttet å avvente eget prosjekt. Som
midlertidig løsning til nytt helhetlig system for
hele kommunen er på plass har vi valgt å
oppgradere dagens ISY 5 til ISY 8 fra NorCis.

Disse midlene på prosjekt 17005 vil dermed stå
urørte inntil videre.

Kjøp av eierseksjoner
i Ringerike
kultursenter

4K - 2020 33 388 33 543 100,5 % 33 388 Gjennomført og avsluttet.

Kommunale veier LØPENDE 15 173 2 283 15,0 % 15 173 Investeringene går som planlagt.
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Årets budsjett
Investering Estimert

ferdig
(kvartal)

Rev.
bud.

Regnskap
hiå

Forbruks
% i år

Årsprognose Kommentar

Kommunale veilys 4K - 2023 1 000 136 13,6 % 1 000 Utbedrer akutte behov, planlegger politisk sak
for videre utskifting av kommunale veilys i
årene fremover.

Nettbrett til Renhold 4K - 2020 600 4 0,6 % 600 PGA Covid 19 har dette blitt litt utsatt, er nå i
bestilling.

Ombygging
Hensmoen

4K - 2020 6 039 6 541 108,3 % 6 919 Ombygging Hensmoen er ferdigstilt juli 2020.
Mindre arbeider gjenstår som utføres av
Teknisk kultur og idrett i egenregi.

Parkering - utskifting
10 P - automater

4K - 2020 1 500 0 0,0 % 750 Oppgradering er utført, benytter ikke hele
beløpet.

Riddergården
oppgradering og
sprinkling

4K - 2020 5 191 187 3,6 % 5 191 Prosjektet venter på avklaringer på hvor mye
som skal gjennomførtes. Tilbudet fra
entreprenør på det som skal gjennomføres er
høyere enn den rammen som er avsatt.

Teknisk drift -
Maskinpark

LØPENDE 1 000 0 0,0 % 1 000 Går som planlagt, budsjett blir brukt opp.

Trafikksikkerhetstiltak 4K - 2023 2 000 83 4,2 % 2 000 Diverse trafikksikkerhetstiltak er igangsatt og
planlegges utover høsten.

Sum øvrige prosjekter 0 1 167 100,0 % 0
Sum 76 823 46 472 76 953

Helse og omsorg

Beløp i 1000

Årets budsjett
Investering Estimert

ferdig
(kvartal)

Rev.
bud.

Regnskap
hiå

Forbruks
% i år

Årsprognose Kommentar

Helse -
Inventar/medisinsk
utstyr

LØPENDE 3 250 509 15,7 % 3 250 Det er lagt en plan for innkjøp for
investeringsmidler for 2020.

Heradsbygda
omsorgssenter

4K - 2021 200 562 130 470 65,1 % 223 000 Heradsbygda omsorgssenter er under
utførelse. Prosjektet er ca 3 mnd forsinket som
følge av mindre bygningstekniske ting samt at
hjemmetjenesten bestemt inn som en del
omsorgssenteter.

Tett bygg sommer 2020 og overlevering til
kommunen med io april /mai
2021. Fra april/mai 2021 og frem til og med
august 2021 skal kommunens egne leveranser
inn i bygget. Omsorgssenteret er planlagt tatt i
bruk fra september 2021.

I perioden frem til juni har det pågått et intenst
arbeid med å avslutte samt kostnadsette
konsekvensen av alle endringer som hittil er
varslet. Disse er nå kjent og beregnet.

Prognose pr august 2020 er kr 430 000 000, -
(totalt)



Månedsrapport Juni - 2020

Side 22 av 24

Årets budsjett
Investering Estimert

ferdig
(kvartal)

Rev.
bud.

Regnskap
hiå

Forbruks
% i år

Årsprognose Kommentar

Prognose for år 2020 er kr 223 000 000, -

Hjelpemiddellageret
/ velferdsteknologi

4K - 2023 2 500 402 16,1 % 2 500 De ny omsorgsboliger i Heradsbygda og Hov Øst
er bygd med mye Velferdsteknologi. Innføring
av digitale løsninger og velferdsteknologi krever
ikke bare investeringsmidler, men også
driftsmidler årlig i budsjett.

Hov vest
omsorgsboliger

4K - 20 20 28 440 7 328 25,8 % 24 046 Entreprenørarbeidene startet i april 2020 opg
ferdigstillelse er planlagt desember 2021.

Råbygg ferdig i september 2020.

Prosjektet følger avtalt fremdrifts - og
økonomiplan.

Hov øst
omsorgsboliger

4K - 2020 97 293 31 305 32,2 % 81 117 Prosjektet er under utførelse. Er ca 1 uke
forsinket i henhold til fremdriftsplan. Det
monteres yttervegger og tak sommer / høst
2020. Planlagt ferdigstillelse er februar 2021.

Prosjektet følger oppsatt økonomiplan men har
etterslep på faktu rering fra utførte arbeider fra
2019 som har kommet til fakturering i år. Ingen
endring i totalprognose.

Oppgradering
helse - og
omsorgsbygg

LØPENDE 2 051 371 18,1 % 2 051 Oppgradering av helsebygg henger etter grunnet
begrenset tilgang til fasilitetene som følge av
Covid - 19. Vi forventer å få brukt opp midlene i
2020 allikevel.

Parkering Austjord 4K - 2020 3 180 405 12,7 % 3 180 Prosjektet er utsatt som følge av at området
disponeres nå av modulbygget som er satt opp
som følge av Covid 19. Dette betyr ca 18 - 20 mnd
utsettelse på prosjektet.

Riving av Rødstua og garasjen er utført.

Ringerike legevakt
og
ambulansesentral

4K - 2020 77 815 36 203 46,5 % 63 842 Prosjektet går etter oppsatt fremdrift og
økonomiplan. Teknisk ferdigstillelse 3. juli og
overlevering av bygg 4. september 2020.

Totalprognose pr. august er 88,5 MNOK inkl.
mva.

Ringerikskjøkken -
produksjonskjøkken

3 549 4 054 114,2 % 4 050 Anlegget er ferdigstilt.

Sum 418 640 211 046 407 036

Selvkost

Beløp i 1000
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Årets budsjett
Investering Estimert

ferdig
(kvartal)

Rev.
bud.

Regnskap
hiå

Forbruks
% i år

Årsprognose Kommentar

Digitale vannmålere 4K - 2022 8 243 1 856 22,5 % 3 000 Redusert utskiftingsfrekvens pga Covid 19. Vi
forventer å forbruke ca 3 mill i 2020.

Garantisaker VAR LØPENDE 1 740 2 873 165,1 % 1 740 Gjelder føringer fra Ringerike vannverk da
investeringsprosjektet ble stengt i VISMA før
ferdigstillelse av prosjektet.

IT sikkerhet på
styringssystemer
VAR

4K - 2021 2 000 103 5,1 % 2 000 Prosjektering og planlegging er godt i gang, noe
utsatt pga Koronasituasjonen. investeringene
starter for fult når man er over i
installasjonsfase på alle utestasjonene.

Monserud
renseanlegg

4K - 2020 19 281 13 445 69,7 % 26 880 Anlegget er under utførelse. Alle entrepriser er
ferdigstilt, og det jobbes nå med reklamasjoner
og igangkjøring av tekniske anlegg. Anlegget
ble startet opp med avløpsvann 20. mai, og det
er prosess med å få igang renseprosess og
slambehandling. Her er det noen utfordringe r,
men dette løses fortløpende.

For økonomi henvises det til orientering i
formannskapet.

Overføringsledninger
Åsa - Monserud

4K - 2020 12 921 12 259 94,9 % 15 486 Prosjektet har ferdigstilt den siste entreprisen
Åsa øst og anlegget er med det fullført. Det
gjenstår opp pynting og noen erstatninger.
Sluttoppgjør og oppstilling høst 2020.

Sanering Nes i Ådal
etappe 2

4K - 2020 13 160 4 657 35,4 % 11 697 Saneringen er under utførelse. Østsideveien
opp til TGC er ferdigstilt og man er godt igang
på vestsiden opp mot Nes grendehus hvor man
vil avslutte anlegget. Anlegget går etter oppsatt
fremdrift og økonomiplan.

Styresystem Nes RA
og Monserud RA

4K - 2020 14 873 120 0,8 % 3 000 Prosjektet er forsinket da ferdigstilling av
Monserud ra er prioritert foran dette. Det er
utarbeidet en forprosjektrapport men denne
skal revideres og skal foreligge i juni 2020.

Det prioriteres på starte med uteanleggene.
Økonomisk behov er uavklart og det vil komme
en politisk sak på dette. Prognosen settes til 3
mill kr og res terende budsjett overføres til
2021.

Tandberglia /
Tandberghøgda

4K - 2020 800 0 0,0 % 800 Avventer tilbakemelding fra Block Watne.

Utskifting
avløpsledninger

LØPENDE 9 705 6 996 72,1 % 11 705 Melder et merforbruk på ca 2. mill. Uforutsette
kostnader fra Hov Alle (1,5 mill), Vinterroveien
pga ustabile masser (spunting) som var
utfordrende ifht HMS.

Utskifting
vannledninger

LØPENDE 9 426 6 574 69,7 % 9 426 I henhold til plan.

VA - anlegg Parkgata -
Storjordet etappe 1

4K - 2020 18 763 9 079 48,4 % 18 763 Prosjektet er ca 4 uker forsinket som følge av
vanskelige . Hele Parkgata mellom første
koblingpunkt (dypeste delen av grøfta) og
Gullagata er ferdig med VA. Arbeidet har startet
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hiå
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Årsprognose Kommentar

nå videre sørover i Parkgata og er nesten
fremme ved Nygata.
Det er besluttet at Nygata også skal
istandsettes helt ned til Hønengata. Dette
dekkes av forvaltning som har stilt inntil 1,5 mill
til disposisjon. Foreløpig er dette
kostnadsberegnet til 1,1 mill.

I dette arbeidet er det også igangsatt arbeider
med Jernbanekulvert for å krysse jernbanen.
Dette arbeidet er kostnadsberegnet til 6 mill.
Av dette dekker Bane Nor 3 mill.

I Parkgata / Grensegata er det utfordringer med
grunnforhold og det er derfor lagt inn en
usikkerhet på kr 5 983 363 som tilsvarer ca 30%
av kontrakten til Isachsen. Dette er kostnader
som nødvendigvis ikke kommer til utbetaling
hvis grunnforholdene er bedre enn ventet.

Totalt med endringer / tillegg og usikkerhet på
kr 13 083 363, - og tilskudd fra jernbaneverket
blir prognosen på kr 34 227 907, - .

Sum øvrige
prosjekter

0 1 167 100,0 % 0

Sum 110 912 59 129 104 497
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Sykefraværet for 2. kvartal 2020 er på 8,28 %, dette er en nedgang på omtrent 1 prosentpoeng
sammenliknet med 2. kvartal 2019 (9,30 %). Sykefraværet samlet for 1. halvår er 8,89 % og den gode
trenden med at sykefraværet i 2020 synker sammenliknet med 2019 fortsetter.

Det er en positiv nedgang i sykefravær for alle sektorer med unntak av teknisk, kultur og idrett som har
en marginal økning. Det er grunn til å anta at smittevernstiltak i forbindelse med korona har virket
positivt på sykefraværet. I tillegg har kommunen ikke hatt noen ansatte med bekreftet smitte av Covid -
19 (coronavirus). Kommunen har også i 2020 hatt et stor oppmerksomhet på å arbeide med reduksjon
av sykefravær i alle sektorer. Prosjekt et «Sterkere tilbake», i regi av Bedriftshelsetjenesten, har vært et
viktig tiltak. Alle enheter har utarbeidet egne mål og tiltak for å redusere sykefraværet. Oppfølging og
gjennomføring av tiltak for å redusere sykefravær fortsetter i siste halvdel av 20 20.

Arbeid med Miljøfyrtårn - sertifisering av kommunen går etter planen. Det er i første halvdel av 2020
gjort en omfattende miljøkartlegging. Hovedkontoret og tre piloter innen Helse og omsorg og Utdanning
og familie har blitt miljøfyrtårn - sertifisert. Ar beidet er i rute og fortsetter i henhold til prosjektplan.

Implementering av kommunens systematiske Helse, miljø og sikkerhetsarbeid vil pågå i siste halvdel av
2020 og utover 2021.

Ledelse, medarbeidere og organisasjon

Det arbeides med tiltak etter oppf ølgingen av medarbeiderundersøkelsen 2019 på alle enheter og
avdelinger. Resultatene av dette arbeidet vil bli målt ved neste medarbeiderundersøkelse i 2021.

Utover planlagte utviklingsprosjekter og kompetansehevende digitaliseringstiltak har koronapandemi en
ført med seg flere positive effekter innenfor dette feltet. Kompetansen på, og bruken av, digitale verktøy
og hjelpemidler har hatt en kraftig oppsving første halvår 2020 i hele kommunen. Eksempler på dette er
hjemmekontorløsninger, bruk av video - og ne ttmøter, nettbasert hjemmeundervisning i skolene, flere
benytter e - post, og økt bruk av e - læring. I tillegg er det en økt bruk av digitale hjelpemidler i møte med
innbyggere og tjenestemottakere.

Ny digitaliseringssjef har det overordnede ansvaret for den digitale utviklingen i
kommunen. Digitaliseringsstrategien gir retning for digitaliseringsarbeidet og peker på viktige tiltak som
skal gi innbyggerne våre sikre, gode og helhetlige tjenester. For å øke den digitale modenheten og
kompetansen er det opprette t en tverrsektoriell digitaliseringsgruppe som skal bidra til bedre
samordning av våre digitale løsninger, og at digitaliseringsprosjekter og - anskaffelser følger samme
metode.

Kommunens arbeid med heltidskultur fortsetter.
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E - læringskurs som «etikk i Ringerike kommune» og kurs innen sikkerhet er gjort tilgjengelig for alle
ansatte og skal gjennomføres innen 2020.

Oppgave og tjenesteutførelse

Alle enheter og avdelinger har utarbeidet egne virksomhetsplaner med konkrete mål og tiltak for å øke
eller o pprettholde kvaliteten på tjenestene og oppgavene de utfører. Oppfølging og gjennomføring av
tiltakene fortsetter i siste halvdel av 2020 og resultatene vil foreligge i slutten av 2020.

Økonomi

Koronapandemien har påvirket arbeidet med å ta ut effektiviseringskrav og besparelser i forhold til
fjorårets budsjett i alle sektorer. Det vil igangsettes et arbeid høsten 2020 for å kartlegge mulige
synergier av ulike administrative stillinger på tvers i hele kommunen.
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Kommunens tjenesteområder

Admi nistrasjon og fellestjenester

Status mål

Hovedmål Mål Indikator Resultat i
fjor 2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Helse, miljø og
sikkerhet

Miljøfyrtårn: Bistå med
ressurser innen eget
fagområde i gjennomføring
av miljøkartlegging og sikre
vellykket
miljøfyrtårnsertifisering av
hovedkontor og tre piloter
innen september 2020

Bistand i henhold til
prosjektplan

Ihht plan Bistand til prosjektet
gjennomføres i henhold
til plan

Redusere sykefraværet Sykefraværsprosent 8,0 Sykefraværet for
administrasjon og
fellestjenester er lavt
og klart innenfor målet.
Det arbeides godt med
oppfølging av ansatte
med
langtidssykemeldinger
og tilrettelegging gjøres
der det er mulig.

Ledelse,
medarbeidere og
organisasjon

Digitalisering: a) Bidra til at
de ansatte skal ha god og
riktig kompetanse, b)
Fastsette generelle krav til
digital kompetanse for
ledere og ansatte, c) Skape
engasjement og digital
forståelse blant ledere og
ansatte, d) Utvikle og
vedlikehol de digital
kompetanse

Økt digital
kompetanse i
organisasjonen

Ihht plan Digitaliseringsstrategien
gir retning for
digitaliseringsarbeidet
og peker på viktige
tiltak som skal gi
innbyggere sikre, gode
og helhetlige tjenester.
For å øke den digitale
modenheten og
kompetansen er det
opprettet en
tverrsektoriell
digitaliseringsgruppe
som skal bidra til bedre
samordning av våre
digitale løsninger, og at
digitaliseringsprosjekter
og - anskaffelser følger
samme metode.

Etikk: Alle ansatte skal ha
hatt en gjennomgang av
etiske retningslinjer i løpet
av 2020

Andel ansatte som
har hatt
gjennomgang av
etiske retningslinjer

100,0 % E - læringskurs Etikk i
Ringerike kommune er
tilgjengelig og skal
gjennomføres av alle
ansatte innen 2020.
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Hovedmål Mål Indikator Resultat i
fjor 2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Økonomi Effektiviseringskrav 0,5% Effektivisering i
forhold til fjorårets
budsjett

0.5 Noe ledighet i stillinger
i perioder gjennom året
innen administrasjon og
fellestjenester sikrer at
det det er mulig å ta ut
effektiviseringskravet.

Reduksjon i årsverk Besparelse i forhold
til fjorårets budsjett

2 000 000 På grunn av Korona -
situasjonen har planlagt
prosess for arbeid med
reduksjon av
administrative stillinger
blitt utsatt. Det vil
igangsettes et arbeid
gjennom høsten 2020
for å kartlegge mulige
synergi er av ulike
administrative stillinger
på tvers i hele
organisasjonen.

Strategi og utvikling

Status mål

Hovedmål Mål Indikator Resultat
i fjor
2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Etablere 1
arbeidsplass pr 2
nye innbyggere

Ferdigstille og iverksette
handlingsplan for næring i
løpet av 1. tertial

Handlingsplan er vedtatt i
juni i kommunestyret og
gjennomføring i tråd med
denne er iverksatt.

Gjennomføre
konseptutredning om
smart bruk av spillvarme
og grønn næringsutvikling
i samarbeid med
Treklyngen, Ringerikskraft
og Vardar.

Utredningen er under
arbeid og i hovedsak i
tråd med planlagt
fremdrift, noen
forsinkelser knyttet til
coronasituasjonen.

Gjennomføre samordning
og omstrukturering av
samlet kommunal innsats
innen næringsutvikling og
etablererveiledning

I tråd med vedtatt
handlingsplan for næring
er innovasjonssenter
Ringerike etablert,
Samordningsarbeidet
fortsetter løpende.

Sikre tett og god dialog
med både eksisterende og
potensielt nye
næringsaktører i
Ringerike.

Løpende arbeid gjennom
hele året.
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Hovedmål Mål Indikator Resultat
i fjor
2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Etablere et
helhetlig og
effektivt
plansystem
basert på FNs
Bærekraftmål

Utarbeide planstrategi og
planprogram for vedtak i
løpet av 1. tertial 2020

Planprogram og
planstrategi er vedtatt i
juni.

Helse, miljø og
sikkerhet

Miljøfyrtårn: Lede prosjekt
for
miljøfyrtårnsertifisering og
sørge for gjennomføring
og måloppnåelse av
prosjektplan 2020 - 2022

Gjennomføring av
prosjektplan

Ihht plan Prosjektet gjennomføres i
henhold til plan

Redusere sykefraværet Sykefraværsprosent 8,0
Ledelse,
medarbeidere og
organisasjon

Digitalisering:
a) Bidra til at de

ansatte skal ha
god og riktig
kompetanse

b) Fastsette
generelle krav til
digital
k ompetanse for
ledere og
ansatte

c) Skape
engasjement og
digital forståelse
blant ledere og
ansatte

d) Utvikle og
vedlikeholde
digital
kompetanse

Økt digital
kompetanse i
organisasjonen

Ihht plan Digitaliseringsstrategien
gir retning for
digitaliseringsarbeidet og
peker på viktige tiltak som
skal gi innbyggere sikre,
gode og helhetlige
tjenester. For å øke den
digitale modenheten og
kompetansen er det
opprettet en
tverrsektoriell
digitaliseringsgruppe som
skal bidra til bedre
samordning av våre
digitale løsninger, og at
digitaliseringsprosjekter
og - a nskaffelser følger
samme metode.

Etikk: Alle ansatte skal ha
hatt en gjennomgang av
etiske retningslinjer i løpet
av 2020

Andel ansatte som
har hatt
gjennomgang av
etiske retningslinjer

100,0 % E - læringskurs Etikk i
Ringerike kommune er
tilgjengelig og skal
gjennomføres av alle
ansatte innen 2020.

Medarbeider -
undersøkelsen

Indre motivasjon 4.3 Oppfølging av
medarbeidersamtale og
fastsettelse av nye mål og
tiltak er gjennomført av
alle enheter og
avdelinger. Ny
medarbeiderundersøkelse
gjennomføres i 2021.

Oppgave og
tjeneste -
utførelse

Alle investeringsprosjekt
skal leveres i henhold til
oppdragsbestilling

Mål for
investeringer

90,0 % 90,0 % Investeringsprosjektene
ligger totalt sett godt
innenfor vedtatte
rammer. Se for øvrig
rapportering på
investeringsprosjektene.

Gjennomsnittlig
behandlingstid for
byggesak med 3 ukers frist

Mål i dager fra
komplett søknad

10 11 11
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Hovedmål Mål Indikator Resultat
i fjor
2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Gjennomsnittlig
behandlingstid for saker
etter jord - / konsesjonslov

Mål i dager fra
komplett søknad

12 15 14

Kontroller innenfor jord
skal utføres etter lovkrav

Mål kontroller ikke
utført etter lovkrav

0,0 % 0,0 % 0,0 %

Kontroller innenfor skog
skal utføres etter lovkrav

Mål kontroller ikke
utført etter lovkrav

50,0 % 0,0 % 0,0 %

Oppmålingssaker skal
utføres innen fristen (16
uker)

Mål andel som går
over fristen

5,0 % 4,0 % 0,0 %

Salg av
eiendomsinformasjon skal
utføres innen fristen (7
dager)

Mål andel som går
over fristen

0,0 % 0,0 % 0,0 %

Skanning og digitalisering
av byggesaksarkiv

Mål andel fullført 88,0 % 100,0 % Hele byggesaksarkivet er
skannet. Gjenstående
arbeid består av
kvalitet s sikring av
dokumenter skannet i en
tidlig fase, samt pakking
av arkiv for
fjernarkivering.

Tjenesten skal bistå
personell eller dyr i nød
innenfor frister gitt i
forskrift.

Mål
ressursutnyttelse

Tilfreds -
stillende

Tilfreds --
s tillende

Økonomi Effektiviseringskrav 0,5% Effektivisering i
forhold til fjorårets
budsjett

0.5 I tråd med plan

Reduksjon i årsverk Besparelse i forhold
til fjorårets budsjett

1 800 000 I tråd med budsjettkrav



Utdanning og familie

Status mål

Hovedmål Mål Indikator Resultat i
fjor 2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Helse, miljø og
sikkerhet

Miljøfyrtårn: Gjennomføre
miljøkartlegging, innføre
miljøledelse og
miljøfyrtårnsertifisering av
alle enheter i sektor
Utdanning og familie innen
mars 2021

Andel enheter i
sektor Utdanning
og familie som har
innført miljøledelse
og blitt sertifisert
som miljøfyrtårn

Startet Arbeidet er startet
planlagt

Miljøfyrtårn: Gjennomføre
miljøkartlegging, innføre
miljøledelse og
miljøfyrtårnsertifisering av
hovedkontor og tre piloter
innen september 2020

Gjennomført
miljøkartlegging
pilot - barnehage
innen september
2020

Gjennomført Prosjektet er i
henhold til plan

Gjennomført
miljøkartlegging
pilot - skole innen
september 2020

Gjennomført Prosjektet er i
henhold til plan

Pilot - barnehage
skal ha innført
miljøledelse og blitt
sertifisert som
miljøfyrtårn innen
september 2020

Gjennomført Prosjektet er i
henhold til plan

Pilot - skole skal ha
innført miljøledelse
og blitt sertifisert
som miljøfyrtårn
innen september
2020

Gjennomført Prosjektet er i
henhold til plan

Redusere sykefraværet Sykefraværsprosent 8,0 Henviser til
overordnet
statusbeskrivelse for
kommunen

Ledelse,
medarbeidere og
organisasjon

Digitalisering: a) Bidra til at
de ansatte skal ha god og
riktig kompetanse, b)
Fastsette generelle krav til
digital kompetanse for
ledere og ansatte, c) Skape
engasjement og digital
forståelse blant ledere og
ansatte, d) Utvikle og
vedlikeholde digital
ko mpetanse

Økt digital
kompetanse i
organisasjonen

Ihht plan Da skolene stengte
13. mars 2020 ble
undervisning i
klasserommet
erstattet med
nettbasert
hjemmeundervisning
for de fleste
elevene. Mange
lærere har i løpet av
meget kort tid tatt i
bruk digital e verktøy
i undervisningen og
samtidig økt sin
digitale kompetanse.

Etikk: Alle ansatte skal ha
hatt en gjennomgang av

Andel ansatte som
har hatt

100,0 % E - læringskurs Etikk i
Ringerike kommune
er tilgjengelig og skal
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Hovedmål Mål Indikator Resultat i
fjor 2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

etiske retningslinjer i løpet
av 2020

gjennomgang av
etiske retningslinjer

gjennomføres av alle
ansatte innen 2020.

Oppnå tilfredsstillende
andel fagarbeidere.

Andel fagarbeidere 0,0 % 30,0 % 35,4 % Det er lagt til rette
for utdanning og
fagprøver.

Oppgave og
tjenesteutførelse

Avlastning: Personer med
særlig tyngende
omsorgsarbeid klarer å stå i
dette over tid og får
nødvendig ferie og fritid

Avlastning
gjennomført ihht
plan

I henhold til plan

Effektiv arbeidsflyt i
barnevernet

Andel
undersøkelser med
behandlingstid
innen 3 måneder

0,0 % 100,0 % 100,0 %

Elevundersøkelsen - trivsel,
mestring, mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt støtte
hjemmefra.

10. trinn - Andel
elever som har
opplevd mobbing
2 - 3 ganger i
måneden eller
oftere (prosent)

7,6 6,0 Elevundersøkelsen
gjennomføres i
perioden oktober -
desember.
Resultatene
foreligger i januar
2021.

10. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

3.4 3.5 Elevundersøkelsen
gjennomføres i
perioden oktober -
desember.
Resultatene
foreligger i januar
2021.

10. trinn - Mestring 3,9 4.1 Elevundersøkelsen
gjennomføres i
perioden oktober -
desember.
Resultatene
foreligger i januar
2021.

10. trinn - Støtte
hjemmefra

3,9 4.1 Elevundersøkelsen
gjennomføres i
perioden oktober -
desember.
Resultatene
foreligger i januar
2021.

10. trinn - Trivsel 4,1 4.5 Elevundersøkelsen
gjennomføres i
perioden oktober -
desember.
Resultatene
foreligger i januar
2021.

7. trinn - Andel
elever som har

7,5 6.5 Elevundersøkelsen
gjennomføres i
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Hovedmål Mål Indikator Resultat i
fjor 2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

opplevd mobbing
2 - 3 ganger i
måneden eller
oftere (prosent)

perioden oktober -
desember.
Resultatene
foreligger i januar
2021.

7. trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

3.8 4.2 Elevundersøkelsen
gjennomføres i
perioden oktober -
desember.
Resultatene
foreligger i januar
2021.

7. trinn - Mestring 4,0 4.5 Elevundersøkelsen
gjennomføres i
perioden oktober -
desember.
Resultatene
foreligger i januar
2021.

7. trinn - Støtte
hjemmefra

4,4 4.5 Elevundersøkelsen
gjennomføres i
perioden oktober -
desember.
Resultatene
foreligger i januar
2021.

7. trinn - Trivsel 4,4 4.5 Elevundersøkelsen
gjennomføres i
perioden oktober -
desember.
Resultatene
foreligger i januar
2021.

God brukermedvirkning Brukerundersøkelse
i barnehager

4,6 >4,2 4,6

Grunnskolepoeng - målet
er å heve gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.

Grunnskolepoeng 40.7 41.5 Resultatet for 2020
foreligger ikke.

Læreplan - Fagfornyelsen:
- Gi elevene mer
dybdelæring og bedre
forståelse,
- Bidra til å utvikle skolens
dannelsesoppdrag,
- Prioritere og legge til
rette temaene
demokrati og
medborgerskap,
bærekraftig utvikling, og
folkehelse og livsmestring

Innført ny læreplan
- Fagfornyelsen

Ihht plan I henhold til plan.

Læringssenteret: Utarbeide
en årsplan med tydelige

Andel deltagere
med årsplan og

I henhold til plan.
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Hovedmål Mål Indikator Resultat i
fjor 2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

målsettinger for deltager.
Måltall fra land og fylke

tydelige
målsettinger

Nasjonale prøver: målet er
at Ringerikselevene skal
ligge over
landsgjennomsnittet med
henhold til mestringsnivå i
lesing, regning og engelsk.

5. trinn: Lesing 49,0 50,0 Prøvene
gjennomføres i
september 2020.

5. trinn: Regning 48,0 51,0 Prøvene
gjennomføres i
september 2020.

8. trinn: Lesing 50,0 50,0 Prøvene
gjennomføres i
september 2020.

8. trinn: Regning 49,0 51,0 Prøvene
gjennomføres i
september 2020.

Overgangen til selvstendige
liv
- Brukermedvirkning
(selvstendighet, utnyttelse
av ressurser, ivaretakelse
av rettssikkerhet,
deltagelse i arbeidsliv)

God
brukermedvirkning

I henhold til plan.

Redusere andel elever med
spesialundervisning

Andel elever i
grunnskolen som
får
spesialundervisning

8.2 7,0 % 8,4 %

Redusere andelen barn
med barneverntiltak
gjennom strategien "Tidlig
innsats"

Andel barn med
barnevernstiltak pr
31.12 ift.
innbyggere 0 - 17 år

0,0 % 3.4 1,1 %

Tidlig innsats: Legge til
rette for en inkluderende
praksis i barnehagene for å
forbedre kvaliteten på det
ordinære
allmennpedagogiske
tilbudet

Gjennomføring ihht
plan

I henhold til plan

Økonomi Alle skolebygg i kommunen
er godkjent.

Andel godkjente
skolebygg

61.5 69,0 % 61,5 % Hønefoss skole
legges ned og nye
Ullerål åpnet
skoleåret 2020 - 2021

Effektiviseringskrav 0,5% Effektivisering i
forhold til fjorårets
budsjett

0.5

Forebygge økonomiske
vansker hos familiene ved å
bedre oppfølgingen av
betalingsmislighold
gjennom å:
- Bistå kommunal
innkreving ved mislighold
av barnehageplassen.

Forebygging av
økonomiske
vansker

Ihht plan I henhold til plan.
Dette er et
kontinuerlig arbeid.
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Hovedmål Mål Indikator Resultat i
fjor 2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnådd
resultat

Vurdering
måloppnåelse

- Søke gode løsninger til
det beste for barnet.
Reduksjon i årsverk Besparelse i forhold

til fjorårets budsjett
2 000 000 Hønefoss skole

legges ned 31.7,
effekten vil vises ved
årsskiftet.

Tilstrekkelig
barnehageplasser etter
brukernes behov

Andel barn 1 - 2 år
med
barnehageplass i
forhold til
innbyggere 1 - 2 år

0,0 % 88.5 84,1 %

Andel barn 3 - 5 år
med
barnehageplass i
forhold til
innbyggere 3 - 5 år

0,0 % 98,0 % 99,0 %

Øke andelen
minoritetsspråklige barn i
barnehagen

Andel
minoritetsspråklige
barn i barnehage i
forhold til
innvandrerbarn 1 - 5
år

0,0 % 80,0 % 81,6 %

Sektoren skal sørge for tidlig innsats slik at tjenestene retter seg mot det enkelte barn eller ungdom og
deres familier. Gjennom tidlig innsats er målet at den enkelte i størst mulig grad er i stand til å mestre
eget liv.



Helse og omsorg

Status mål

Hovedmål Mål Indikator Resulta
t i fjor
2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnåd
d
resultat

Vurdering måloppnåelse

Helse, miljø og
sikkerhet

Miljøfyrtårn:
Gjennomføre
miljøkartlegging,
innføre miljøledelse
og
miljøfyrtårnsertifiserin
g av alle enheter
innen sektor Helse og
omsorg innen
september 2022

Andel enheter i
sektor Helse og
omsorg som har
innført
miljøledelse og
blitt sertifisert som
miljøfyrtårn

Planlagt Arbeidet med planleggin g
starter i løpet av 2020

Miljøfyrtårn:
Gjennomføre
miljøkartlegging,
innføre miljøledelse
og
miljøfyrtårnsertifiserin
g av hovedkontor og
tre piloter innen
september 2020

Gjennomført
miljøkartlegging
pilot -
Ringerikskjøkken
innen september
2020

Gjennomfør
t

Ringerikskjøkken har våren 2020
deltatt aktivt i arbeidet med
miljøkartlegging, innføring av
miljøledelse og forberedelse til å
bli sertifisert som miljøfyrtårn
innen september
2020. Arbeidet er i rute.

Pilot -
Ringerikskjøkken
skal ha innført
miljøledelse og
blitt sertifisert som
miljøfyrtårn innen
september 2020

Gjennomfør
t

Resultat av innført
miljøledelse og sertifiseringen
gjøres rede for på neste
rapportering. Arbeidet er i rute.

Redusere
sykefraværet

Sykefraværsprose
nt

8,0 11,4 Det er en generell nedgang i
sykefravær med 2% - poeng fra
13,41% i 1. kvartal 2020, til
11,35%, 2.kvartal
2020. Sykefraværet samlet for
første halvår 2020 er 12,39%. 1.
kvartal hadde et høyere
sykefravær enn vanlig. Noe kan
forklares med at mange an satte
var i karantene fra midten av
mars og en god stund utover.

Det er store variasjoner i
enhetene på sykefravær. Noen
enheter har et
høyt korttidsfravær, andre har
ansatte med
høyt langtidsfravær.

Sykefravær på institusjon er noe
lavere enn sykefravær innen
tilrettelagte tjenester og
hjemmetjenester. Noen
enheter har flere sammensatte
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Hovedmål Mål Indikator Resulta
t i fjor
2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnåd
d
resultat

Vurdering måloppnåelse

og kompliserte utfordringer.
Dette arbeides det aktivt med.

Enhetsledere har stor
oppmerksomhet på arbeid
med å r edusere
sykefravær. Konsept "sterkere
tilbake", i regi av
bedriftshelstjenesten, er et
viktig tiltak.

Miljø og kvalitetssikringsgrupper
(MKS) og
Medbestemmelsesmøter (MBM)
er en viktig arena i arbeidet med
arbeidsmiljø og sykefravær.

Ledelse,
medarbe idere
og organisasjon

Andel ansatte med
fagutdanning

Andel ansatte med
fagutdanning i
pleie og
omsorgstjenesten
i prosent av antall
ansatte

>78% Kompetansefordeling andel
hele HO: ufaglærte: 27,7%
(33,8% i
turnus). Faglærte: 48,2%
(46,3% i turnus) Høgskole:
26,0% (18,0% i turnus) Tall for
2019.

Det er fortsatt et behov for flere
sykepleiere, vernepleiere og
fagarbeidere, samt
videreutdanning.

Kommunen har
kompetansemidler hvor vi
oppfordrer våre egne ansatte å
ta høgskole eller fagbrev.

Det k an nevnes at 8 sykepleiere
og 2 vernepleiere ble ferdig
utdannet juni 2020. 9 ansatte
blir ferdig som sykepleier og 2
som vernepleier 2021 og 2022. 1
ansatt starter på
sykepleierhøgskole og 1 på
vernepleier høgskole i august
2020.

Det er også noen ansatte som
har tatt videreutdanning,
7 ansatte på høyskolenivå og 2
ansatte har fullført en
mastergrad i juni 2020. I tillegg
til at flere blir ferdig desember
2020.

I august skal 30
helsefagarbeidere starte på
videreutdanning i demens og
alders psykiatri.
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Hovedmål Mål Indikator Resulta
t i fjor
2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnåd
d
resultat

Vurdering måloppnåelse

Ove r 50 ansatte har
gjennomført etterutdanning
Mitt Livs ABC for mennesker
med psykisk utviklingshemming
og 15 ansatte har gjennomført
ABC
Velferdsteknologi. Etterutdanni
ng Demens ABC har blitt
gjennomført i mange år.

Det skjer mye positivt i
kommune, samti dig kommer det
nye utdanninger eller
utviklingen krever rask og ny
kompetanse, som f.eks.
Velferdsteknologi som er i en
rask utvikling. Geriatri og
psykiatri er noe
kommune trenger en god stund
fremover.

Andel heltids og
deltidsansatte

Andel heltid >19,7% Andel heltidstillinger i hele HO
er: 26,8. Andel heltidsstillinger
turnus i HO: 12,0% Tall for
2019.

Enhetsledere har fokus på å øke
stillingsprosent for ansatte med
deltidsstillinger, under
forutsetning at ansatt har riktig
kompetans e.

Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse

>61,1% Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse i turnus 65,6%
Gjennomsnitt stillingsstørrelse
alle ansatte i HO: 70.5%. Tall for
2019.

Flere enheter har startet
prosjekt
Heltidskultur. Koronapandemie
n har forsinket prosessen
noe. Gjennom kartlegging, gode
prosesser, aktiv bruk av Miljø og
kvalitetssikringsgrupper (MKS)
og Medbestemmelsesmøter
(MBM) ser den enkelte enhet på
løsninger som passer best for
de.

Digitalisering: a) Bidra
til at de ansatte skal
ha god og riktig
kompetanse, b)

Økt digital
kompetanse i
organisasjonen

Ihht plan Den digitale
kompetansehevingen har bl.a.
bestått av e - læringskurs og IKT
opplæring med
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Hovedmål Mål Indikator Resulta
t i fjor
2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnåd
d
resultat

Vurdering måloppnåelse

Fastsette generelle
krav til digital
kompetanse for
ledere og ansatte, c)
Skape engasjement og
digital forståelse blant
ledere og ansatte, d)
Utvikle og
vedlikeholde digital
ko mpetanse

Hapro. Koronapandemien har
hatt en positiv effekt hva angår
bruk av e - post og Cisco.

Digitale tavler innføres og
erstatter bøker og permer. I
tillegg organiseres det flere
"digitale tilsyn/konsultasjoner" i
samarbeid med fastleger.

Etikk: Alle ansatte skal
ha hatt en
gjennomgang av
etiske retningslinjer i
løpet av 2020

Andel ansatte som
har hatt
gje nnomgang av
etiske
retningslinjer

100,0 % E - læringskurs Etikk i Ringerike
kommune er tilgjengelig og skal
gjennomføres av alle ansatte
innen 2020.

De ansatte som har fullført
kurset, blir automatisk registrert
på enhet og vi henter ut
statistikk for å se hvem som har
gjennomført.

Oppgave og
tjenesteutførels
e

Andel av beboere i
institusjon på
langtidsopphold med
omfattende
bistandsbehov

Andel beboere i
institusjon på
langtidsopphold
med omfattende
bistandsbehov i
prosent av antall
beboere

>92,4% I 2019 hadde kommunen
93,85% av beboerne på
sykehjem et omfattende
pleiebehov. Det er anslått
nasjonalt at fire av fem over 80
år på sykehjem har en grad av
demens. I Ringerike ligger antall
plasser for demente på 27,46%
av antallet over 80 år som
faktisk bor på sykehjem.

Andel beboere (67 år
eller eldre) på
langtidsopphold på
institusjon som har
fått legemiddel -
gjennomgang i løpet
av siste 12 måneder

Andel beboere
over 67 år som har
fått legemiddel -
gjennomgang i
prosent av antall
beboere over 67
år

>54,6% Institusjoner: Tyribo og Nes er i
mål i forhold til gjennomgang av
legemiddelhåndtering av alle
beboerne. Hønefoss, Hvelven og
Sokna er godt i gang og regner
med å komme i mål i løpet av
høsten 2020.

Andel brukere i
hjemmetjenesten som
har fått legemiddel -
gjennomgang i løpet
av siste 12 måneder

Andel brukere i
hjemmetjenesten
som har fått
legemiddel -
gjennomgang i
prosent av antall
brukere.

>54,6% Det er høyt fokus på dette
området. Der hvor pasienten har
stort vedtak om hjelp, følges
dette godt opp av
primærkontakten/avdelingen.

Tilrettelagte tjenester: Alle
enheter er godt i gang med
gjennomgangen og regner med
å komme i mål i løpet av 2020.
Noen enheter har laget avtaler
med leger for gjennomgang.
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Hovedmål Mål Indikator Resulta
t i fjor
2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnåd
d
resultat

Vurdering måloppnåelse

Hjemmebaserte
tjenester: Enhetene er godt i
gang med gjennomgangen, men
er noe forsinket da mange
hjemmeboende ikke har vært
hos lege på flere mnd. pga
koronapandemien.

Det har kommet fram at fast
legen registrerer sine
gjennomganger av
legemiddelhåndtering i en egen
journal. Det jobbes med å finne
en løsning slik at det blir
automatisk send en E - link til
enheter i Helse og omsorg av de
pasienter som har tjenester fra
oss.

Andel hjemmeboende
med matombringing
over 80 år som ikke
bor på institusjon

Andel
hjemmeboende
med
matombringing
over 80 år som
ikke bor på
institusjon i
prosent av antall
hjemmeboende
over 80 år

15% Antall hjemmeboende over 80
år som har matombringing fra
Ringerikskjøkken er tilbake på
79, ned fra 91. Årsaken er at
Rustad har igjen overtatt sine
bruk ere fra før
koronapandemien.

Antall mat - ombringing fra
Ringerikekjøkken ligger stabilt.

Andel hjemmeboende
personer med
demens som har
vedtak om
dagaktivitetstilbud

Andel
hjemmeboende
personer med
demens som har
vedtak om
dagaktivitetstilbud
i prosent av antall
hjemmeboende
personer med
registrert
demensdiagnose

10% Tilpasning av tildelingskriteriene
til nytt lovkrav tas opp
igjen etter sommeren 2020.

Det har vært tilpasninger jfr.
anbefalinger i forhold til antall
og tidspunkter for
dagopphold. Antall personer
har blitt redusert, delt i grupper
og den enkelte de har vært i
samme gruppen. Tilbudet har
vært annen hver dag, for hver
gruppe. Dette har fungert
bra. Hjemmeboende demente
har vært prioritert til
dagopphold under
koronapan demien.

En konsekvens av restriksjoner
på besøk på institusjonene
pga pandemien, var at mange
eldre ikke fikk besøk og følte på
ensomheten. Etterhvert åpnet
Norge mer og besøk på
institusjon kunne tilpasses met
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Hovedmål Mål Indikator Resulta
t i fjor
2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnåd
d
resultat

Vurdering måloppnåelse

de nye natsjonale føringer. Ved
siden av a t familien kunne
komme på besøk igjen, ha
kommunen hadde også prosjekt;
sommerjobb for ungdom. Disse
ungdom økte sosial kontakt, gikk
turer osv. med spesielt de eldre
som hadde lite
nettverk. Prosjektet opplevdes
som positiv.

Oppfølging av
ernæring hos beboere
på institusjon

Andel i
risikogruppe med
ernæringsplan

>73,6% Tyribo, Nes og Sokna: Alle
beboere er kartlagt.

Hvelven og Hønefoss: Noe
forsinket grunnet
koronapandemien, men det
vurderes at man vil komme i mål
i andre halvdel av 2020.

Beboere som tydelig er i
risikogruppen har ernæringsplan
på alle institusjoner. .

Andel kartlagte
beboere

>46,1% Se over

Oppfølging av
ernæring hos brukere
i hjemmetjenesten

Andel i
risikogruppe med
ernæringsplan

>48,5% Innenfor tilrettelagte tjenester
har enhetene god oversikt over
de beboerne som er i
risikogruppen. Alle har
ernæringsplan.

Innenfor den tradisjonelle
hjemmetjenester, mangler en
fullstendig oversikt. Det er fokus
på opplæring og
kompetanseheving innenfor
feltet, men har blitt noe
forsinket grunnet
koronapandemien. Arbeidet
fortsette i andre halvdel av
2020. Beboerne som tydelig har
utfordringer med ernæring, er
registrert og har en
ernæringsplan.

Andel kartlagte
brukere

>15,7% Se over

Økonomi Andel barnefamilier
som har fått startlån

Andel
barnefamilier som
har fått startlån i
prosent av antall
som har fått
startlån

>50% Barnefamilier utgjør 28,5% av de
som har mottatt startlån for
april/mai/juni.

Barnefamilier utgjør 62,5% av de
som har mottatt startlån hittil i
år.
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Hovedmål Mål Indikator Resulta
t i fjor
2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnåd
d
resultat

Vurdering måloppnåelse

Døgnpris per
institusjonsplass,
inkludert tilbud til
barn

Døgnpris 4376, - Iflg. SSB er avlastning ikke med i
beboerdøgn. Dette fordi
avlastning organiseres ulikt i
kommunene. I Ringerike regnes
all avlastning som
institusjon, Det betyr at i
indikatoren er utgiften fordelt
på for få døgn, og dermed for
høy døgnpris. Inkl. avlastning
blir døgnprisen redusert fra kr
4536 til kr 3732.

Effektiviseringskrav
0,5%

Effektivisering i
forhold til fjorårets
budsjett

0.5 Det er satt i gang tiltak som har
som tar hensyn å ikke svekke
tilbudet i tjenesten.

Noe av mer kostnader skyldes
korona, som turnustilpasninger,
innkjøp av varer, etablering av
beredskapsplasser osv.

Reduksjon i årsverk Besparelse i
forhold til fjorårets
budsjett

2 000 000 Kommenteres av HR

Ventetid på
sykehjemsplass

Andel personer
som har mottatt
sykehjemsplass
innen 15 dager
etter at
kommunalt vedtak
er fattet

>90,3% 18 pasienter har fått vedtak
om sykehjemsplass i
april/mai/juni. Alle 18 har fått
tildelt denne innen 4 dager etter
at kommunalt vedtak er fattet.

Det er ingen ventetid på
sykehjemsplass i denne
perioden.



Teknisk, kultur og idrett

Status mål

Hovedmål Mål Indikator Resulta
t i fjor
2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnåd
d
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Helse, miljø og
sikkerhet

Miljøfyrtårn: Bistå med
ressurser innen eget
fagområde i
gjennomføring av
miljøkartlegging og sikre
vellykket
miljøfyrtårnsertifisering
av hovedkontor og tre
piloter innen september
2020

Bistand i henhold
til prosjektplan

Ihht plan TKI bidrar med
Eiendomsenheten i dette
prosjektet. Grunnet
sykefravær henger man
etter med hensyn til
Energimerking av bygg.
Øvrige saker er i rute.

Miljøfyrtårn:
Gjennomføre
miljøkartlegging, innføre
miljøledelse og
miljøfyrtårnsertifisering
av alle enheter i sektor
Teknisk, kultur og idrett
innen desember 2021

Andel enheter i
sektor Teknisk,
kultur og idrett
som har innført
miljøledelse og
blitt sertifisert som
miljøfyrtån

Startet Planlegging av arb eidet er
startet

Redusere sykefraværet Sykefraværsprose
nt

8,0 Sykefraværet i sektoren er
generelt lavt og ligger
godt under kommunens
målsetting.

Ledelse,
medarbeidere
og organisasjon

Digitalisering: a) Bidra til
at de ansatte skal ha god
og riktig kompetanse, b)
Fastsette generelle krav til
digital kompetanse for
ledere og ansatte, c)
Skape engasjement og
digital forståelse blant
ledere og ansatte, d)
Utvikle og vedlikeholde
digital kompetanse

Økt digital
kompetanse i
organisasjonen

Ihht plan Dig italiseringsstrategien
gir retning for
digitaliseringsarbeidet og
peker på viktige tiltak som
skal gi innbyggere sikre,
gode og helhetlige
tjenester. For å øke den
digitale modenheten og
kompetansen er det
opprettet en
tverrsektoriell
digitaliseringsgruppe som
skal bidra til bedre
samordning av våre
digitale løsninger, og at
digitaliseringsprosjekter
og - anskaffelser følger
samme metode.

Etikk: Alle ansatte skal ha
hatt en gjennomgang av
etiske retningslinjer i
løpet av 2020

Andel ansatte som
har hatt
gjennomgang av
etiske
retningslinjer

100,0 % E - læringskurs Etikk i
Ringerike kommune er
tilgjengelig og skal
gjennomføres av alle
ansatte innen 2020.

Medarbeiderundersøkelse
n

Indre motivasjon 4.3 Oppfølging av
medarbeidersamtale og
fastsettelse av nye mål og
tiltak er gjennomført av
alle enheter og avdelinger.
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Hovedmål Mål Indikator Resulta
t i fjor
2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnåd
d
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Ny
medarbeiderundersøkelse
gjennomføres i 2021

Oppgave og
tjenesteutførels
e

Effektivisering av
energibruk i
eiendomsmasse.

Mål innsparing av
energi

- 5.9 3,0 % Løpende arbeid, ligger an
til å nå målsetting

Effektivisering av
energibruk i vann, avløp
og rens

Mål innsparing av
energi

- 5.9 Effektivisering av
energibruk i vann og
avløpsproduksjonen er
igangsatt. Det viktig faktor
for å kunne redusere
energibruken er mindre
lekkasjer på
ledningsnettet og mindre
innlekk av fremmedvann
på avløp.

Mål innsparing av
energi

- 5.9 3,0 %

Eiendomsforvaltning skal
levere i hht
Tjenesteleveranseavtale

Mål
tjenestelevering i
hht. avtale

90,0 % 100,0 % Eiendomstjenesten
leverer ihht
leveranseavtale, noen
tilpasninger med hensyn
til Covid - 19, fravær og
omorganisering

Forbedre kvaliteten i
avløpsnettet.

Mål er reduksjon
av fremmedvann i
avløpsnett

4.5 5,0 % Fremmedvann i
avløpsnettet bør kunne
reduseres om vi bruker
overvannsveilederen
aktivt og sørger for at
fortettingen i sentrum
ikke fører til mer overvann
i avløpsnettet.

Fremmedvann i
avløpsnettet vil også bli et
tema mht.
overløpsproblematikk
mht. forurensning og
sannsynligvis pålegg om
reduksjon av utslipp fra
pumpestasjonene.

Forbedre kvaliteten på
kommunalt veinett.

Målt antall
deltakere

3 Tilfredstillend
e

Midlene disponert til ulike
prosjekter. Et av målene
er å få oppklassifisert
veienes bæreevne til BK10
der vi gjør
oppgraderinger.

Samarbeider også med VA
ang kummer og ledninger i
grunnen.
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Hovedmål Mål Indikator Resulta
t i fjor
2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnåd
d
resultat

Vurdering
måloppnåelse

Sikker levering av rent
drikkevann.

Mål reduksjon
vanntap på nettet

49,0 % 40,0 %

Lekkesjetallene på
levering av drikkevann
i 2019 var på 49
%. Målsettingen på 40% i
2020 tror vi ikke at vi når.
Mer realistisk er 45%. Den
viktigste årsaken til
lekkasjene er at
ledningsnettet er
gammelt.Hyppigere
utskifting av
ledningsnettet vil
redusere lekkaksjene.

Et annet tiltak som er
igangsatt for å få ned
lekkasjeprosenten er
innføringen av
vannmålere med
lekkasjerapportering. Det
te gjør at det blir lettere å
oppdage lekkasjer
tidligere.

Øke antall deltakere på
nasjonale
brannvernkampanjer
(åpen dag, komfyrvakt,
studenter, eldre,
julekalender, aksjon
boligbrann etc).

Målt antall
deltakere

3 1100 600 På grunn av COVI D - 19 er
alle kurs og kampanjer
utsatt, og Åpen Dag med
åpen brannstasjon e r
avlyst (gjelder hele
Norge). Brann og
redningstjenesten jobber
med alternativt opplegg
hvor vi forsøker å besøke
så mange barnehager som
mulig med vår Bjørnis -
maskot. Vi antar at vi da
kan nå ca. 400 - 500 barn.
Det vil si at vi klarer 50%
av det målet vi har satt for
2020.

Øke antall elever i
kulturskolen, målt i
prosent av antall barn i
grunnskolealder.

Antall barn 9.7 12,0 % Antallet barn og ungdom i
kulturskolen er stabilt

Øke besøkstallet,
Biblioteket

Besøkstall 88 000 Vært stor nedgang i både
utlån og besøk på
bibiloteket, dette pga
restriksjoner i forbindelse
med Corona situasjonen

Øke fagtilbudet i
kulturskolen

Antall fag 3 5 Det vurderes og
tilrettelegges for nye
tilbud i kulturskolen. Nytt
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Hovedmål Mål Indikator Resulta
t i fjor
2019

Ønsket
resultat
2020

Oppnåd
d
resultat

Vurdering
måloppnåelse

er gratis sommerskole,
kor, låtskriverkurs for
ungdom, gitarkurs for
voksne, musikk fra livets
begynnelse og tilrettelagt
undervising.

Økonomi Effektiviseringskrav 0,5% Effektivisering i
forhold til fjorårets
budsjett

0.5 Det arbeides kontinuerlig
med forbedringsarbeid i
sektoren for å tilpasse oss
nye behov og for å utnytte
ressursene på en best
mulig måte.

Reduksjon i årsverk Besparelse i
forhold til fjorårets
budsjett

200 000 Ved vakanser gjøres det
en vurdering om det skal
rekrutteres eller ei. I
forbindelse med Covid - 19
har det vært behov for å
øke antall ansatte både på
renhold og
vaktmestersiden.
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Kommunens tjenesteområder

Administrasjon og fellestjenester

Status politisk vedtak og verbalforslag

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
KS 192/19 - Om
kommunale
arbeidsplasser kan
flyttes ut til de
prioriterte tettstedene i
kommunen

Budsjettvedtak:

Rådmannen bes utrede hvilke
kommunale arbeidsplasser det kan
være mulig å flytte ut til de
prioriterte tettstedene i kommunen.

Politisk sak ble lagt frem for kommunestyret i juni
2020. Se sak 86/20.

KS 192/19 - Tiltaksplan
for ytterligere reduksjon
i kostnader tilsvarende
10 mill. i 2020

Budsjettvedtak 2020:

Det utarbeides en tiltaksplan for
ytterligere reduksjon i kostnader
tilsvarende 10 mill. i 2020.

Administrasjonsutvalget legger frem
en tiltaksplan for å nå målet om
ytterligere reduksjon i kostnader,
budsjett kravene for effektivisering,
redusert sykefravær og reduserte
årsverk. Heltidskultur, endrede
turnuser, bedre arbeidsmiljø, kvalitet
i tjenestene skal være styrende for
dette arbeide t. Vi viser til arbeidet
med «nytt blikk».

Administrasjonsutvalget har behandlet
verbalforslaget om utarbeidelse av tiltaksplan for
ytterligere reduksjon i kostnader tilsvarende 10
mill. i 2020. Ansattrepresentantene
(hovedtillitsvalgte) i utvalget har tatt til orde for
at de ikke ønsker at administrasjonsutvalget
utarbeider en slik tiltaksplan. Leder av
administrasjonsutvalget skal følge opp dette
videre for å klargjøre videre arbeid.

KS 86/20 Verbalforslag -
kommunale
arbeidsplasser

Vedtak:

1. Kommunestyret ber
administrasjonsutvalget se på
muligheter for etablering av
kontorfellesskaper i distriktene, slik
at kommunalt ansatte gis anledning
til å benytte kontorplass i sitt
lokalmiljø.

2. Arbeidet skal skje gjennom et
trepartssamarbeid mellom
administrasjon, politikere og
fagforeningene i kommunen.

Politisk sak (192/19) ble lagt frem for
kommunestyret i juni 2020. Kommunestyret
vedtok at administrasjonsutvalget skal se
på muligheter for etablering av kontorfellesskap i
distriktene, slik at ko mmunalt ansatte gis
anledning til å benytte kontorarbeidsplass i sitt
lokalmiljø. Arbeidet skal skje gjennom et tre -
partssamarbeid.
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
KS 193/19
Forvaltningsrevisjon av
etikkarbeid

VEDTAK

Kontrollutvalget oversender rapport om
etikkarbeid i Ringerike kommune til
kommunestyret med følgende forslag:

1. Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport om
etikkarbeid til orientering.

2. kommunestyret ber rådmannen
om å:

1. iverksette konkrete
tiltak for å styrke
ytringskulturen for
alle ansatte i
kommunen.

2. Styrke interne arenaer
med fokus på etikk,
etiske retningslinjer,
og etiske dilemmaer i
alle deler av
kommunen.

3. Varslingssekretariatet
skal informeres om
alle varsler, løst eller
ikke løst

4. Årlig redegjø re
ovenfor
kommunestyret om
kommunens
antikorrupsjonsarbeid,
slik det ble vedtatt i
kommunestyret i
januar 2016, og også
om hvordan
internkontroll brukes
til å avdekke og hindre
uetisk adferd og
korrupsjon, slik det er
anbefalt.

3. Kontrollutvalget bes følge opp
rapporten høsten 2020.

4. Kommunestyret ber om senest i
juni 2020 å bli orientering om
hvilke tiltak som er iverksatt og
effekten av tiltakene.

5. Kommunestyret ser svart
alvorlig på revisjonsrapporten, -
og ber rådmannen raskt
iverksette nødvendige tiltak i
tråd med anbefalingene blant
annet i samarbeid med de
ansattes organisasjoner.»

For å ha kontroll med etterlevelsen av
kommunens retningslinjer og krav i forbindelse
med etikk og antikorrupsjonsarbeid er temaet
inkludert i kommunens kvalitetsindikatorer og
følges opp gjennom ledelsens gjennomgang.

Det er planlagt en orientering for
kommunestyret om tiltak etter
forvaltningsrevisjonen i løpet av tidlig høst 2020.
I tillegg skal det lages en politisk sak angående
antikorrupsjonsarbeidet høsten 2020.
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Strategi og utvikling

Status politisk vedtak og verbalforslag

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
192/19 - Grønt - området
ved St. Hanshaugen,
utvikle til et attraktivt
grøntområde for byen

Budsjettvedtak 2020:

I løpet av første halvår 2020
fremmes det egen sak om hvordan
grønt - området ved St. Hanshaugen
kan utvikles som et attraktivt
grøntområde for byen.

Utredningen skal baseres på at St.
Hanshaugen skal settes i en slik stand
at den er mer tilgjengelig for bynært
friluftsliv og rekreasjon, - blant annet
med stier og skilting.

Egen politisk sak vedtatt i kommunestyret i juni.
Oppstart rydding skjer høsten 2020 - og det
legges inn 570 000, - til videre arbeider i budsjett
for 2021

192/19 - Rimelige
kommunale tomter til
unge i etableringsfasen

Budsjettvedtak 2020:

Rådmannen bes utrede ordninger, -
herunder steder i distriktene, hvor
kommunen kan tilby rimelige
kommunale tomter til unge i
etableringsfasen.

Sak planlegges fremlagt i 2. halvår 2020

192/19 - Utvikling av
Petersøya som
kommunalt friområde

Budsjettvedtak 2020:

Utvikling av Petersøya som
kommunalt friområde

Kommunestyret ber rådmannen om
å igangsette planlegging for utvikling
av Petersøya som kommunalt
friområde i programperioden 2020 -
2023, med konkrete forslag til tiltak,
herunder vurdere opparbeidelse av
bystrand. Videre ber kommunestyret
om plan og tiltak for at Petersøya
snarest avvikles som snødeponi, og
for at det skal bli adgang t il området
når flom oppstår. Saken fremmes til
politisk behandling i løpet av 2020

Saken sees i sammenheng med øvrig arbeid langs
elva, med hhv reguleringsarbeid både for
elvelangs og Schjongslunden, slik at man får en
helhet i utviklingen.

192/19 - kartlegging av
internett dekningen i
kommunen

Budsjettvedtak 2020:

Rådmannen foretar i løpet av første
kvartal 2020 en kartlegging av
internettdekningen i kommunen.
Resultatet av kartleggingen legges
frem for politisk behandling.
Kartleggingen skal danne grunnlag
for søknad om eksterne midler, - evt
andre målrettede tiltak som kan sikre
god internetthastighet i hele
kommunen og motvirke et digitalt
klasseskille.

Gjennomføring av kartlegging ligger etter plan og
det siktes på å fremlegge sak i 4. kvartal ,
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
KS 22/19 Interpellasjon
fra Elsa Lill Piltingsrud
Strande (H) -
Kommunens
forpliktelser i
selskaper/organisasjoner

Saken håndteres i årlig eierskapsmelding

Kulturarvstrategi Det utarbeides en egen
kulturarvstrategi i løpet av
handlingsplanperiode

Det planlegges oppstart for dette i 2021

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
55/20 "Ringerikspakka"
- tiltak for tilrettelegging
for næringsliv og
aktivitet i forbindelse
med Korona - krisen

Vedtak:

Ringerike kommune vil bidra aktivt til
å avhjelpe den krevende situasjonen
i næringslivet gjennom en
tiltakspakke:

- Omdisponering av
investeringsmidler til tiltak knyttet til
tilrettelegging for næringsutvikling
og trafikksikkerhetsprosjekter i tråd
med dette saksfremlegget

- Fremskynding av noen
investeringstiltak der vi ser
muligheter for raskere
gjennomføring, og innenfor
gjeldende budsjett

- Etablering av nytt næringsfond i
samarbeid med aktuelle aktører.
Rådmannen kommer tilbake med
egen sak om vedtektsendringer i
eksisterende fond mm i
kommunestyremøtet 4. juni

De økonomiske konsekvensene av
tiltakspakken søkes innarbeidet i 2.
kvartalsrapport 2020.

Rådmannen rapporterer løpende til
Formannskapet på status og
fremdrift for tiltakene.

Rådmann ber om aksept for oppstart
av prosjektet i H ønengata allerede i
mai, for å sikre fremdrift og
ferdigstillelse av hovedelementene
før skolestart høsten 2020.

- Kommunestyret ber rådmannen gå i
dialog for å få iverksatt byggingen av
studentboliger som SSN har fått
tildelt, så fort som mulig.

Pakken er vedtatt og investeringsprosjekter
igangsatt. Egen sak om bruk av næringsfond
fremlegges i september
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
- Regjeri ngen har forsterket støtten
til kompetanseheving og
bedriftsintern opplæring i bedrifter
som rammes av virusutbruddet
gjennom økt rammetilskudd til
fylkeskommunene. Kommunestyret
ber om at disse midlene så snarest
mulig lyse ut, slik at de kommer
bedriften e til nytte.

Ringerike kommune utarbeider
straks søknad om bredbåndsmidler
fra Viken

KS 56/20 Ny
organisering og strategi
for kommunens
eiendomsvirksomhet

Vedtak:

1. Sak 56/20 utsettes.

2. Kommunestyret ber om at saken
settes på agendaen til
formannskapets strategikonferanse
10. og 11. juni for en bredere
diskusjon og gjennomgang av forho ld
som omhandler
eiendomsvirksomheten.

Strategi og organisering vedtatt i kommunestyret
i juni

KS 84/20 Avtale om
tjenestetilbud i
Hønefoss
Politistasjonsdistrikt

Vedtak:

1. Kommunestyret tar svar fra
Politiet til orientering.

2. Kommunestyret informeres om
dagens og fremtidig samarbeid med
lokalt politi, i et temamøte.

Kommunestyret tar svar fra politiet
til orientering og sender svar om
misnøye over redusert tilgang til
fysisk tilværestedelse av politiet i
Ringerike.

KS 94/20 Evaluering av
Ringerike kommunes
seriøsitetskrav

Vedtak:

1. Rådmannen anbefaler
kommunestyret om å vedta de
omforente seriøsitetsbestemmelsene
så snart disse foreligger etter
forhandlinger med BNL og
Fellesforbundet. Frem til disse er
vedtatt anbefaler rådmannen å
bruke de reviderte bestemmelsene
til KS, slik at våre krav er i tråd med
lovgivningen.

2 . Kommunestyret ber om et
Temamøte i forbindelse med saken

Behandlet i kommunestyret i juni.
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Utdanning og familie

Status politisk vedtak og verbalforslag

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
192/19 - Utviklingen
innen det forebyggende
arbeidet for
Ungdomskontakten og
Møteplassen

Budsjettvedtak 2020:

Rådmannen legger frem en sak om
utviklingen innen det forebyggende
arbeidet for ungdomskontakten og
møteplassen innen mai 2020.

Iht. plan Vedtak i Formannskapet, 16.06.20:
Ungdomsplassen og ungdomskontakten slås
sammen til en forebyggende ungdomsgruppe.
A lle ansatte jobber både oppsøkende ute og
ungdomsplass inne. Gruppen totalt styrkes med
stillinger og midler til drift og leie av lokaler.

KS 22/20 Interpellasjon
fra Saeid Hosseini (Ap) -
Etablering av flyktninger
i Ringerike kommune

Vedtak:

Kommunestyret anmoder rådmann å
iverksette følgende før utgangen av
2020.

1. Kommunestyret ber rådmannen å
gi kommunestyret en orientering om
iverksatte tiltak for å sikre god helse
og forhindre fattigdom blant
flyktninger tidlig i etableringsfasen.

2. Kom munestyret ber rådmannen å
gi en orientering av bruk av tolk i
kommunale helsetjenester

Iht. plan Ordfører svarte opp interpellasjonen i KS - sak
22/20

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
KS 83/20 Miljøveiledere
i skolen - Evaluering

Vedtak:

1. Formannskapet tar
tilbakemeldingen på
miljøveiledertjenesten i skolene til
orientering.

2. Rådmannen anbefales å
innarbeide i sitt forslag til HP 2021 -
2024 kr 1, 8 millioner kroner til dette
formål.

Iht. plan Følgende skoler er valgt administrativt til å ha
miljøveiledere skoleåret 20/21: Veienmarka
ungdomsskole, Hov ungdomsskole og Ullerål
barneskole.

Sak 54/20
Innbyggerinitiativ -
fortsatt drift Heggen
barnehage

Vedtak:

1. Innbyggerinitiativet tas til følge

2. Rådmannen bes foreta ny
gjennomgang av behov for
oppgradering, og hvorvidt gymsal
kan avhendes til lokale
lag/foreninger.

3. Det foretas ny oppdatering av
behovsanalysen for barnehager,
herunder reell kapasitet for plasser
til barn over/under 3 år.

4. Saken bes fremmet senest til
budsjettmøtet høsten 2020.

Iht. plan
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Helse og omsorg

Status politisk vedtak og verbalforslag

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
Akson -
intensjonserklæring for
deltakelse

Vedtak i Eldrerådet:

Ringerike kommune signerer
intensjonserklæring om deltakelse i
Akson. Signeringen er

uttrykk for kommunens støtte til og
intensjon om deltakelse i det videre
arbeidet med tiltaket

Akson. Intensjonserklæringen
innebærer ikke noen
kjøpsforpliktelse eller ann en
økonomisk

forpliktelse for kommunen på det
nåværende tidspunkt.

Eldrerådet tilslutter seg en signering,
men ønsker å uttrykke en bekymring
til konsekvensen av

utvidet innsyn og personvern, og
hvordan dette vil bli ivaretatt.

Rådmannens forslag ble enstemmig
vedtatt som hovedutvalgets (HOV)
innstilling til

kommunestyret.

Iht. plan Intensjonserklæring om deltakelse i
Akson signeres. Dette er en støtte til sentrale
myndigheters videre arbeid med ny løsning for
samhandling og journal i helsetjenesten.
Tilknytningsform besluttes i 2021.

Behov for ekstra
sengetilbud for omsorg
og behandling i forhold
til pågående pandemi

Vedtak i Strategi og plan

Vedtak i Eldrerådet

Vedtak i Hovedutvalget for helse,
omsorg og velferd

1. Rådmannen legger frem en ny sak
for kommunestyret 4.6.20 om å
etablere ekstra kapasitet i
størrelsesorden ca. 16 senger i
tilknytning til Austjord
behandlingssenter. Det skal gå frem
fram av saksfremlegget:

· størrelse, utforming og kvalitet på
anlegg.

Iht. plan Grunnarbeidene er gjennomført etter
plan (planering, oppstikk vann/kloakk,
strømforsyning og fundament) og i rute.
Modulene er produser t og står på lager inntil
grunnarbeidene er ferdigstilt. Planlagt innflytting
medio August 2020. Tiltaket er gjennomført
under vedtatt budsjett.
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
· behov og mulighet for alternativ
utnyttelse av sengekapasitet

· bemanningsplan for pandemi bruk
og alternativ utnyttelse

· kostnadsberegning».

Heradsbygda
Omsorgssenter - status

Iht. plan Framdrift i henhold til plan.

KS 18/19 Bygging av
omsorgsboliger - BP 2
10007 "Hov Vest"

Iht. plan Framdrift i henhold til plan.

KS 5/19 Bygging av
omsorgsboliger - BP 2
10008 "Hov Øst"

Iht. plan Framdrift i henhold til plan.

Mandat til politisk
samarbeidsgruppe -
strukturutredning helse
og omsorg

Vedtak i Formannskapet:

1. Det nedsettes en politisk
samarbeidsgruppe som sammen
med administrasjonen skal

utarbeide en plan for videre arbeid
med behovsanalyse og
strukturutredning for pleieog
omsorgtjenestene.

Kommunestyret vedtak skal følges
opp i det videre politiske arbeidet/

i prosjektet, med utredning om
behov for økning av antall
sykehjemsplasser (korttidsog
permanente plasser) for
planperioden 2020 – 2023 og videre
framover.

Det legges fram plan med konkrete
forslag til utbygging og heldøgns drift
av flere

plasser med sykehjemstandard;
jamfør vedtak i Kommunestyrets sak
192/19,

verbalforslag)

2. Det avsettes økonomiske ressurser
fra formannskapets
disposisjonskonto til innhenting

av konsulentbistand i forbindelse
med behandlingen av 1. kvartal.

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og
velferd utnevner følgende
medlemmer til

samarbeidsgruppen og utvide
samarbeidsgruppen fra 3 til 5
medlemmer:

Iht. plan Prosjekt/arbeidsgrupper er etablert og arbeidet
påbegynt.

Utredningskostnader er vedtatt dekkes av
Formannskapets disp. konto FS sak 59/20
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
Brit W. Bøhler (Rødt)
Anne Katrine Korneliussen
(Ap)
Runar Johansen (H)
Ole Johan Andersen (Frp)
Per Christian Aur dal (Sp)

Utvidet samarbeid
mellom Menova as og
Aurora, - organisering
og endringer i
tjenestetilbudet til
psykisk
utviklingshemmede

Vedtak i Hovedutvalget for helse,
omsorg og velferd: · Rådmannens
statusrapport og vurdering tas til
etterretning.

· Ringerike kommune erkjenner at
Menova as må gje nnomføre en om -
og utbygging for å kunne etablere og
lokalisere den samhandling og
utvikling av tjenestetilbudet som
kommunestyret har vedtatt. Under
forutsetning av at husbankens
virkemidler kan nyttiggjøres, vil
Ringerike kommune kjøpe denne
bygningsmass en, og Menova as bes
om å dimensjonere nødvendige
arealer innenfor en
kostnadsramme/pris for kommunen i
størrelsesorden inntil 28 mill. kroner
eks. mva. Dersom Ringerike
kommune på et senere tidspunkt
vurderer å selge egen
bygningsmasse, skal Menova as ha
forkjøpsrett etter takst. Tilsvarende
gjelder for Ringerike kommune
dersom Menova as ønsker å selge sin
del av bygningsmassen.

· Andre arealer ved Menova as som
er nødvendig for drift av Aurora,
disponeres ved en egen leieavtale.

· Menova tar ansvaret for å etablere
en felles veiledergruppe knyttet til
Menova Arbeid. Veiledergruppen
skal økonomisk være et «spleiselag»
mellom Menova as og Aurora, og
serve alle deltagere knyttet til
Menove Arbeid samt Aurora.

· De beskrevne organisatoriske
endringer og ny inn retning av
tjenestetilbudet til psykisk
utviklingshemmede vedtas. Det
forutsettes at tilbudet er på plass fra
januar 2022, og at dagens leieavtale
på Hensmoen avvikles. Rådmannen
får fullmakt til å inngå nødvendige
samarbeidsavtaler i tråd med
vedlagte int ensjonsavtale

Iht. plan Behandlet i kommunestyret 25.6.2020. Arealene
beregnes ferdigstilt 31.12.21 og det vedtatte
samarbeidet implementert fra samme dato.
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble
enstemmig vedtatt som
formannskapets innstilling til

kommunestyret.

Teknisk, kultur og idrett

Status politisk vedtak og verbalforslag

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
192/19 - Etablere
frivillighetens hus,
sammen med andre

Budsjettvedtak 2020:

Kommunen inviterer
frivillighetssentralen og andre
interessenter til å etablere
frivillighetens hus sammen med
kommunen.

192/19 - Innføring av
Aktivitetskort/fritidskort
for barn og unge

Budsjettvedtak 2020:

Det legges frem en sak om innføring
av Aktivitetskort/fritidskort våren
2020.

Vi mener dette er et svært godt tiltak
for å få barn og unge til å delta i
kultur og fritidsaktiviteter. Kortet vil
være uavhengig av foreldrenes
økonomi slik at det i tillegg v il ha en
god sosial profil.

Sak om fritidskort kommer til behandling i løpet
av august/ september.

192/19 - Midlertidig
bruk av Hønefoss skole,
etterbruk av Eikli skole,
Kirkeskolen, Heggen bh

Budsjettvedtak 2020:

Midlertidig bruk av Hønefoss skole,
etterbruk av Eikli skole og
Kirkeskolen, Heggen utredes innen
sommeren 2020

Sak 100/20 om etterbruk av skoler og barnehager
var til behandling i KS den 25.06.20

192/19 - Offentlig
toalett i Hønefoss
sentrum

Budsjettvedtak 2020:

Rådmannen bes foreta en utredning
av hvor offentlig toalett kan
etableres i Hønefoss sentrum.

Sak om off. bytoaletter var til behandling i KS den
03.03.20 i sak 25/20. og kommunestyret kom da
med en ny bestilling til rådmannen. Pga Korona
situasjonen er ikke saken blitt priorit ert.
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
192/19 - om Ringerike
kommune skal bygge
Haugsbygd Arena selv

Budsjettvedtak 2020:

Rådmannen kommer med en sak om
Ringerike kommune skal bygge
Haugsbygd Arena selv innen 2022,
innen mai 2020. Rådmannen skal
samtidig legge frem en prognose på
når leiekostnadene passerer
nedbetalingen av et lånefinansiert
kommunalt anlegg. Ringerike
kommune er positive til en hall i
Haugsbygda.

Saken er noe forsinket pga Korona situasjonen.
Sak kommer til behandling i løpet av september

KS 18/19 Interpellasjon -
Bygdefolkets rett til å
brukes Åsbygda skole

Forslag til avtale er oversendt Åasbygda Vel. Sak
blir lagt frem til politisk behandling så snart
avtalen med Vellet er på plass.

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
93/20 - Ringerike
krematorium -
driftsstans på dagens
anlegg, løsning for 3 - 5
år og mulige løsninger
på lengre sikt

Vedtak:

Det settes av kr. 535 000, - inkl. mva
til nytt styringssystem til
kremasjonsovnen. Midlene
innarbeides i forbindelse med
behandlingen av 2. kvartal

Deler er satt i bestilling, det er noe leveringstid.

KS 100/20 Etterbruk av
skoler og barnehager

Vedtak:

1. Det utredes om Hønefoss skole
midlertidig kan benyttes av lag og
foreninger som har behov for lokaler
fra høsten 2020.

2. Eiendommen Eikli skole
detaljreguleres i tråd med vedtatt
områdereguleringsplan, med
oppstart i 2021.. Bygningen rives.
Kostnadene til riving innarbeides i
handlingsprogram for 2021 - 2024.

Tillegg: Framtidig utnyttelse av
eiendommen vurderes i lys av
kommunens behov for arealer
sentralt i Hønefoss.

3. Etterbruk av Kirkeskolen utredes i
bredt perspektiv for utvikling av
Ringerike kommunes eiendommer.
Skolen er i mellomtiden en buffer for
oppvekstsektorens behov.

4. Åsbygda skole overdras Åsbygda
Vel uten begrensende føringer.

Iht. plan Sak 100/20 om etterbruk av skoler og barnehager
var til behandling i KS den 25.06.20.
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
KS 127/17 -
Trafikksikkerhetsplan for
Ringerike kommune
2017 – 2021

VEDTAK:

1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike
kommune 2017 - 2021 vedtas.

2. Trafikksikkerhetsplanen kommer
til revidering våren 2018.

3. Temamøte for HMA
trafikksikkerhet berammes våren
2018 (kommun ale veier,
gang/sykkelvei, fylkesvei).

4. Kommunestyret ber om egen sak
der det gjøres rede for hvordan sikre
måloppnåelse for å bli godkjent som
trafikksikker kommune (Trygg
Trafikk).

Forsinket Prosess er igangsatt

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

VEDTAK:

1. Kommunestyret ber rådmannen
starte forarbeidet og å utrede
kostnadene for bygging av ny
brannstasjon og ny lokalisasjon i
Hønefoss sør.

2. Kommunestyret ber rådmannen gå
i dialog med private aktører på
Eggemoen, Forsvaret og Jevnaker
kommune, for et eventuelt offentlig -
privat samarbeid om en brannstasjon
på Eggemoen.

3. Kommunestyret ønsker å
videreføre samarbeidet med Hole
kommune, og eventuelt utvide
samarbeidet til å omf atte Jevnaker
og Modum kommuner. Rådmannen
bes om å avklare et mulig utvidet
interkommunalt samarbeid.

4. Som en del av
beslutningsgrunnlaget bes det om at
det tas et nærmere avklaringsmøte
med nærliggende kommuner for et
videre samarbeid.

5. Som en del av
beslutningsgrunnlaget må
fremtidsbilde i lys av fellesprosjektet
(Fre16) og nye bosetningsmiljøer
vurderes.

Forsinket Utredningen var planlagt lagt frem politisk før
sommeren. Prosessen er litt forsinket, pga bla
avklaringer med grunneiere og Statens vegvesen.

KS 208/19 Anmodning
fra Tyristrand vannverk
SA om forhandlinger om
kommunal overtakelse
av vannverket

Vedtak:

1. Rådmannen gis fullmakt til å
utrede og forhandle om kommunal
overtakelse av Tyristrand vannverk
SA, arbeidet gjennomføres i

Utredningen er igang. Noe forsinket i forhold til
opprinnelig plan.
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
samarbe id med styret i Tyristrand
vannverk.

2. Rapport 187/2011» Kommunal
overtakelse av vannverk organisert
som andelslag eller samvirkeforetak»
fra Norsk vann brukes som mal for
utredningsarbeidet.

3. Ringerike kommune forutsetter at
alle investeringer i Tyrist rand
vannverk fryses mens
utredningsarbeidet pågår.

4. Kostnader i forbindelse med
utredningsarbeidet for eksempel
kjøp av ekstern bistand fordels likt
mellom Ringerike kommune og
Tyristrand vannverk SA.

KS 58/18 -
Schjongshallen - tiltak
og tilpasninger etter
opprykk til GET ligaen

Det inngås ny driftsavtale mellom
Ringerike ishockeyklubb og
Ringerike kommune om bruk av
Schjongshallen, som legges frem til
godkjenning av Kommunestyret.

Iht. plan Arbeidet er utført, og sluttrapport er utarbeidet.
Sak 92/20 ble behandlet i KS den 25.06.20.

Vedtak:

Sluttrapporten tas til orientering
Kommunestyret bevilger 650 000kr inkl.mva til
brannsikkerhet, el - sikkerhet og 3 - parts
uavhengig rapport. Bevilgningen belastes
formannskapets disposisjonskonto.

KS 88/20 Ny
organisering og strategi
for kommunens
eiendomsvirksomhet

Vedtak

1. Kommunens eiendomsvirksomhet
driftes i egen kommuna l regi og
organiseres under sektor Teknisk,
kultur og idrett:

a. Ansvar for bygninger og
eiendommer til kommunale formål.
Eiendommene skal ha en god og
nøktern standard.

b. Planlegging og gjennomføring av
drift og vedlikehold på våre
formålsbygg.

c. Ha ove rsikt over eiendommens
tilstand og behov.

d. Overordnet ansvar for
grensejusteringer både
grunneiendommer, veiarealer og VA.

2. Ansvaret for
utviklingseiendommer og
grunneiendommer som ikke nyttes til
veier/kommunalteknisk
infrastruktur, flyttes til sektor for
Strategi og utvikling.

Sak 88/20 var til behandling i KS den 25.06.20. Ny
organisering igangsettes når ny eiendomsjef er på
plass.Rekruttering er igangsatt.
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Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status
a. Eiendomsutvikling. Forestår
strategiske oppkjøp og vurderer
hvilke eiendommer som selges.

b. Har ansvaret for regulering og
videreutvikling av eiendommer.
Tidlig fase utredning av
utbyggingsprosjekter.

c. Utbyggingsavtaler, k jøp av
eiendom, styrearbeid (Fossveien 7 - 9,
sameiet Hønefoss Bru mm),
oppfølging av reguleringsplaner osv.
Henvendelser om kjøp av eiendom.

3. Som ledd i ny organisering går man
bort fra bestiller - /utførermodellen, -
og erstatte den med ordninger som
er av byråkratiserende og som bidrar
til bedre helhetlig vedlikehold.

4. Kommunestyret ber rådmannen
gjennom ny organisering sikre en
helhetlig tenkning, - med særlig fokus
på ledelse, holdninger og kultur i
måten kommunen vedlikeholder,
drifter og ivaretar komm unens
eiendomsmasse.

5 . Gjeldende samarbeidsavtale med
Ringerike Boligstiftelse reforhandles i
2020. Stiftelsens fremtidige rolle som
Ringerike kommunes operatør
avklares og konkretiseres, herunder
rutiner og regler for oppfølging.
Faste kvartalsvise gjens idige
rapporteringsmøter etableres.

6 . Kommunestyret ber om at det
årlig fremlegges oversikter viser
vedlikeholdsbehov ved den
kommunale bygningsmassen.

7. Ringerike kommunes strategi skal
være at ansatte og institusjoner skal
holde til i kommunalt eid
byg ningsmasse. Dette skal ikke være
til hinder for gode offentlig /private
samarbeidsprosjekter (som for
eksempel fotballstadion og Hønefoss
Arena)

8 . Rådmannen legger frem en egen
sak for kommunestyret om Ringerike
boligstiftelse, hvor: Ringerike
Boligstifte lse evaluerer og
rapporterer sin virksomhet. Framlegg
med rådmannens vurdering.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/6422-38   Arkiv: L12  

 

 

Refusjon Nerbytunet behandling av anmodning om vedtak av refusjonssak 
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret avviser anmodning om omgjøring av vedtak om refusjon. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok i møte 2.5.19, sak 44/19, fastsetting av refusjon for opparbeidelse av 

planpålagt infrastruktur for reguleringsplanene Nerbytunet og Andersløkka i Haug. Vedtaket 

gav grunnlag for fordeling og størrelse av refusjon. Vedtaket i refusjonssaken ble ikke 

påklaget, og det ble ikke reist søksmål etter den særlige søksmålsfristen på to måneder i pbl. § 

18-12. Kommunen mottok 19.08.19 anmodning om omgjøring av refusjonsvedtaket fra Løten 

Auto Eiendommer. Begrunnelsen for anmodningen var anført å være at kommunen ikke hadde 

satt riktig adressat for kravet i sitt vedtak da det ble hevdet at mottaker av kravet var endret 

som følge av privatrettslige avtaler. Det ble også hevdet at kommunen har gjort feil i forhold til 

utsatt betalingsplikt for eiendommer som omfattes av refusjonssaken. 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å ikke ta anmodningen om omgjøring av 

refusjonsvedtaket til følge. Det legges vekt på at klagefrist og søksmålsfrist er overskredet. 

Rådmannen mener også at vedtaket ikke innebærer feil ved de forholdene som ønskes endret 

gjennom begjæringen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Etter plan- og bygningsloven kan det søkes refusjon for opparbeiding av infrastruktur som er 

pålagt gjennom reguleringsplan og dermed er en forutsetning for utbygging. Hensynet bak 

refusjonsreglene er at de eiendommene som er avhengig av opparbeidelsen, og som får utløst 

et utbyggingspotensial gjennom at noen påtar seg opparbeiding av nødvendig infrastruktur skal 

være med på å ta sin del av kostnadene. Dette muliggjør at en aktør innen et område påtar seg 

oppgaven med opparbeidelsen og senere får dekket inn de andre partenes andel gjennom 

refusjon. Dette skal både sikre en rettferdig fordeling av kostnadene for opparbeidelsen, 

mulighet for realisering av infrastruktur, og hindre gratispassasjerer. Refusjon er som oftest 

kun naturlig å bruke der partene ikke selv kommer til en løsning om fordeling av kostnader og 

følger lovfestede prinsipper i plan- og bygningsloven for fordeling. 

 



- 

Rådmannen har oppfordret partene i saken, refusjonskreditor og refusjonsdebitor, om å komme 

til enighet da det ikke var uenighet om hverken beløpets størrelse eller hvem som skulle betale. 

Uenigheten om at feil navn stod på fakturaene, noe som ble hevdet å gi utfordringer ift. 

regnskapsføring, ble etter det Rådmannen kjenner til ryddet opp i. På grunn av tiden dette tok 

har innkrever av refusjonsbeløpet krevet renter for det opprinnelige beløpet. Rentekravet ble 

delvis imøtekommet av refusjonspliktig, men fortsatt lå det en mindre rest som er det 

rådmannen oppfatter at uenigheten nå dreier seg om.  

Partene har ikke kommet til enighet og saken fremmes derfor til politisk behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike Kommune har motatt anmodning om omgjøring av vedtak fra Løten Auto 

Eiendommer. I anmodningen hevdes det at refusjonsvedtaket er ugyldig for deler av vedtaket 

og det bes om at disse forholdene rettes. 

 

Anmodningen om endring av vedtaket tar opp to forhold som legges til grunn for ønsket om 

omgjøringen.  

 

1. Vedtaket hevdes å være ugyldig da kommunen i refusjonsvedtaket ikke har satt 

tidligere eier av eiendommen gnr/bnr 103/242 og gnr/bnr 103/243 som 

refusjonsdebitor. Dette selv om det følger av pbl. § 18-11 at «Eier av det 

refusjonspliktige arealet er ansvarlig for betaling, om ikke annet følger av avtale med 

tidligere eier». I anmodningen menes det at kommunen skulle ha lagt en privatrettslig 

avtale, som overfører ansvaret for betaling av refusjonsbeløpet for disse eiendommene, 

til den parten avtalen pålegger betalingsansvaret.  

 

 

2. Søker mener at det for tomtene 20 og 22 gjelder utsatt forfallstidspunkt og ber om at 

kommunen retter vedtaket slik at dette kommer frem. Vedtaket menes å være ugyldig for 

denne delen.  

 

 

Juridiske forhold  

Vilkårene for omgjøring av vedtak uten klage følger av forvaltningsloven § 35, bokstav c. Etter 

bokstav c følger det at kommunen kan omgjøre vedtaket uten at det er påklaget om vedtaket 

må anses ugyldig. Vedtak kan for eksempel være ugyldige dersom kommunen ikke har fulgt 

saksbehandlingsreglene. Vedtaket vil likevel være gyldig når det er grunn til å regne med at 

feilen ikke har virket bestemmende på innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok enstemmig «Foreløpig godkjenning av plan for utførelse 

Ringkollveien/Bånntjernveien» sak 44/17 den 06.04.2017.  

 

«Endelig vedtak av refusjon Rinkollveien/Bånntjernveien» ble enstemmig vedtatt av 

Kommunestyret i sak 44/19 den 22.3.19. 

 

Alternative løsninger 

Kommunestyret har i utgangspunktet myndighet til å omgjøre sine vedtak. I denne saken er det 

begjært endring av mottaker av krav for refusjonsbeløp og utsatt forfall for betaling. Dersom 



- 

vedtaket endres eller omgjøres av kommunen, vil dette gi nye klagefrister for vedtaket. 

Rådmannen anser at det vil være uheldig dersom det gis ny mulighet for å klage på 

refusjonsvedtaket når en ser dette i sammenheng med plan- og bygningsloven § 18-12 hvor det 

presiseres at: Det kan ikke gis oppfriskning for fristoverskridelser. Departementet har vurdert 

at det er viktig at eventuelle tvister om refusjon blir reist og avgjort så raskt som mulig og har 

derfor gitt en særskilt søksmålsfrist for refusjonsvedtak i § 18-12. 

 

Det er videre uklart hva konsekvensene for refusjonskreditor og andre som har betalt inn 

refusjon vil være dersom vedtaket endres. Dersom kommunestyret ønsker å omgjøre vedtaket 

anbefaler rådmannen at følgende vedtakspunkt tas opp til votering: Konsekvensene av 

omgjøring av vedtak utredes før saken fremmes. 

Ved slikt vedtak vil rådmannen be lovgiver om en nærmere vurdering. Tidshorisont for 

nærmere avklaring er usikkert og utenfor kommunens kontroll.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

 

 

1. Refusjonsdebitor: 

I anmodning om endring av vedtak vises det til pbl. § 18-11 første ledd første punktum at 

andre enn hjemmelshaver kan være refusjonsdebitor dersom det følger av avtale med tidligere 

eier. Vedtaket hevdes å være ugyldig for denne delen ettersom det foreligger tinglyst avtale om 

at eier av gnr/bnr 103/29 er ansvarlig for refusjonskrav for gnr/bnr 103/242 og gnr/bnr 

103/243.  

 

Rådmannen viser til at utgangspunktet er at det er den som eier arealet på tidspunktet for 

fastsetting av refusjon etter pbl. § 18-9, som er ansvarlig for betalingsforpliktelsen. 

Bestemmelsen i pbl. § 18-11 om refusjonsdebitor og panterett, er en videreføring av § 57 i 

plan- og bygningsloven fra 1985. Forarbeidene til plan- og bygningsloven fra 1985, Ot.prp. nr. 

57 (1985-86), viser til at at selger av et areal forblir ansvarlig for refusjonsforpliktelse med 

mindre forpliktelsen går over på kjøper etter reglene om gjeldsovertakelse. Det er vurdert at 

avtalemuligheten det henvises til i loven gjelder fremtidige forhold dersom arealet skifter eier 

etter fastsettelsen av refusjon. Rådmannen ser etter dette ikke at avtalen kan legges til grunn 

for refusjonsvedtaket, men avtalen kan alikevel være gyldig mellom de private partene. 

 

 

 

2. Forfallstidspunkt for ubebygde tomter 20 og 22: 

Kommunen er anmodet om å endre vedtaket slik at det fremkommer at refusjonsbeløp for tomt 

20 og 22 har utsatt forfall. Rådmannen viser til at fastsetting av refusjon etter pbl. § 18-9, ikke 

tar stilling til forfallstidspunktet for betaling av refusjonsbidraget. Forfallstidspunkt for 

refusjonsbeløpet følger av pbl. § 18-10. Bestemmelsen har regler som presiserer utsatt forfall 

for areal som ikke blir direkte byggeklare ved refusjonsvedtaket i andre ledd første punktum. 

 

Rådmannen kan ikke se at refusjonsvedtaket er ugyldig ved at det ikke tar stilling til 

forfallstidspunkt for de enkelte arealene.  



- 

 

 

 

 

 

Oppsummering: 

Rådmannen ser ikke grunn til å ta anmodningen om omgjøring til følge. Rådmannen anser at 

uenigheten om innbetaling av resterende renter som har påløpt i tiden det tok partene å komme 

til en ordning med innbetaling av disse er et forhold som må løses privat.  

 

 

Vedlegg 

Anmodning om omgjøring av vedtak fra Løten Auto eiendommer datert:19.08.2019 

Svar anmodning, datert: 1.10.2019 

Brev underretning om vedtak om fastsetting av refusjon 

Vedtaksprotokoll refusjonssak 

Saksframlegg refusjonssak 

Vedlegg til sak og utsendelsesbrev 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Ass. Rådmann: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Svar - Begjæring om omgjøring av vedtak 

 

Det vises til brev hvor kommunen bes om å omgjøre vedtak fattet av 

kommunestyret 2.5.19, sak 44/19, vedtak om fastsetting av refusjon etter plan- og 

bygningsloven § 18-9 for opparbeiding av gang- og sykkelvei, busslommer og 

kryss Ringkollveien/Bånntjernveien. Vi har vurdert henvendelsen og vil komme 

med noen foreløpige vurderinger.  

 

Når det gjelder rett refusjonsdebitor, vises det til pbl § 18-11 hvor det klart 

fremgår at eier av det refusjonspliktige arealet har ansvar for betaling. For de 

avtalene som foreligger mellom gnr/bnr 242 og 243 med eiendommen gnr/bnr 

103/29, har kommunen ikke tatt stilling til disse men anser at de er et privatrettslig 

forhold mellom partene. Våre jurister har vurdert at avtalemuligheten det henvises 

til i loven gjelder fremtidige forhold og kommer til anvendelse dersom 

eiendommen, etter at refusjonsvedtaket er fattet, skifter eier og at det i den 

forbindelse følger med avtale som gjør at selger aksepterer å fortsatt stå ansvarlig. 

Kommunens har ingen holdepunkter for å betvile at avtalen som overfører 

betalingsansvaret er gyldig mellom de private partene, men ser ikke at avtalen kan 

legges til grunn for refusjonsvedtaket.  

 

Når det gjelder utsatt betaling for tomt 20 og 21, er refusjonsvedtaket som er 

fattet av kommunestyret ikke styrende for forfallstidspunktet. Vedtaket tar stilling 

til størrelse og hvem som er omfattet av vedtaket, men selve gjennomføringen (om 

noen gis utsatt betaling) følger av lovverket. For tomten med hovedbølet vil det 

være en problemstilling om refusjonsbeløpet her forfaller ved utskilling av andre 

tomter eller om det kun forfaller dersom det skal bygges mer på den aktuelle 

tomta. Denne vurderingen er ikke del av vedtaket, og kommunen tar ikke stilling 

til dette spørsmålet. 
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Dersom dere fortsatt ønsker at begjæringen om omgjøring skal tas opp til ny 

behandling, vil spørsmålet om omgjøring måtte behandles av kommunestyret. I 

vår innstilling til kommunestyret vil vi trolig legge opp til at 

omgjøringsbegjæringen avvises med bakgrunn i at vi vurderer at momentene som 

ønskes omgjort i vedtaket følger av Plan og Bygningsloven og således ikke noe 

kommunen har vedtaksmyndighet til å gi videre føringer om.  

Et vedtak om avvisning kan eventuelt også påklages.  

 

Dersom dere har informasjon (eksempler på rettspraksis/ lovtolkning etc.) som 

tilsier at kommunens vurderinger i saken er feil må vi ta disse momentene opp til 

vurdering i forhold til om det gir grunnlag for å ta saken opp på nytt. Vår 

oppfatning er at de forholdene som påpekes er vurdert og at saken er håndtert i 

henhold til lovverket. I saken fremkommer naturlig nok ikke alle vurderinger som 

er gjort underveis men vi kan godt tilby et møte for å avklare eventuelle 

uklarheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Knut Kjennerud   
avdelingsleder   
  Lars Lindstøl 

  saksbehandler 

  Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Underretning om vedtak - vedtak om fastsetting av refusjon 
Ringkollveien/Bånntjernveien 

 
Kommunestyret fattet i møte 2.5.19, sak 44/19, vedtak om fastsetting av refusjon etter 
plan- og bygningsloven § 18-9 for opparbeiding av gang- og sykkelvei, busslommer 
og kryss Ringkollveien/Bånntjernveien. Vedtaket er som følger: 
 
"Etter Plan og Bygningsloven §18-9, fastsettes refusjon for opparbeidelse av g/s vei, 
busslommer og kryss i tilknytning Bånntjernveien. Totalt beløp som kan kreves 
refundert er kr 3 643 356,-. Andel av refusjonspliktig areal og refusjonsbeløp fremgår 
av vedlegg 1. «refusjonsenheten med refusjonspliktig areal» datert 22.3.19" 
 
Du får dette brevet fordi du eier en eiendom som er vurdert å være et refusjonspliktig 
areal og derfor er ansvarlig for betaling av det beløpet som kreves refundert 
(refusjonsdebitor). Ansvaret for betaling av refusjon er en personlig forpliktelse for 
eier av eiendommen. Eventuelle avtaler mellom tidligere og nåværende eiere anses 
som en privatrettslig forpliktelse og må løses mellom de det gjelder. Tabellen 
nedenfor viser fordelingen av hvilke beløp som pålegges de enkelte refusjonspliktige 
eiendommene for å dekke deres andel av kostnader for bygging av nødvendig teknisk 
infrastruktur. 
  

103/29 Liv Wenner 194 099 

Tomt 20 Liv Wenner 79 113 

Tomt 22 Liv Wenner 87 600 

Tomt 3 Løten Auto Eiendommer 127 253 

Tomt 5 Løten Auto Eiendommer 94 258 

Tomt 7 Løten Auto Eiendommer 86 460 

Tomt 17 Løten Auto Eiendommer 79 598 

Tomt 19 Løten Auto Eiendommer 96 450 

103/242 Hannestad/Hvitmyr 103 725 

103/243 Aspen/Brentebråten 137 223 

103/161 Riddersholm 122 223 

103/110 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 101 961 

Tomt 14 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 95 723 
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Tomt 16 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad* 118 012 

Tomt 18 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad* 104 150 

103/305 Tyrifjord Eiendom 391 640 

103/305 Tyrifjord Eiendom 464 114 

103/305 Tyrifjord Eiendom 347 877 

103/305 Tyrifjord Eiendom 347 877 

103/295 R. Nøklebye  464 001 

*Tomt 16 og 18 i reguleringsplan 280 Andersløkka er gitt byggetillatelse under forutsetning om 

deltakelse i refusjonsforretningen. Krav om innbetaling av refusjonsbeløp sendes dermed nåværende 
eiere av eiendom gnr/bnr: 103/312 og gnr/bnr:103/314.  

 

Refusjonsberettiget 
Den som har stått for opparbeidingen av gang- og sykkelvei, busslommer og kryss, 
og som derfor er refusjonsberettiget (refusjonskreditor) i denne saken er Tyrifjord 
Eiendom AS, Fossveien 5, 3510 Hønefoss. Det er derfor Tyrifjord Eiendom AS som 
kan kreve inn kostnadene som er fastsatt som refusjonsbeløp etter vedtaket om 
refusjon fattet av kommunestyret. 
 

Forfall 
Det refusjonspliktige beløpet forfaller til betaling fem uker etter at kommunestyrets 
vedtaket om fastsetting av refusjon er meddelt gjennom dette brevet. Dersom 
vedtaket om fastsetting av refusjon påklages, vil fristen for betaling løpe fra det 
endelig vedtak i saken er meddelt.  Plan- og bygningsloven § 18-10 har regler om 
forhold som blant annet kan gi utsatt forfall og om renteplikt. Den som skal betale 
refusjon plikter å betale forsinkelsesrente fra forfallstidspunktet. 
 
Klage  
Vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 
senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til forvaltningslovens 
bestemmelser om klagegang. Mer informasjon kan finnes på 
www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. 
 
Søksmål  
Eventuelt søksmål for å prøve lovligheten av refusjonsvedtaket må anlegges innen to 
måneder fra vedtaket er meddelt. Er vedtaket påklaget, regnes fristen for tidspunktet 
fra vedtaket er endelig. Det kan ikke gis oppfriskning for fristoverskridelse. Det vises 
til plan- og bygningsloven § 18-12.  
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Lars Lindstøl 
saksbehandler 
Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no  
Tlf:40804255  
   
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 

 Vedtaksprotokoll 

 Refusjon Nerbytunet. Endelig vedtak av refusjon Ringkollveien/Bånntjernveien. 
Fastsetting av refusjon etter plan- og bygningsloven §18-9 (viser kommunens 
vurderinger og rettinger samt fordeling på eiendommer) 

 Refusjonsenheten med refusjonspliktig areal (Kart som viser 
refusjonsberettigede tiltak og eiendommer som berøres av refusjonskravet, 
samt eiendommenes andel. Vedlegg 1 i vedtaket) 

 Godkjent fordeling av refusjonsandel, kostnad og regnskap (Oversikt over 
andel og beløp den enkelte eiendommen pålegges som følge av saken samt 
regnskap over utgifter tilknyttet saken.) 

 
 
Kopi til Tyrifjord Eiendom AS, Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS 
 
 
 
  
  
  
  
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/6422-25  Arkiv: L12  

 

Sak: 44/19 

 

Saksprotokoll - Refusjon Nerbytunet Endelig vedtak av refusjon 

Ringkollveien/Bånntjernveien 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Etter Plan og Bygningsloven §18-9, fastsettes refusjon for opparbeidelse av g/s vei, 

busslommer og kryss i tilknytning Bånntjernveien. Totalt beløp som kan kreves refundert er 

kr 3 643 356,-. Andel av refusjonspliktig areal og refusjonsbeløp fremgår av vedlegg 1. 

«refusjonsenheten med refusjonspliktig areal» datert 22.3.19  

 

 

Rådmannen gjennomfører evaluering av arbeidet med refusjonssaken med hensikt å fremme 

politisk sak med anbefaling om håndtering av refusjonssaker. Saken tar sikte på å avklare 

følgende forhold: 
- Anbefaling av organisering og plassering av ansvar på avdeling for saksfremstilling og 

vurdering av refusjonssaker. 

- Utarbeiding av rutiner og krav til refusjonssak. 

- Anbefaling om delegering av myndighet til vedtak i refusjonssaker. 

- Anbefaling om beregning av gebyr ved saksbehandling av refusjonssaker. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 02.05.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/6422-23   Arkiv: L12  

 

 

Refusjon Nerbytunet Endelig vedtak av refusjon Ringkollveien/Bånntjernveien 
 

Forslag til vedtak: 

Etter Plan og Bygningsloven §18-9, fastsettes refusjon for opparbeidelse av g/s vei, busslommer 

og kryss i tilknytning Bånntjernveien. Totalt beløp som kan kreves refundert er kr 3 643 356,-. 

Andel av refusjonspliktig areal og refusjonsbeløp fremgår av vedlegg 1. «refusjonsenheten med 

refusjonspliktig areal» datert 22.3.19  

 

 

Rådmannen gjennomfører evaluering av arbeidet med refusjonssaken med hensikt å fremme 

politisk sak med anbefaling om håndtering av refusjonssaker. Saken tar sikte på å avklare 

følgende forhold: 
- Anbefaling av organisering og plassering av ansvar på avdeling for saksfremstilling og 

vurdering av refusjonssaker. 

- Utarbeiding av rutiner og krav til refusjonssak. 

- Anbefaling om delegering av myndighet til vedtak i refusjonssaker. 

- Anbefaling om beregning av gebyr ved saksbehandling av refusjonssaker. 

 

 Innledning / bakgrunn 

Reguleringsplan for Andersløkka ble vedtatt med krav om opparbeiding av kryss, gangvei og 

busstopp men kostnadene ved opparbeidelse medførte at utbygging ikke ble økonomisk 

lønnsomt. Detaljregulering av Nerbytunet ble igangsatt for å øke antallet enheter kostnadene 

skal fordeles på og således sikre gjennomføring av nødvendige infrastrukturtiltak og 

muliggjøre utbygging av regulerte boligområder.  

Etter vedtak av detaljregulering Nerbytunet har det ikke lykkes å få enighet mellom eierne av 

tomtene om fordeling av kostnader for nødvendige infrastrukturtiltak og utbygger av 

Nerbytunet ønsket derfor å benytte seg av muligheten for å utføre tiltaket selv og kreve 

refusjon, dvs. tilbakebetaling av deler av utgiftene fra de som anses å ha nytte av tiltaket.  

 

Beskrivelse av saken 

Refusjonskravet: 

På vegne av Tyrifjord Eiendom sendte Asplan Viak søknad om godkjenning av planer og 

foreløpig beregning av refusjon samt søknad om tillatelse til igangsetting uten å miste retten til 

refusjon. Kommunen mottok endelig regnskap fra Tyrifjord Eiendom 06.03.18. Regnskapet ble 



- 

gjennomgått og revidert før utsendelse av utkast til endelig fastsetting av refusjon ble sendt på 

høring til berørte parter 26.11.2018. Det er gjort ytterligere justeringer med bakgrunn i 

innkomne merknader. Totalt godkjent beløp er 3 643 356 Nok. 

 

Refusjonsberettigede tiltak: «refusjonsenheten» 

De refusjonsberettigede tiltak, benevnt refusjonsenheten i loven, framkommer av krav om 

opparbeidelse av regulert offentlig kryss og gangvei med hjemmel i vedtatt reguleringsplan. 

I denne saken er refusjonsenheten gang og sykkelvei fra Bånntjernveien langs Ringkollveien 

frem til Hemskogveien, nytt kryss Bånntjernveien X Ringkollveien samt etablering av busstopp i 

Ringkollveien. 

 

Planer 

Tiltak det kan kreves refusjon for fremkommer av pbl. §18-3, forutsatt at kravet kan pålegges 

etter pbl. §18-1 og §18-2.  I denne saken kreves refusjon for etablering av infrastruktur etter pbl 

§18-1(refusjonsenheten). Det kreves også refusjon av utgifter som er nødvendige for 

gjennomføring av tiltaket og refusjonssaken med hjemmel i pbl. §18-5.  

 

Fordeling av refusjonsandel 

Det følger av pbl. § 18-7 første ledd at den enkelte eiendoms forholdsmessige andel skal 

beregnes med en halvpart på hver av faktorene tomteareal og tillatt utnytting. Forslagstiller har 

utarbeidet forslag til fordeling som er gjennomgått og kontrollert av kommunen.  

Endelig fastsetting av refusjonsbeløp viser følgende fordeling: 

103/29 Liv Wenner 194 099 

Tomt 20 Liv Wenner 79 113 

Tomt 22 Liv Wenner 87 600 

Tomt 3 Løten Auto Eiendommer 127 253 

Tomt 5 Løten Auto Eiendommer 94 258 

Tomt 7 Løten Auto Eiendommer 86 460 

Tomt 17 Løten Auto Eiendommer 79 598 

Tomt 19 Løten Auto Eiendommer 96 450 

103/242 Hannestad/Hvitmyr * 103 725 

103/243 Aspen/Brentebråten * 137 223 

103/161 Ridderholm 122 223 

103/110 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 101 961 

Tomt 14 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 95 723 

Tomt 16 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 118 012 

Tomt 18 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 104 150 

103/305 Tyrifjord Eiendom 391 640 

103/305 Tyrifjord Eiendom 464 114 

103/305 Tyrifjord Eiendom 347 877 

103/305 Tyrifjord Eiendom 347 877 

103/295 R. Nøklebye  464 001 
 

 

Forholdet til overordnede planer 



- 

Tiltakene som omfattes av refusjonssaken er regulert i vedtatt plan.  

 

Juridiske forhold  

Refusjon er hjemlet i Plan- og bygningsloven kapittel §18. Hovedintensjonen er å sikre 

muligheten for opparbeiding av nødvendig infrastruktur som vei, vann og avløp ved at de som 

har nytte av, og er avhengige av denne infrastrukturen kan pålegges å bidra økonomisk med 

en andel i kostnadene for infrastrukturen. Beregningen av størrelsen på andelen den enkelte 

skal betale går frem av lovverket og skal ikke overstige nytten tiltaket medfører for 

eiendommen. 

I denne saken er det eiendommer som vurderes å bli omfattet av refusjonsplikten men der det 

er tinglyst avtale om ansvar for kostnader til etablering av infrastruktur. Hjemmelshavere har 

kommet med merknader om dette. Dette er vurdert slik at kravet skal rettes til dagens eiere 

eller til eier av eiendommen betalingsheftelsen påhviler og at disse må gjøre kravet gjeldende 

overfor den parten som hefter for betalingen etter privat avtale.  

 

Kommunen er pliktig å behandle søknader om refusjon etter lovverket. Unnlatelse av 

behandling vil kunne medføre erstatningsansvar. 

 

Fastsetting av refusjon er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven. Lovligheten 

av refusjonsvedtaket kan også prøves ved søksmål. Søksmål må anlegges innen 2 måneder fra 

refusjonsvedtaket er meddelt. Er vedtaket påklaget regnes fristen fra tidspunktet vedtaket er 

endelig. Blir refusjonsvedtaket kjent ugyldig, skal det oppheves i sin helhet og henvises til ny 

behandling i kommunen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

280 Reguleringsplan for Andersløkka ble vedtatt 02.07.2003 

378Detaljregulering for Nerbytunet ble vedtatt 10.12.2015 

373 Detaljregulering for Apalbakken ble vedtatt 31.05.2018 

Søknad om foreløpig godkjenning av planer for utførelse, kostnadsoverslag og forslag til 

fordeling samt søknad om igangsetting uten tap av rett til refusjon datert 22.06.2016. 

Tillatelse til igangsetting uten tap av retten til refusjon datert 08.07.2016 

Foreløpig godkjenning av plan for utførelse Ringkollveien/Bånntjernveien ble behandlet i 

kommunestyret i møte 06.04.2017 sak 44/17  

 

 

Økonomiske forhold 

Refusjonssaken vil ved endelig fastsettelse medføre krav om utbetaling av betydelige beløp for 

de eiendommer som blir pålagt refusjon. Dette anses å kunne ha store konsekvenser for de 

berørte. Rådmannen har ikke funnet hjemmel for at dette kan tas hensyn til ved beregning av 

refusjonsbeløp, fordeling eller forfall for refusjonspliktig beløp. Det ligger imidlertid i loven at 

krav om refusjon for bebygde eiendommer som omfattes av refusjonsplikt ikke forfaller før 

eiendommen deles eller bygges ut ytterligere.  

Kommunen anses ikke å ha særskilte kostnader som følge av saken ut over kostnader ved 

saksbehandling. Manglende erfaring og system for behandling av refusjonssaker har forsinket 

behandlingen av saken. Dette var forventet og det ble derfor avklart tidlig at krav om gebyr for 

behandlingen frafalles.  

 



- 

Betalingsreglementet innehar ikke satser for gebyrstørrelse og evt. gebyr vil måtte fastsettes 

skjønnsmessig og vedtas. Rådmannen vil anbefale sats for slik behandling med bakgrunn i 

evaluering av arbeid med refusjonssaker. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Før behandling av endelig fastsetting av refusjon, er forslag sendt til uttalelse til berørte 

grunneiere. Det kom inn tre innspill i høringen.  

 

Ridderholm:  

Stilte spørsmål om ansvar og om refusjonskravet ettersom eiendommen nylig har skiftet eier. 

Etter dialog gav Ridderholm tilbakemelding om at forholdet var avklart ved at selger av 

eiendommen tar ansvar for kravet. Dette anses av kommunen som et privatrettslig forhold og 

kravet sendes derfor eier av eiendommen som må adressere dette videre i tråd med private 

avtaler. 

 

Tyrifjord Eiendom (TFE): 

TFE mener kommunen ikke skal redusere beløpet, post 17, på arbeid utført av TJ bolig med 

begrunnelse om at moms er betalt og har vært en faktisk utgift.  

Rådmannen har ettergått dette og kommet fram til at tidspunktet for de uspesifiserte timene gjør 

at dette ikke vil kunne godkjennes som del av refusjonsforretningen. Timene som er knyttet til 

tegning og kontroll av kryss er også strøket ettersom dette knyttes til behandlingen av 

detaljreguleringsplanen. Dette medfører at timene som godkjennes er timene fra og med 

11.09.2014 da dette arbeidet retter seg mot prosessen med refusjonssaken.  

Rådmannen har forståelse for at TFE har oppfatning om at arbeid med tegning av 

gang/sykkelveg og kryss som del av reguleringsplanen har vært nødvendig for å få gjennomført 

tiltaket som søkes refundert. Rådmannen anser likevel at dette arbeidet ikke kan pålegges 

refusjonssaken med hjemmel i loven. 

 

TFE mener beløpet, post 50, ikke skal reduseres og viser til at manglende kunnskap om 

omfanget av prosessen med refusjon har gjort at arbeidsomfanget har vært feilvurdert. Post 51 

ble redusert som følge av at totalt timebruk var steget kraftig i forhold til hva som var 

forhåndsgodkjent. Foreløpig godkjenning var en vurdering av hvor mye tid man antok var 

rimelig å bruke på arbeidet med gangvei og selve refusjonssaken. Gjennomgangen av saken 

konkluderte med at uspesifiserte timer fra før 2014 samt timer brukt til fullføring av planen for 

gangveien ikke kan tas med. Dette medfører at dokumenterte timer etter post 50 tas med. De 

uspesifiserte postene tas imidlertid ut, og beløpet som godkjennes beregnes etter en kostnad pr 

time på 895. Rådmannen har foretatt ny vurdering av om momsen kan dekkes men har kommet 

til tidligere vurdering opprettholdes. 

 

 

TFE mener kommunen må ta inn rentekostnader for en større periode slik at dette kan fordeles.  

Rådmannen mener lovverket er svært klart i sin angivelse av premisser for godkjenning av 

renter. Disse kan kun godkjennes for perioden frem til anlegget er ferdigstilt. Overtakelsesdato 

for anleggene som omfattes av refusjonen var 15.11.2017. Denne datoen er derfor benyttet som 

siste dato for beregning av renter. 

 

 

Løten Auto Eiendom (LAE) 



- 

LAE viser til post 17 og post 50. LAE mener arbeid utført før Tyrifjord eiendom ble etablert må 

tas ut og mener videre mange av timene er dobbeltført.  

Rådmannen har undersøkt ift. dobbeltføring av timer og ikke funnet konkrete tilfeller av dette. 

Rådmannen anser videre at det ikke har vesentlig betydning om firmaet eller navn på den som 

stod ansvarlig er endret i løpet av prosessen så lenge arbeidet er rettet mot tiltaket som kreves 

refundert. 

Rådmannen har likevel kommet til at store deler av posten må bortfalle da arbeidet er 

uspesifisert og har vært utført i perioden frem mot planvedtak og sannsynligvis knytter seg mot 

dette. De deler Rådmannen anser retter seg direkte mot håndtering av refusjonssaken tas 

imidlertid med. 

LAE viser videre til høyt timeantall og stiller trekker fram bruk av 8 timer til møte med 

refusjonister og 8 timer til timeføring som eksempel.  

Rådmannen finner ikke grunn til å reagere spesielt på timebruken. Et møte krever forberedelse 

og etterarbeid som gjør at timebruken ikke virker spesielt høy. Det er totalt brukt 15 timer til 

regnskap, timeføring og avslutning av refusjonssaken. Slik Rådmannen forstår dette inkluderer 

det sammenstilling og oppsett av regneark m.m. Dette må anses å være svært effektivt med 

tanke på omfanget og kompleksiteten i saken. 

 

LAE viser til postene med juridisk bistand og ber kommunen se på disse.  

Vedlagt bilagene som ble oversendt LAE lå fakturaer og timelister fra juridisk bistand. Juridisk 

bistand ble vurdert og godkjent ved forhåndsgodkjenning av kostnadsoverslag for 

refusjonssaken. Rådmannen anser oppgitte beløp til juridisk bistand som tilstrekkelig legitimert 

og dokumentert. 

 

LAE viser til at utlegg i forbindelse med inndriving av krav ikke er refusjonsberettigede. 

Rådmannen har gjennomgått alle fakturaer og rettet dette. Det gjøres oppmerksom på at 

fakturagebyr dekkes for å unngå usikkerhet rundt dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Behandlingen av refusjonssaker er lovpålagt og kommunen kan derfor ikke velge om den skal 

behandle slike saker. Både utregning av andel og hvilke tiltak som utløser refusjon er beskrevet i 

loven og kommunens oppgave er dermed å utføre kontroll og se at lovverket er fulgt. Krav om 

refusjon vil, ved vedtak, kunne utløse krav om store utbetalinger som kan gi store konsekvenser 

for enkeltpersoner som omfattes av kravet. Lovverket er innrettet slik at refusjonskravet for 

eiendommer som er bebygd men likevel er refusjonspliktige ikke forfaller før det bygges mer på 

eiendommen. Dette er for å sikre at boligeiere som har stor tomt ikke berøres før potensialet av 

tomta utnyttes ytterligere i form av oppdeling eller utbygging. Kravet vil likevel føre til en 

vesentlig begrensning gjennom at tilbygg, oppføring av garasjer og lignende vil kunne utløse 

krav som gjør slik utvikling uforholdsmessig dyr. 

 

Ringerike kommune har liten erfaring fra tidligere refusjonssaker. Rådmannen anser det som 

svært positivt å bygge kompetanse på området slik at slike saker kan håndteres raskt og 

forsvarlig. Refusjon bidrar til økt forutsigbarhet om muligheten til å realisere områder selv om 

tiltakshaver ikke disponerer hele arealet som kan utvikles, og sikrer en rettferdig fordeling av 

kostnader. Bruk av refusjon som mulighet ventes også å lette arbeidet for å få etablert private 

avtaler om kostnadsfordeling ettersom selve refusjonsprosessen er fordyrende og 

ressurskrevende. Både tiltakshaver og refusjonspliktige vil derfor komme billigere ut av det ved 

bruk av avtale enn refusjon. 

 



- 

 

 

Vedlegg 

1 Refusjonsenheten med refusjonspliktig areal. 

2 Godkjent fordeling av refusjonsandel kostnad og regnskap 

 

Vedlegg: foreløpig fastsetting med merknader til høringen. 

3 Høring av utkast til endelig refusjonsberegning Ringkollveien/Bånntjernveien datert 26.11.19 

4 Kommunens kommentarer til innsendt forslag til endelig refusjonsberegning og beskrivelse av 

endringer. 

5 Forslag til regnskap med rettinger 

6 Fordeling av refusjonsandel og kostnader 

7 Kommentarer LAE fra Tyrifjord Eiendom datert 29.01.19 

8 Tilbakemelding på Høring av utkast til endelig refusjonsberegning 

Ringkollveien/Bånntjernveien, Riddersholm dat 12.01.2019 

9 Brev RK 20190104 Løten Auto Eiendom datert 04.01.2019 

10 Kommentar til høring i refusjonssak 20.12.2018 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.04.19 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

Ass. Rådmann: Terje Dahlen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kart over refu sjonsen h eten 22.3.1 9

Utarbeidet 22.3.19 RKO LTL

Refusjonsenheten

De refusjonsberettigede tiltak, benevnt refusjonsenheten i
loven, framkommer av krav om opparbeidelse av regulert
offentlig kryss og gangvei med hjemmel i vedtatt reguler-
ingsplan.
I denne saken er refusjonsenheten gang og sykkelvei fra
Bånntjernveien langs Ringkollveien frem til Hemskogveien,
nytt kryss Bånntjernveien X Ringkollveien samt etablering av
busstopp i Ringkollveien.



Gnr/Bnr Hjemmelshaver Kostnad:

103/29 Liv Wenner 194 099
Tomt 20 Liv Wenner 79 113
Tomt 22 Liv Wenner 87 600
Tomt 3 Løten Auto Eiendommer 127 253
Tomt 5 Løten Auto Eiendommer 94 258
Tomt 7 Løten Auto Eiendommer 86 460
Tomt 17 Løten Auto Eiendommer 79 598
Tomt 19 Løten Auto Eiendommer 96 450
103/242 Hannestad/Hvitmyr 103 725
103/243 Aspen/Brentebråten 137 223
103/161 Ridderholm 122 223
103/110 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 101 961
Tomt 14 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 95 723
Tomt 16 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 118 012
Tomt 18 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 104 150
103/305 Tyri ord Eiendom 391 640
103/305 Tyri ord Eiendom 464 114
103/305 Tyri ord Eiendom 347 877
103/305 Tyri ord Eiendom 347 877
103/295 R. Nøklebye 464 001

Sum 3 643 356

Kart m ed refu sjon spl i ktige ei en dom m er og fordel in g av refu sjon sbel øp. 22.3.1 9

Utarbeidet 22.3.1 9 RKO. LTL



Kart m ed refu sjonspl iktige eiendom mer og fordel ing av refu sjonsbel øp. 22.3.1 9
280 Andersl økka

Utarbeidet 22.3.19 RKO LTL

Gnr/Bnr Hjemmelshaver Kostnad:

103/29 Liv Wenner 194 099
Tomt 20 Liv Wenner 79 113
Tomt 22 Liv Wenner 87 600
Tomt 3 Løten Auto Eiendommer 127 253
Tomt 5 Løten Auto Eiendommer 94 258
Tomt 7 Løten Auto Eiendommer 86 460
Tomt 17 Løten Auto Eiendommer 79 598
Tomt 19 Løten Auto Eiendommer 96 450
103/242 Hannestad/Hvitmyr 103 725
103/243 Aspen/Brentebråten 137 223
103/161 Ridderholm 122 223
103/110 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 101 961
Tomt 14 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 95 723
Tomt 16 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 118 012
Tomt 18 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 104 150



Kart med refusjonspliktige eiendommer og fordeling av refusjonsbeløp. 22.3.1 9
378 Nerbytunet

Utarbeidet 22.3.19 RKO LTL

Gnr/Bnr Hjemmelshaver Kostnad:

103/305 Tyri ord Eiendom 391 640
103/305 Tyri ord Eiendom 464 114
103/305 Tyri ord Eiendom 347 877
103/305 Tyri ord Eiendom 347 877



Kart med refusjonspliktige eiendommer og fordeling av refusjonsbeløp. 22.3.1 9
375 Apalbakken

Utarbeidet 22.3.19 RKO LTL

Gnr/Bnr Hjemmelshaver Kostnad:

103/295 R. Nøklebye 464 001



Netto tomte Tillatt utnytting Ekstisterende Eksisterende Utgjør bebyggelsen Rest utnyttbart Utbyggings Utbyggings Utbyggings Tomteareal Bebyggelse Sum refusjons Refusjonsbeløp Samlet
Gnr/Bnr Hjemmelshaver areal i m2 25% BYA BYA i m2 BYA i % mindre enn 2/3 av byggepotensiale potensiale i potensiale i potensial i snitt andel refusjon i % andel refusjon i % andel i % pr. tomt andel i % Kostnad:

30% NT tillatt utnyttelse? i % BYA m2 BYA m2 BRA m2 BYA/BRA 3 643 356,00
103/29 Liv Wenne r 2 530 633 230 9,1 % Ja 63,70 % 403 945 674 5,44 % 5,22 % 5,33 % 194 099 5,33 % 194 099
Tomt 20 Liv Wenne r 660 165 0 0,0 % Ja 100,00 % 165 383 274 2,23 % 2,12 % 2,17 %  7 9  113 2,17 %  7 9  113
Tomt 22 Liv Wenne r 730 183 0 0,0 % Ja 100,00 % 183 425 304 2,46 % 2,35 % 2,40 %  8 7  600 2,40 %  8 7  600
Tomt 3 Løten Auto Eiendomme r 972 243 0 0,0 % Ja 100,00 % 243 672 457 3,28 % 3,71 % 3,49 % 127 253 3,49 % 127 253
Tomt 5 Løten Auto Eiendomme r 721 180 0 0,0 % Ja 100,00 % 180 497 339 2,43 % 2,74 % 2,59 %  9 4  258 2,59 %  9 4  258
Tomt 7 Løten Auto Eiendomme r 663 166 0 0,0 % Ja 100,00 % 166 455 310 2,24 % 2,51 % 2,37 %  8 6  460 2,37 %  8 6  460
Tomt 17 Løten Auto Eiendomme r 664 166 0 0,0 % Ja 100,00 % 166 386 276 2,24 % 2,13 % 2,18 %  7 9  598 2,18 %  7 9  598
Tomt 19 Løten Auto Eiendomme r 803 201 0 0,0 % Ja 100,00 % 201 468 335 2,71 % 2,59 % 2,65 %  9 6  450 2,65 %  9 6  450
103/242 Hannestad/Hvitmyr * 863 216 0 0,0 % Ja 100,00 % 216 504 360 2,91 % 2,78 % 2,85 % 103 725 2,85 % 103 725
103/243 Aspen/Brentebråten * 1 139 285 0 0,0 % Ja 100,00 % 285 668 477 3,84 % 3,69 % 3,77 % 137 223 3,77 % 137 223
103/161 Ridderholm 934 233 0 0,0 % Ja 100,00 % 233 645 439 3,15 % 3,56 % 3,35 % 122 223 3,35 % 122 223
103/110 Arve Lad/Margrete Gjerstad La d 2 009 502 291 14,5 % Ja 42,40 % 213 493 353 2,87 % 2,72 % 2,80 % 101 961 2,80 % 101 961
Tomt 14 Arve Lad/Margrete Gjerstad La d 797 199 0 0,0 % Ja 100,00 % 199 465 332 2,69 % 2,57 % 2,63 %  9 5  723 2,63 %  9 5  723
Tomt 16 Arve Lad/Margrete Gjerstad La d 902 226 0 0,0 % Ja 100,00 % 226 622 424 3,04 % 3,43 % 3,24 % 118 012 3,24 % 118 012
Tomt 18 Arve Lad/Margrete Gjerstad La d 797 199 0 0,0 % Ja 100,00 % 199 549 374 2,69 % 3,03 % 2,86 % 104 150 2,86 % 104 150
103/305 Tyrifjord Eiendom 2 496 749 0 0,0 % Ja 100,00 % 749 2 064 1 407 10,11 % 11,39 % 10,75 % 391 640 10,75 % 391 640
103/305 Tyrifjord Eiendom 3 328 998 0 0,0 % Ja 100,00 % 998 2 175 1 587 13,48 % 12,00 % 12,74 % 464 114 12,74 % 464 114
103/305 Tyrifjord Eiendom 2 496 749 0 0,0 % Ja 100,00 % 749 1 629 1 189 10,11 % 8,99 % 9,55 % 347 877 9,55 % 347 877
103/305 Tyrifjord Eiendom 2 496 749 0 0,0 % Ja 100,00 % 749 1 629 1 189 10,11 % 8,99 % 9,55 % 347 877 9,55 % 347 877
103/295 R. Nøklebye 2 956 887 0 0,0 % Ja 100,00 % 887 2 447 1 667 11,97 % 13,50 % 12,74 % 464 001 12,74 % 464 001

Samlet m2areal: 28 957 Summer: 7 409 18 123 12 766 100,00 % 100,00 % 100,00 %  3  643 356 100,00 %  3  643 356

* Refusjonspliktig iht. erklæring knyttet til dispensasjonsvedtak for oppføring av bolig. Tinglyst overføring av forpliktelser til eier av gnr. 103 bnr. 29. privatrettslig avt a
* Refusjonspliktig iht. erklæring knyttet til dispensasjonsvedtak for oppføring av bolig. Tinglyst overføring av forpliktelser til eier av gnr. 103 bnr. 29. privatrettslig avt a

Revidert 20.03.2019 Ringerike kommune v/Lars Lindstøl
Tyrifjord Eiendom AS v/Tom Johannesse n

Godkjent fordeling av refusjonsandel og kostnader.Dato 20.03.2019



Prosjekt: Sluttdifferanse byggelån:
Prosjektnr.: Slu di eranse totalkalyle (4375'):

Dato Dager rente o t n o k å p n n I o t n o k v a t U t s k e T r e n o j k s a s n a r T . r n a r u t k a F l l a f r o F o t a d a r u t k a F e t n e r m u S e t n e R

15.11.201 7 5,36 % Kapital på konto inkl. byggelån

1 15.11.2017 723 1 0 5 3 3 1 0 5 3 3 k a s . f e R - e g u l K 1 2 3 0 8 2 0 1 5 1 0 2 . 1 1 . 3 2 5 1 0 2 . 1 1 . 9 0 3 8 , 6 5 5 3 % 6 3 , 5

2 15.11.2017 692 8 8 9 8 8 9 k a s . f e R - e g u l K 1 0 9 2 9 2 0 1 5 1 0 2 . 2 1 . 4 2 5 1 0 2 . 2 1 . 0 1 1 4 , 0 0 1 % 6 3 , 5

3 15.11.2017 668 0 1 3 3 2 0 1 3 3 2 . O & n a l P n e s t n r e B . d o m D 3 , t r a k g n i n g e r e B 1 6 7 8 1 6 1 0 2 . 1 0 . 7 1 5 1 0 2 . 2 1 . 8 1 0 6 , 6 8 2 2 % 6 3 , 5

4 15.11.2017 631 8 9 7 6 1 8 9 7 6 1 k a s . f e R - e g u l K 1 7 1 4 1 3 0 1 6 1 0 2 . 2 0 . 3 2 6 1 0 2 . 2 0 . 9 0 5 5 , 6 5 5 1 % 6 3 , 5

5 15.11.2017 622 4 4 8 2 1 4 4 8 2 1 k a s . f e r - k a i V n a l p s A 1 6 5 2 5 4 5 6 1 0 2 . 3 0 . 3 0 6 1 0 2 . 2 0 . 2 1 5 1 , 3 7 1 1 % 6 3 , 5

6 15.11.2017 532 2 5 5 0 5 2 5 5 0 5 k a s . f e r - k a i V n a l p s A 1 2 8 3 0 5 5 6 1 0 2 . 6 0 . 1 0 6 1 0 2 . 5 0 . 2 1 0 3 , 9 4 9 3 % 6 3 , 5

9 15.11.2017 521 5 7 2 4 5 7 2 4 k a s . f e r - k a i V n a l p s A 1 0 6 1 3 5 5 6 1 0 2 . 6 0 . 2 1 6 1 0 2 . 6 0 . 5 1 7 0 , 7 2 3 % 6 3 , 5

8 15.11.2017 511 7 5 0 4 1 7 5 0 4 1 k a s . f e R - e g u l K 1 6 5 2 5 3 0 1 6 1 0 2 . 6 0 . 2 2 6 1 0 2 . 6 0 . 8 0 3 8 , 4 5 0 1 % 6 3 , 5

7 15.11.2017 506 0 5 5 0 2 4 5 8 0 2 k a s . f e r - k a i V n a l p s A 1 2 7 3 2 5 5 6 1 0 2 . 6 0 . 7 2 6 1 0 2 . 6 0 . 7 0 0 6 , 9 4 5 1 % 6 3 , 5 fradrag renteutgi er og purregebyr - 237,33 og 6 7
10 15.11.2017 486 0 0 0 5 0 0 0 5 y b r e N . v i d t k a r t n o k - y b r ø r B . v d A 1 1 2 5 2 6 1 0 2 . 7 0 . 7 1 6 1 0 2 . 7 0 . 7 0 4 8 , 6 5 3 % 6 3 , 5

11 15.11.2017 471 8 0 0 2 8 0 0 2 k a s . f e R - e g u l K 1 9 2 7 6 3 0 1 6 1 0 2 . 8 0 . 1 0 6 1 0 2 . 7 0 . 8 1 9 8 , 8 3 1 % 6 3 , 5

12 15.11.2017 471 2 9 1 2 2 9 1 2 s a g i l o B J T g g e l t U 1 9 5 6 1 0 2 . 8 0 . 1 0 6 1 0 2 . 7 0 . 8 1 1 6 , 1 5 1 % 6 3 , 5

13 15.11.2017 434 3 5 0 9 3 5 0 9 k a s . f e r - k a i V n a l p s A 1 2 4 9 5 5 5 6 1 0 2 . 9 0 . 7 0 6 1 0 2 . 8 0 . 8 1 4 9 , 6 7 5 % 6 3 , 5

14 15.11.2017 391 0 0 2 3 1 0 0 2 3 1 s s y r k r y b e g - d a n k ø s e g g y B 1 3 9 9 3 0 0 0 5 6 1 0 2 . 0 1 . 0 2 6 1 0 2 . 9 0 . 6 2 2 9 , 7 5 7 % 6 3 , 5

16 15.11.2017 360 0 0 2 3 1 0 0 2 3 1 n e i e v l l o k g n i R r y b e g - d a n k ø s e g g y B 1 1 6 1 4 0 0 0 5 6 1 0 2 . 1 1 . 0 2 6 1 0 2 . 0 1 . 7 2 3 8 , 7 9 6 % 6 3 , 5

17 15.11.2017 328 5 6 4 1 2 0 5 7 8 9 1 g n i r e t k e j s o r P - s a g i l o B J T 1 4 7 6 1 0 2 . 2 1 . 2 2 7 1 0 2 . 1 0 . 1 0 1 1 , 3 7 5 9 % 6 3 , 5 Re et iht førte me r 27x795
18 15.11.2017 319 6 3 8 9 1 6 3 8 9 1 V V S i t n a r a G k n a b e r a p S s s o f e n ø H 1 6 1 0 2 . 2 1 . 1 3 6 1 . 2 1 . 2 3 2 2 , 9 2 9 % 6 3 , 5

19 15.11.2017 289 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 5 2 o t n o k - A t f i r d e v a r G N A 1 1 9 4 1 7 1 0 2 . 1 0 . 0 3 6 1 0 2 . 2 1 . 1 3 6 8 , 9 0 6 0 1 % 6 3 , 5

20 15.11.2017 260 0 0 0 0 5 2 1 6 0 0 5 2 o t n o k - A t f i r d e v a r G N A 1 4 0 5 1 7 1 0 2 . 2 0 . 8 2 7 1 0 2 . 2 0 . 4 1 3 5 , 7 4 5 9 % 6 3 , 5 fradrag purring kr 61
21 15.11.2017 250 0 0 9 3 0 5 t k p i t r ø f r e t e d a d m u s i d e m e k k i 0 0 9 3 n a l P n e s t n r e B i e v g n a g r e d i e b r a e l å M 1 3 1 7 2 7 1 0 2 . 3 0 . 0 1 7 1 0 2 . 2 0 . 4 2 8 1 , 3 4 1 % 6 3 , 5 ta inn da de e er trukket ut fra samlefaktura. (pkt 50 )
23 15.11.2017 249 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 1 o t n o k - A t f i r d e v a r G N A 1 5 0 5 1 7 1 0 2 . 3 0 . 1 1 7 1 0 2 . 3 0 . 1 0 8 6 , 0 7 5 4 % 6 3 , 5

26 15.11.2017 230 2 6 5 3 1 2 6 5 3 1 V V S i t n a r a G k n a b e r a p S s s o f e n ø H 1 7 1 0 2 . 3 0 . 0 3 7 1 0 2 . 3 0 . 0 3 6 0 , 8 5 4 % 6 3 , 5

24 15.11.2017 227 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 5 2 o t n o k - A t f i r d e v a r G N A 1 0 1 5 1 7 1 0 2 . 4 0 . 2 0 7 1 0 2 . 3 0 . 1 2 0 7 , 3 3 3 8 % 6 3 , 5

25 15.11.2017 216 5 8 0 35 8 0 3na lP n es t nr e Bsy l e t a gred i eb rael åM 1 1 4 8 2 7102 . 40 .3 171 0 2.30.03 48 , 7 9% 6 3 , 5

27 15.11.2017 161 1 8 0 5 1 8 0 5 . O & n a l P n e s t n r e B - s s y r k v a g n i l å m p p O 1 6 4 9 2 7 1 0 2 . 6 0 . 7 0 7 1 0 2 . 5 0 . 4 2 3 1 , 0 2 1 % 6 3 , 5

28 15.11.2017 153 6 9 5 6 6 9 5 6 s s u b + g n a g r e v o t l i k S . t l i k s o r u E 1 9 9 1 0 0 6 7 1 0 2 . 6 0 . 5 1 7 1 0 2 . 5 0 . 1 3 0 2 , 8 4 1 % 6 3 , 5

29 15.11.2017 153 0 0 5 7 2 2 0 0 5 7 2 2 m ø r t S - t f a r k s k i r e g n i R 1 6 8 7 5 9 7 1 0 2 . 6 0 . 5 1 7 1 0 2 . 6 0 . 1 0 6 4 , 1 1 1 5 % 6 3 , 5

30 15.11.2017 138 7 4 3 9 9 7 4 3 9 9 g g e l l i T - r e t f ø r g l e b a K - t f i r d e v a r G N A 1 6 4 5 1 7 1 0 2 . 6 0 . 0 3 7 1 0 2 . 6 0 . 3 1 9 2 , 3 1 0 2 % 6 3 , 5

34 15.11.2017 138 3 6 5 3 1 3 6 5 3 1 V V S i t n a r a G k n a b e r a p S s s o f e n ø H 1 7 1 0 2 . 6 0 . 0 3 7 1 0 2 . 6 0 . 0 3 5 8 , 4 7 2 % 6 3 , 5

32 15.11.2017 132 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 5 2 o t n o k . A - t f i r d e v a r G N A 1 8 4 5 1 7 1 0 2 . 7 0 . 6 0 7 1 0 2 . 6 0 . 6 1 3 0 , 6 4 8 4 % 6 3 , 5

33 15.11.2017 132 8 2 9 3 8 2 9 3 n a l P n e s t n r e B e m m o l s s u b g n i l å m p p O 1 0 1 0 3 7 1 0 2 . 7 0 . 6 0 7 1 0 2 . 6 0 . 2 2 4 1 , 6 7 % 6 3 , 5

35 15.11.2017 107 5 6 1 5 6 1 V V S i t n a r a G k n a b e r a p S s s o f e n ø H 1 7 1 0 2 . 7 0 . 1 3 7 1 0 2 . 7 0 . 1 3 0 6 , 2 % 6 3 , 5

37 15.11.2017 78 0 0 5 2 3 2 m u s i d e m t t a t e k k i r y b e g e r r u p 0 0 5 2 3 2 s y l e t a G - e c i v r e s t t e N 1 4 0 2 0 7 7 1 0 2 . 8 0 . 9 2 7 1 0 2 . 8 0 . 5 1 1 1 , 3 6 6 2 % 6 3 , 5

36 15.11.2017 75 8 4 3 8 4 1 8 4 3 8 4 1 g g e l l i T - r e t f ø r g l e b a K - t f i r d e v a r G N A 1 0 6 5 1 7 1 0 2 . 9 0 . 1 0 7 1 0 2 . 8 0 . 3 1 6 8 , 3 3 6 1 % 6 3 , 5

38 15.11.2017 44 3 6 5 3 1 3 6 5 3 1 V V S i t n a r a G k n a b e r a p S s s o f e n ø H 1 7 1 0 2 . 0 1 . 2 0 7 1 0 2 . 0 1 . 2 0 3 6 , 7 8 % 6 3 , 5

39 15.11.2017 26 0 0 5 2 6 0 0 5 2 6 o t n o k . A - t f i r d e v a r G N A 1 0 9 5 1 7 1 0 2 . 0 1 . 0 2 7 1 0 2 . 0 1 . 0 1 3 6 , 8 3 2 % 6 3 , 5

40 15.11.2017 21 3 1 5 2 3 1 5 2 g n i l å m p p O & n a l P n e s t n r e B 1 1 1 2 3 7 1 0 2 . 0 1 . 5 2 7 1 0 2 . 0 1 . 1 1 5 7 , 7 % 6 3 , 5

41 15.11.2017 0 0 0 5 1 7 0 0 5 1 7 k r e v k k e R - t f i r d e v a r G N A 1 4 0 6 1 7 1 0 2 . 1 1 . 0 2 7 1 0 2 . 1 1 . 7 0 0 0 , 0 % 6 3 , 5

45 15.11.2017 0 2 3 0 3 2 3 0 3 t l i k s a r t s k E - t l i k s o r u E 1 0 3 4 8 1 6 7 1 0 2 . 1 1 . 5 2 7 1 0 2 . 1 1 . 0 1 0 0 , 0 % 6 3 , 5

42 15.11.2017 0 6 0 5 0 6 6 0 5 0 6 n r e v o t u a , e d r e j g - t f i r d e v a r G N A 1 9 0 6 1 7 1 0 2 . 2 1 . 4 0 7 1 0 2 . 1 1 . 4 2 0 0 , 0 % 6 3 , 5

43 15.11.2017 0 0 6 3 0 7 1 0 6 3 0 7 1 g a l 1 g n i r e t l a f s a a r t s k E - t f i r d e v a r G N A 1 7 0 6 1 7 1 0 2 . 2 1 . 5 0 7 1 0 2 . 1 1 . 0 2 0 0 , 0 % 6 3 , 5

44 15.11.2017 0 5 2 5 2 7 3 5 2 5 2 7 3 a r u t k a f t t u l s - t f i r d e v a r G N A 1 8 0 6 1 7 1 0 2 . 2 1 . 5 0 7 1 0 2 . 1 1 . 5 2 0 0 , 0 % 6 3 , 5

45 15.11.2017 0 0 2 7 0 2 7 s s u b t l i k S . t l i k s o r u E 1 8 1 8 9 1 6 7 1 0 2 . 2 1 . 6 0 7 1 0 2 . 1 1 . 1 2 0 0 , 0 % 6 3 , 5

46 15.11.2017 0 3 1 3 7 3 1 3 7 g n i l å m p p O & n a l P n e s t n r e B 1 2 8 3 3 7 1 0 2 . 2 1 . 7 0 7 1 0 2 . 1 1 . 3 2 0 0 , 0 % 6 3 , 5

47 15.11.2017 0 3 6 5 9 3 6 5 9 g n i l å m p p O & n a l P n e s t n r e B 1 8 3 4 3 8 1 0 2 . 1 0 . 4 0 7 1 0 2 . 2 1 . 1 2 0 0 , 0 % 6 3 , 5

48 15.11.2017 0 0 2 8 t l i k s o r u E m u s t s e r g n i r r u P 1 8 1 0 2 . 1 0 . 5 0 7 1 0 2 . 2 1 . 9 2 0 0 , 0 % 6 3 , 5 ta ut.
49 15.11.2017 0 6 9 1 6 5 6 9 1 6 5 a r u t k a f t t u l S - V V S 1 8 7 2 3 7 1 2 8 1 0 2 . 1 0 . 6 2 7 1 0 2 . 2 1 . 7 2 0 0 , 0 % 6 3 , 5

50 15.11.2017 0 0 0 0 8 5 3 6 4 7 9 8 6 s a s u h s k i r e g n i R a r u t k a f e l m a S 1 9 1 7 8 1 0 2 . 1 0 . 7 2 8 1 0 2 . 1 0 . 7 1 0 0 , 0 % 6 3 , 5 redusert iht meliste. Uspesi sert tas ut.
51 15.11.2017 0 c e t - A B d i e b r a a r u t k a F 1 8 1 0 2 . 1 0 . 7 2 8 1 0 2 . 1 0 . 7 1 0 0 , 0 % 6 3 , 5 20 970 postene 51 - 57 vurderes å være legi merte utgi e r
52 15.11.2017 0 n e s t n r e B a r u t k a F 1 8 1 0 2 . 1 0 . 7 2 8 1 0 2 . 1 0 . 7 1 0 0 , 0 % 6 3 , 5 6 027

53 15.11.2017 0 O R P t t e r s r a v s n A 1 8 1 0 2 . 1 0 . 7 2 8 1 0 2 . 1 0 . 7 1 0 0 , 0 % 6 3 , 5 25 000

54 15.11.2017 0 K Ø S t t e r s r a v s n A 1 8 1 0 2 . 1 0 . 7 2 8 1 0 2 . 1 0 . 7 1 0 0 , 0 % 6 3 , 5 25 000

55 15.11.2017 0 d a n k ø s e g g y B 1 8 1 0 2 . 1 0 . 7 2 8 1 0 2 . 1 0 . 7 1 0 0 , 0 % 6 3 , 5 25 000

56 15.11.2017 0 s r e d n A d i e b r a a r u t k a F 1 8 1 0 2 . 1 0 . 7 2 8 1 0 2 . 1 0 . 7 1 0 0 , 0 % 6 3 , 5 16 894

57 1.6.2018 0 0 s u h s k i r e g n i r t r e r u t k a f l i e F 9 6 1 6 - s u h s k i r e g n i R 9 1 7 a r u t k a f å p a t o n t i d e r K 1 8 1 0 2 . 5 0 . 4 2 8 1 0 2 . 5 0 . 4 2 0 0 , 0 % 6 3 , 5

58 0 5 4 7 9 0 0 7 7 9 n e g o B S G l a e r a t t i g v a g n i n t a t s r e l i t t t a s v A 1 kostnad l grunnerverv 82 700 med llegg av 14 750 l oppmåling og fradeling .
59 0 0 6 3 1 0 0 0 5 1 . r å 5 i V V S l i t i t n a r a g r e t n e R 1 endret iht opplysninger fra Hønefoss spareban k

7 5 4 2 , 1 2 7 9 7 Summer : 4 3 6 3 6 5 3 3 0 7 9 4 9 3

Renter byggelån : 265 51 4 79 721 Renteutgi er endret iht dokumenterte rentebe ngelser og slu dato 15.11.201 7
Gebyrer kr. 2 pr. ek k I 0 411 :n ojsk a sna rt legi merte utgi er.

Sum totalt : 4 211 41 7 Sum godkjent e er re n g 3 643 35 6
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4413-9  Arkiv: Q34  

 

Sak: 95/20 

 

Saksprotokoll - Etablering av ladepunkter for el-bil  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det etableres inntil ca. 30 ladepunkter, deriblant en ladepark med varierte 

lademuligheter  

2. Nye lademuligheter skal etableres ved Kirkegata/Hofgaardsgate og Hønengata (ved 

Glade Hjul) 

3. Ladepunkter ved gjerdet langs Hønefoss kirke og ved Tippen avvikles, siden de 

erstattes med ladepunkter ved Kirkegata/Hofgaardsgate 

4. Ringerike kommune setter bort etablering av ladestasjoner, all drift og vedlikehold, 

betalingsløsning og programvare. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4413-8   Arkiv: Q34  

 

 

Etablering av ladepunkter for el-bil – ladestasjoner i Hønefoss 

 

Forslag til vedtak: 

1. Det etableres inntil ca. 30 ladepunkter, deriblant en ladepark med varierte 

lademuligheter  

2. Nye lademuligheter skal etableres ved Kirkegata/Hofgaardsgate og Hønengata (ved 

Glade Hjul) 

3. Ladepunkter ved gjerdet langs Hønefoss kirke og ved Tippen avvikles, siden de 

erstattes med ladepunkter ved Kirkegata/Hofgaardsgate 

4. Ringerike kommune setter bort etablering av ladestasjoner, all drift og vedlikehold, 

betalingsløsning og programvare. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Forslag om at det etableres: 

 ladestasjoner to steder i Hønefoss  

 med en ladepark med varierte lademuligheter i sentrum, med blant annet superlading 

Det er tidligere avsatt midler i handlingsprogram og i Ringerikspakka. Rådmannen ønsker at 

arbeidet med etablering, drift og vedlikehold lyses ut i egen konkurranse, med sikte på 

driftssettelse før sommeren 2021.  

 

Bakgrunn 

I januar 2018 trådte det i kraft en ny nasjonal parkeringsforskrift, med krav om at kommunene 

skal tilby «et tilstrekkelig antall parkeringsplasser med lademulighet». Kommunen har ikke 

plikt til å tilby mer enn 6 % ladeplasser av det totale antall kommunale parkeringsplasser.  

I Ringerike er det vedtatt en dekning på 10 %, og kommunen har i april 2018 fattet vedtak om 

at det skal etableres 50 stk semi-hurtigladere på kommunens parkeringsplasser. 

 

 

  



- 

Rådmannen har jobbet med å finne løsninger for kommunale ladepunkter for elbil. Etter 

anbefalinger fra leverandører ser vi at utviklingen i markedet og behovet tilsier at Ringerike 

kommune bør legge opp til en annen løsning enn opprinnelig vedtatt. Det har vært en sterk 

vekst i antall el-biler, type ladere og det behovet som el-bileiere har for lading er også 

forskjellig. Dette er bakgrunnen for at saken fremmes til politisk behandling.  

 

Det er ønske om at politikerne tar stilling til saken på ny, for å legge føringer på hvilke 

løsninger kommunen skal gå videre med.  

 

Beskrivelse av saken 

Ladepunkter i dag 

Det finnes per i dag 6 ladepunkter på Ringerike kommunes parkeringsområder (2 ved 

Hønefoss kirke, 2 ved Tippen og 2 på nordsiden ved parkeringa til Glade Hjul).  

Kommunens totale antall parkeringsplasser er ca. 500.  

 

Varianter av lademuligheter pr 2020 

Det er flere varianter av ladere, alt etter hvilken elbil du har og hvilken ladekapasitet som 

bilen har (evnen til å ta imot lading).  

I hovedtrekk skilles det mellom tre varianter: 

- Normallading (3,6 kW og oppover) 

- Semihurtiglading (22 kW og oppover) 

- Hurtiglading (50 kW oppover) 

 

Utvikling og erfaringer 

Kommuner velger ulike ladeløsninger med bakgrunn i når ladepunktene ble etablert og 

hvordan de stedlige forholdene er. Utviklingen går raskt og teknologien endres stadig. Når 

flere får elbil, påvirkes adferd og behovet for ladepunkter.  

 

Erfaringer viser at p-plasser med flere ladepunkter blir mer oppsøkt enn p-plasser med få 

ladepunkter. Sannsynligheten er større for å finne et ledig ladepunkt når det er mange på et og 

samme sted. Dette for å slippe bomturer, til et sted der alle er opptatt. Det er derfor fordelaktig å 

etablere flere ladepunkter på «større» parkeringsområder.  

 

Det er også økonomiske fordeler ved å samle flere ladepunkter: 

 stordriftsfordeler - drift og vedlikehold 

 gravearbeidene ved strømtilførsel 

Ladepunkter ved gateparkering anses derfor som lite aktuelt. 

 

Det er vanlig at hurtigladepunkter (fra 50 kW og oppover) etableres langs hovedfartsårene 

hvor elbilistene kan lade raskt og ta en kaffekopp/matbit samtidig. Flere hurtigladepunkter 

finnes fra før i Ringerike kommune (Hvervenkastet, Eikli, Sokna og Nes i Ådal) fra private 

tilbydere.  

 

Hvordan trafikk-avviklingen planlegges har mye å si for anleggets kapasitet til å betjene biler. 

Det må være sentral beliggenhet med enkel tilgang til området. 

 

Fremdrift for å kunne realisere en ladepark og nye ladere 

Ved vedtak i løpet av september, vil kommunen utarbeide beskrivelser og lage 

konkurransegrunnlag (oktober). Vinter og koronasituasjon kan påvirke levering, men målet er 

igangsetting før sommerferien 2021.   



- 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommunen vedtok en parkeringsstrategi i februar 2020. En av strategien er at kommunen skal 

gå foran som et godt eksempel og bruke sine parkeringsplasser til å bygge opp under 

aktiviteter i sentrum, noe som forutsetter riktig dimensjonering, regulering og prising av 

parkeringsplassene.  

 

Det skilles mellom ytre og indre sone, og hvor et av tiltakene i pkt. 3 3. ytre sone er å: 

 

«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.» 

 

Kongens gate danner skillet mellom indre og ytre sone. Foreslått område ved 

Kirkegata/Hofgaardsgate (Kirkegata 10) og parkeringsplassen på nordsida ved Glade Hjul 

(Hønengate 6B) ligger i ytre sone.  

 

Begge de foreslåtte områdene ligger innenfor områderegulering for Hønefoss, og er regulert 

til:  

- Kirkegata/Hofgaardsgate (Kirkegata 10) – ligger i det som omfattes av BS 15, og er 

avsatt til «sentrumsformål» og «hensynssone bevaring og kulturmiljø» 

 

- Parkeringsplassen på nordsida ved Glade Hjul (Hønengate 6B) – ligger i det som 

omfattes av B/K2 og o_SPA2. B/K2 er avsatt til «adkomst fra Hønengata til 

bakenforliggende områder og felt o_SPA2».  

 

I forbindelse med arbeidene med områdereguleringen for Hønefoss har det blitt 

avholdt møte med naboeiendommen ved parkeringsplassen på nordsida (Hønengata 

6B). Nabo er Block Watne. Ved en fremtidig utnyttelse av dette området er det ønske 

om at Block Watne og kommunen samarbeider om utnyttelse av området, evt. 

vurderer makeskifte. Derfor vil det være aktuelt at kommunen før etablering av 

ladestasjon har dialog med nabo, slik at vi får en brukbar plassering av ladepunkter i 

området, og som ikke kommer i vesentlig konflikt med eventuelt fremtidig utnyttelse 

som ligger noe frem i tid.  

 

Deler av de foreslåtte områdene er i områdereguleringen foreslått til annet arealformål enn 

dagens bruk. Dette er ikke til hinder for at arealet som i dag er parkeringsplass, får 

lademuligheter for elbiler – frem til det tidspunktet hvor det kan være aktuelt å bruke 

områdene til noe annet.  

 

Etablering av ladestasjoner for elbiler er unntatt søknadsplikt etter plan og bygningsloven, 

derfor vil det heller ikke være plankrav etter områdereguleringen.  
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Juridiske forhold  

I Parkeringsforskriften stilles det krav om plasser til elbil-lading: 

 

§ 35.Lademulighet 

På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et 

tilstrekkelig antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er 

en ledig plass med lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby 

lademulighet på mer enn seks prosent av det totale antallet plasser. 

 

Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller 

driftskostnadene blir urimelig høye. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har vært til politisk behandling i 2017 og 2018.  

 

Det ble fremmet sak i formannskapet 21.11.2017 og i kommunestyret 05.11.2017 og 

01.02.2018, hvor saken ble utsatt for å utredes ytterligere. 

 

Formannskapet behandlet sak om ny parkeringsforskrift 24.01.2018 (sak 16/4210) og fattet 

følgende vedtak: 

1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering. 

2. Det innføres 2 timers gratisparkering for el- og hydrogendrevne motorvogner. 

3. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for 

mulig framtidig innføring av betaling for ladestrøm. 

 

I 2018 ble saken fremmet på ny og behandlet i formannskapet 20.03.2018 og i kommunestyret 

05.04.2018, og det ble fattet følgende vedtak: 

 

«Det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens 

parkeringsplasser 

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale 

p-plasser. 

 

Investerings kostnaden ved etablere ladepunkter, ca. 120’ pr. punkt, innarbeides i 

prisen for å lade beregnet etter antatt levetid og brukstid. Dette sammen med 

drifts/vedlikeholdskostnader og strøkostnaden innarbeides i betalingsreglementet som 

en minutt etter timepris. Det innkreves ½ pris av parkeringsavgift for å stå parkert. 

 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading 

 

Arealet i Kirkegt. 10 brukes på nåværende tidspunkt ikke til ladestasjoner, idet 

utnyttelsen må utredes. 

 

Det utredes å etablere ladepunkter ved pendlerparkeringene.» 

 

  



- 

Økonomiske forhold 

Det er satt av midler i handlingsprogrammet i 2020 og i 2021. I forbindelse med 

koronasituasjonen og «Ringerikspakka» har det også blitt vedtatt en forsert utbygging av 

elbil-ladere: 

https://sru2.ringerike.kommune.no//api/utvalg/5422/moter/15185/behandlinger/1/0 

 

Det er aktuelt at kommunen setter bort all drift og vedlikehold, betalingsløsning og 

programvare av ladestasjonen til private. Kommunen selv brøyter og vedlikeholder flatene på 

parkeringsområdet. 

 
Alternative løsninger 

 

Alt 1: Dersom det er ønske om at kommuen kun etablerer en ladepark, for å høste erfaringer 

før kommunen går videre med etablering av lademuligheter andre steder, kan et forslag til 

vedtak se slik ut: 

1. Det etableres en ladepark, med inntil 24 ladepunkter med varierte lademuligheter 

2. Ladeparken skal etableres i Kirkegata/Hofgaardsgate 

3. Ladepunkter ved gjerdet langs Hønefoss kirke og ved Tippen avvikles, siden de 

erstattes med ladepunkter ved Kirkegata/Hofgaardsgate 

4. Ringerike kommune skal sette bort etablering av ladestasjoner, all drift og 

vedlikehold, betalingsløsning og programvare. 

 

Alt 2: Dersom det er ønske om at saken utsettes for befaring, kan et forslag til vedtak se slik 

ut: 

1. Saken utsettes for befaring 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

I Ringerike kommune er følgende ni bærekraftsmål vedtatt som fokusområder: god helse, god 

utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, mindre 

ulikheter, bærekraftige byer og tettsteder, stoppe klimaendringene, liv på land og samarbeid 

for å nå målene 

 

Denne saken bygger opp under følgende bærekraftsmål: innovasjon og infrastruktur, 

bærekraftige byer og tettsteder og stoppe klimaendringene, ved at:  

 etablering av ladestasjoner kan bidra til at flere legger om fossilt brenstoff til elbil for 

kjøretøy både i bruk privat og i næring 

 kan bidra til bedre luftkvalitet i by- og lokalsamfunn 

 bruk av elbil kan bidra til mindre utslipp av klimagasser 

 

Rådmannens vurdering 

I parkeringsforskriften så står det at i Ringerike «skal det tilbys lademulighet for ladbar 

motorvogn på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til 

enhver tid er en ledig plass med lademulighet». Altså er det et krav om at det skal være 

tilgjengelig et tilstrekkelig antall. 

 

I dag har kommunen kun seks ladepunkter, som ikke er tilstrekkelig med tilveksten i elbiler. 

Slik rådmannen tolker ordlyden, må ikke kommunen nødvendigvis bygge ut til 6 % -kravet 

med en gang, men kan velge å gjøre det gradvis. Rådmannen vil alikevel anbefale at 
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kommunen prøver å nå 6 % -kravet allerede nå.  

 

Forskriften sier ingenting om ladekapasitet og hvilke lademuligheter som skal tilbys. Vi står 

fritt til å gjøre vurderinger rundt dette. Rådmannen anbefaler at kommunen har et spekter av 

ladere. For å dekke de ulike brukerbehovene: 

 de som kun trenger bittelitt påfyll for å komme seg videre til dit de skal  

 de som trenger kjapp lading 

 de som har ønske om lavere effekt og lade over lengre tid 

 

I saken fra 2018 er det vist til en oversikt som viser etablering av 50 ladepunkter, fordelt på 

flere parkeringsplasser, deriblant Sentrum stopp og Telegrafens plass. Enkelte av disse 

plassene inngår i parkeringsstrategien, plassert i indre sone. I indre sone er det ikke ønskelig 

med ladeplasser for elbil.  

 

Siden parkeringsstrategien sier at lading for elbil skal legges til ytre sone, har rådmannen 

valgt å foreslå endre sted og samle flere ladepunkter i en ladepark.  

 

Rådmannen mener at det vil være uheldig hvis det investeres i type ladere/ladepunkter som 

ikke blir benyttet og/eller har feil lokalisering.   

 

Etablere lademuligheter med ladepark og normalladere 

Det er ikke så mange steder hvor vi har 400 V tilgjengelig. Det setter begrensninger på 

kapasitet på ladepunkter og hvor det er mulig å tilrettelegge for god ladekapasitet.    

 

Rådmannen foreslår at det etableres ladepunkter med forskjellige ladere for ulike ladebehov 

på: 

- Parkeringsplassen ved Kirkegata/Hofgaardsgate med ca. 24 stk ladepunkter – ladepark 

med 400 V.  

- Parkeringsplassen ved Hønengaten (ved Glade Hjul) med ca. 6 stk ladepunkter.  



- 

 
Kart som viser plassering av ladepark ved sentrum og ladpunkter på nordsiden av bybrua  

 

Dekker vi forskriftens krav? 
Ved å etablere lademuligheter på disse stedene vil Ringerike kommune tilby et tilstrekkelig 

antall, opp mot 6 prosent. Vi har mulighet til å utvide til flere ladepunkter etter hvert som vi 

ser at det er behov for det. Skulle pågangen ved Kirkegata/Hofgaardsgate blir så mange at det 

ikke er ledige ladeplasser å oppdrive, er det mulighet for å utvide dette anlegget med flere 

ladepunkter (type normallader opptil 22 kW). 

 

Eksempel på lademuligheter i ladepark: 

 

 

 

 

 

Normallading (opptil 22 kW), hvor man typisk står 

1-8 timer (kanskje natten over), og som kan lade 

inntil 40 biler per dag 

 

Semihurtiglading (opptil 62,5 kW), hvor man typisk 

står 15-45 minutter, som eksempelvis kan lade inntil 
72 biler per dag 

 

Superlader (opptil 150 kW), hvor man typisk står 10-

40 min eksempelvis kan lade inntil to biler per lader 

og fordeles effekt. Kan lade inntil 48 biler per dag.  
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Med en ladepark med større utvalg av lademuligheter, vil rotasjon av biler bli hyppigere. 

Flere vil få ladet enn ved å ha spredte ladepunkter med lavere kapasitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsplassen ved Kirkegata/Hofgaardsgate (hvor Søndre torg og Kuben kan skimtes til venstre) 

 

Lademønstre og betydning for valg av løsning 

Folk velger i hovedsak gratis hjemmelading eller lading på jobb. Man velger kun bortelading 

med betalingsløsninger, når det er helt nødvendig.  

Med elbil får du et annet tenke- og handlingsmønster enn med fossilt drivstoff. Når du har 

elbil, føler du for å lade ganske ofte. Fra å fylle full tank med bensin/diesel en gang 

innimellom, vil behovet for å fylle på batteriet komme oftere (rekkeviddeangst).  

 

De færreste vil lade «full tank» på en ladestasjon med betalingsløsning. Dette er kun for de 

som er på gjennomfart/reise, eventuelt de som ikke har lademulighet hjemme. 

 

Det tar lenger tid å lade enn å fylle drivstoff og man ønsker ikke å stå å vente på at bilen skal 

lade. Noen vil nok tenke at det kan være kjekt å både kunne lade og handle samtidig - å få 

dekket to behov samtidig. Derfor er det flere butikker og bensinstasjoner som legger til rette 

for lading, for å dekke kundens behov.  
 

Ringerike kommune har ikke p-plasser langs hovedfartsårene utenfor sentrum, 

pendlerparkeringene er ikke kommunalt eid. Derfor har rådmannen tidligere hatt en 

oppfatning av at hurtigladepunkter med høy ladekapasitet ikke har vært aktuelt på de 

kommunale p-plassene.  

 

For næringslivet i sentrum og for tilreisende som er på gjennomfart, kan det være en fordel 

med hurtigladere sentrumsnært. Derfor mener rådmannen at en ladepark, med kort avstand til 

Søndre torg, kan lokke folk til å ta turen innom sentum den tiden de bruker på å lade, også 

hvis de er på farten og skal videre.  

 

En plassering på parkeringsplassen ved Kirkegata/Hofgaardsgate vil kunne gi et insentiv for 

yrkeskjøretøy og private, i og rundt Hønefoss, til å skifte til elektrisitet. Kommunen har fått 

forespørsel fra en drosjeeier som ønsker mulighet for lading med elbil. 

 

Om anlegget – etablering, drift/vedlikehold og levetid 
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Ringerike kommune har ikke intern kompetanse innen dette fagområdet, og her skjer også 

utviklingen fort. Derfor vil rådmannen anbefale at kommunen lager et konkurransegrunnlage 

og setter ut arbeidet med etablering, drift og vedlikehold til en privat aktør.  

 

Anleggets infrastruktur antas å ha en levetid på inntil 30 år, mens ladeutstyret har en levetid 

på 10 år.  

 

Konklusjon og anbefaling 

I dag har kommunen seks ladepunkter, som ikke er tilstrekkelig i forhold til veksten i antall 

elbiler. Slik rådmannen tolker ordlyden i forskriften, er det ikke nødvendig å bygge 

ladeplasser på 6 % av de kommunale plassene, hvis det ikke er behov for det. En 

overinvestering i antall ladeplasser er ikke ønskelig, hvis behovet er mindre enn 6 prosent.  

 

Når rådmannen i denne saken anbefaler at vi starter med å etablere inntil ca. 30 ladepunkter 

for elbil, er det fordi det har vært en utvikling i rekkevidden til elbiler, samtidig som behovet 

for lading også har endret seg. Flere har fått hjemmeladere og det er bygd ut flere 

ladestasjoner andre steder.  

 

Rådmannen vil anbefale at kommunen i denne omgang tilstreber oss å nærme oss 

minimumskravet i parkeringsforskriften, og deretter etablerer flere ladepunkter etter hvert 

som det viser seg å være behov for det.   

 

Begge de foreslåtte plasseringene er gode plasseringer for elbil-ladere nå. Begge områdene er 

utviklingsområder, og det er først på sikt at det vil skje «noe» på disse tomtene. Rådmannen 

er av den oppfatning av at en sentrumsnær ladepark vil gi god erfaringer om hva som er 

tilstrekkelig, og at lademuligheter på nordsida er et godt supplement.  

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart – som viser foreslått plassering 

2. Saksprotokoll fra forrige behandling - møte i kommunstyre 05.04.2018. 

3. Saksframlegg 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef:  Hilde B. Fivelsdal 

enhetsleder teknisk:  Johan Johnsen 

saksbehandler:  Morten Fagerås 

 

 



13.8.2020 Utskrift

https://kart.ringerike.kommune.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=569512.335904919&Bottom=6670408.31 1028292&Right=570332. … 1 / 1

SITU ASJON SKART

E i e n d o m :
G n r : 0 B n r : 0 F n r : 0 S n r : 0

A d r e s s e :

H j . h av e r / F e s t e r :

RINGERIKE
KOMMUNE

D at o : 1 3 / 8 - 2 0 2 0 S i g n : M ål e s t o k k
1 : 5 0 0 0

Ladepark

Normallader

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4413-7  Arkiv: Q34  

 

Sak: 30/18 

 

Saksprotokoll - Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens parkeringsplasser 

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-

plasser. 

 

Investerings kostnaden ved etablere ladepunkter, ca. 120’ pr. punkt, innarbeides i prisen for å 

lade beregnet etter antatt levetid og brukstid. Dette sammen med drifts/vedlikeholdskostnader 

og strøkostnaden innarbeides i betalingsreglementet som en minutt etter timepris. Det 

innkreves ½ pris av parkeringsavgift for å stå parkert. 
 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading 

 

Arealet i Kirkegt. 10 brukes på nåværende tidspunkt ikke til ladestasjoner, idet utnyttelsen må 

utredes. 

 

Det utredes å etablere ladepunkter ved pendlerparkeringene. 

 

Følgende forslag følger saken: 

Overtredelse medfører borttauing. 

 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.04.2018: 

 

Nena Bjerker (FrP) fremmer følgende forslag: 

«Overtredelse medfører borttauing» 

 

Erna Skaugrud (Ap) fremmet følgende forslag til endring av Formannskapets innstilling 

til avsnitt 3 og 4: 

«Investerings kostnaden ved å etablere ladepunkter, ca. 120’ pr. punkt, innarbeides i prisen for 

å lade beregnet etter antatt levetid og brukstid. Dette sammen med 

drifts/vedlikeholdskostnader og strømkostnaden innarbeides i betalingsreglementet som en 

minutt etter timepris. Det innkreves ½ pris av parkeringsavgift for å stå parkert.» 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling til avsnitt 1,2,5,6 og 7 ble enstemmig vedtatt. 

 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling til avsnitt 3 og 4 og Skaugruds (Ap) 

forslag, ble Skaugruds (Ap) forslag enstemmig vedtatt. 

 

Nena Bjerkes (FrP) forslag ble enstemmig vedtatt følger saken. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4413-5   Arkiv: Q34  

 

 

Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn  
 

Forslag til vedtak: 

 

Det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens parkeringsplasser 

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-plasser. 

 

Rådmannen bes om å innarbeide kostnadene på totalt 6 millioner kroner til prosjektering og 

gjennomføring i forbindelse med 1. tertial. 

 

Økte årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2019. 
 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading» 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Etablering av ladepunktene er et krav i henhold til parkeringsforskriften. Tidsfrist for etablering 

er 01.07.2018. Formannskapet vedtok 21.11.2017 at det skal etableres ladepunkter på 

minimum 10 % av det totale antall p-plasser.   

 

Det er ikke krav til type lader, men Norsk Elbilforening anbefaler å etablere semi-

hurtigladepunkter (inntil 22 kW om strømkapasiteten er tilstede). Elbilforeningen uttaler også 

at hurtigladepunkter (50 kW) fortrinnsvis bør bygges ut ved hovedfartsårene. Hurtigladere er 

derfor ikke tatt med i vurderingen for de kommunale p-plassene.  

 

«Ladeparker» foretrekkes fremfor mange p-plasser med få ladeplasser. Anbefalingene er å 

samle flere ladepunkter på et fåtall p-plasser. Nærhet til trafo (dvs. kort avstand å grave), med 

god kapasitet og fortrinnsvis 400 V er en fordel av hensyn til økonomien. En fordeling av 

grunninvesteringen ved større anlegg på flere ladepunkter, resulterer i en rimeligere 

gjennomsnittskostnad pr ladeplass. 

 



- 

Totalkostnad for prosjektet ved å bygge semi-hurtigladere på 10 % av totalt antall p-plasser 

blir ca. kr 6,0 millioner kroner (inkl. mva.). Prosjektet må gis en tilleggsbevilgning til 

prosjektering og gjennomføring. Som en følge av investeringen blir det behov for økt årlig 

budsjett til drift, vedlikehold og strømutgifter. Nivå fremskaffes i løpet av 2018.  

 

Det forslås å opparbeide nytt parkeringsareal på Kirkegata 10, tidligere tomt til presteboligen 

ved Hønefoss kirke. Denne plassen har nær avstand til strøm-trafo og vil gi vinn-vinn situasjon 

i kombinasjon anleggsarbeidene ved etablering av ladepunkter og opparbeidelse til asfaltering. 

Med dette kan det tilføres 16-20 nye p-plasser til Ringerike kommune til en gunstig pris. 

Kostanden til dette, ca. kr 400.000,-.  

 

Beregnet totalkostnad for prosjektet er ca. 6,0 millioner kroner. Prosjektet må gis en 

tilleggsbevilgning, da det ikke er satt av midler til dette i investeringsbudsjettet for 2018. Uten 

dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i henhold til parkeringsforskriften. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ved tidligere behandling av sak om ladepunkter for ladbar motorvogn ble det fattet vedtak om 

å utrede kostnanden ved å etablere hurtigladepunkter som erstatning eller supplement til 

ordinære ladepunkter.  

 

Administrasjonen har avholdt infomøte med Norsk Elbilforening og de anbefaler at kommunen 

tilbyr høyest mulig ladeeffekt på ladepunkter, utfra det som er mulig avhengig av trafoene og 

strømnettet. De anser det som tilstrekkelig å etablere ladepunkter, som enten i dag eller i 

fremtiden, kan lade med inntil 22 kW. Denne typen ladepunkter kalles semi-hurtiglader. I 

praksis er det samme ladepunkter som kan gi lading fra 3,6 kW ved 230 V spenning til 22 kW 

ved 400 V spenning. Hurtiglading kan oppnås når 400 V er tilgjengelig i Ringerkiksk-Kraft’s 

trafo i nærheten av p-plassen. Alternativt må trafo bygges om. Mer info om av hva hurtiglading 

er, finnes i vedlegget «Hva er hurtiglading». El-biler har ulik mulighet for å motta lading (maks 

ladekapasitet), hvor den mellom biltyper varier fra 3,3 kW til 43 kW. Mer info om lading av 

ulike biltyper finnes i vedlegg «Info om lading av ulike bilmerker».  

 

Andre kommuner, som Kongsberg, Drammen og Gjøvik har valgt en ladetype som lader med 

en effekt fra 3,6 kW til 7,2 kW pr i dag. Oslo kommune har i sin anskaffelse «Rammeavtale for 

ladestasjoner for ladbare biler inkludert etablering, drift og vedlikehold» valgt å skaffe tilbud på 

semi-hurtigladere med ladeeffekt 3,5 kW (normallading) til 22 kW (semihurtiglading). Se side 

5 i vedlegg «Oslo kommune Kravspesifikasjon – ladestasjoner 2017» 

 

Elbilforeningen mener at hurtigladepunkter (fra 50 kW) bør etableres langs hovedfartsårene 

hvor bilistene stanser en kort tid for en et raskt påfyll av strøm. Typisk sted hvor 

hurtigladepunkter bør etableres er f.eks. ved steder som Gjestegården på Hvervenkastet eller 

ved en fremtidig servicestasjonen ved Styggdalskrysset (ny E16), hvor bilførere kan lade raskt 

og ta en kaffekopp/matbit samtidig. Ringerike kommune har ikke p-plasser langs 

hovedfartsårene utenfor sentrum. På bakgrunn av Elbilforeningens råd utelukkes 

hurtigladepunkter med så høy ladekapasitet på de kommunale p-plassene.  

 



- 

Ca. 10 stk. hurtigladepunkter finnes fra før i Ringerike kommune (Hvervenkastet, Eikli, Sokna 

og Nes i Ådal), og ingen av disse er på kommunale p-plasser. Se vedlegg «Muligheter for 

hurtiglading på Ringerike»  

 

Jfr. Forskrift § 35 i Parkeringsforskriften, er kommunen forpliktet til å tilby ladeplass på 

minimum 6 prosent av totale antall plasser. Formannskapet vedtok 21.11.2017 at det skal 

etableres ladepunkter på minimum 10 % av det totale antall p-plasser, se Tidligere 

behandlinger og vedtak.   

 

På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig 

antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med 

lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks 

prosent av det totale antallet plasser. 

Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller 

driftskostnadene blir urimelig høye. 

Trer i kraft 1 jan 2018. 

 

 

Det finnes pr. i dag 6 ladepunkter på Ringerike kommunes parkeringsområder. Disse 

ladepunktene er bygget og driftes av Ringeriks-Kraft, og de oppgir at disse nå krever mye 

vedlikehold og er modne for utskifting.  

Kommunens totale antall parkeringsplasser er pr i dag ca. 500 stk., hvorav 10 % utgjør 50 stk. 

Dette resulterer i et behov for å etablere 50 stk. nye ladepunkter da vi forutsetter at de 

ladepunktene som finnes i dag også skiftes ut.  

 

Elbilforeningen opplyser at p-plasser med flere ladepunkter blir mer oppsøkt enn p-plasser med 

få ladepunkter, da sannsynligheten er større for å finne et ledig ladepunkt når det er mange på 

et og samme sted. Det er derfor fordelaktig å etablere flere nye ladepunkter på noen av 

kommunens «større» p-plasser. Dette vil også gi «stordriftsfordeler» pr. målerskap og ved 

gravearbeidene som må gjøres med strømtilførselen. Ladepunkter ved gateparkering anses som 

uaktuelt.  

 

Av den grunn foreslås det å etablere 3 stk. «ladeparker» på 3 forskjellige p-plasser i Hønefoss, 

samt at det settes opp 4 nye ladepunkter på p-plass hvor gamle/defekte byttes ut. 

Hoffgårdsgate (nr 17) og Kirkegata 10 (nr 23) sees som et område da de ligger «vegg i vegg». 

Forslag på fordeling av ladepunktene er fremstilt i Tabell 1. Optimal fordeling justeres når 

områdene detaljplanlegges.  

 

I vedlegg «Kart over p-plasser med lading» er p-plassene med forslåtte ladepunkter merket 

med rød firkant rundt p-plassens nummer, jfr. tabellen under.  

 

Det foreslås at det opparbeides nytt parkeringsareal på Kirkegata 10, tidligere tomt for 

presteboligen ved Hønefoss kirke, se kartskissen under. Jfr. Reguleringsplan fra 1984 er 

Kirkegata 10 regulert til parkeringsformål, se vedlegg «Reg pl 64-21_1984». Tomten er i dag 

en grusplass. Etter at brakkeriggen ble fjernet når byggeprosjektet på Hønefoss kirke var 

ferdig, ble denne grusplassen raskt oppdaget og tatt i bruk som gratis p-plass. Denne plassen 

har nær avstand til strøm-trafo og vil gi vinn-vinn situasjon i kombinasjon anleggsarbeidene ved 

etablering av ladepunkter og opparbeidelse til asfaltering. Med dette kan det tilføres 16-20 nye 

p-plasser til Ringerike kommune til en gunstig pris.  



- 

 

 

 
 

 



- 

 

Tabell 1: Forsalg på fordeling av nye ladepunkter 

 

 
  

 

 

Skilting av p-plassene med lademulighet skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler 

under lading». Om det i fremtiden vil oppfattes som mangel på lademulighet (ledige 

ladeplasser) og kommunen ønskes raskere rullering på ladeplassene, kan det eventuelt innføres 

makstid på lading f.eks. 2 eller 3 timer.  

 

 



- 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Formannskapet behandlet 21.11.2017 sak ang. etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn, 

saks nr. 17/4413.  

Vedtak: 

1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med 

minimum 10 % andel av totalt antall p-plasser 

2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av 

ladepunktene.  

4. Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn. Det etableres hurtig ladepunkter for 

ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med minimum 10 % andel av 

totalt antall p-plasser. Rådmannen vender tilbake i egen sak vedrørende kostander ved 

etablering av hurtigladepunkter. 

 

 

Økonomiske forhold 

  

Erfaringstall på etablering av semi-hurtigladere er ca. kr 30.000,- pr ladepunkt med effekt inntil 

22 kW. Prisen for hurtigladere (50 kW) er betydelig høyere, ca. 500.000,- pr stk., da det må 

større utbedringer på infrastrukturen (ny trafo, nytt ledningsnett etc.). Grunnet veldig høy pris 

på hurtigladere (50 kW) og anbefalingen fra Elbilforeningen, er det kun jobbet frem en 

totalkalkyle for semi-hurtigladere.  

 

På hvert parkingsområde hvor det skal stå ladepunkter må det også settes opp et målerskap for 

registrering av strømforbruk. Kostand pr. målerskap er ca. kr 60.000,-. Det må gjøre 

utbedringer på enkelte av trafoene, graves, legges ny strømtilførsel og montere ladepunkter. 

Kostander for dette er synligjort i Tabell 2. 

 I tillegg kommer kostander til etterarbeid (asfaltering, beplantning, kantsteiner, istandsetting, 

etc.), anslått til kr 500.000,-. Samt kostander til konsulent/prosjektleder for å få prosjektet 

gjennomført, anslått kostand til dette er ca. kr 400.000,-. 

 

Kostnaden ved opparbeidelse av Kirkegata 10 til p-plass er anslått til kr 400.000,-. 

  

Totalkostnad for prosjektet ved å bygge semi-hurtigladere på 10 % av totalt antall p-plasser 

blir ca. 6,0 millioner kroner (inkl. mva.), inkludert kostanden ved å opparbeide et nytt 

parkeringsareal på Kirkegata 10. 

 

Investeringsmidler til dette prosjektet er ikke inne å årets budsjetter. Prosjektet med en 

totalkostnad på ca. 6,0 millioner kroner trenger en tilleggsbevilgning til prosjektering og 

gjennomføring. Uten dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i henhold til 

parkeringsforskriften.  

 

Det vil som en konsekvens av anskaffelsen bli behov for å øke det årlige driftsbudsjettet til 

drift/vedlikehold og strømutgifter. Nivå for dette vil fremskaffes i løpet av 2018 og innarbeides 

i driftsbudsjettet for 2019. 

 



- 

Nye ladepunkter skal ha betalingsløsning for strømforbruk ved lading, da dette ble vedtatt av 

Formannskapet 21.11.2017. Strømprisen for lading blir i henhold til markedspris på ladestrøm 

fra andre aktører.   

 

 

Tabell 2: Forkalkyle på prosjektet 

 

 
 

 



- 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens 

p-plasser, i henhold til tidligere vedtak (10% andel).  

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-plasser. 

 

Prosjektet med en totalkostnad på ca. 6,0 millioner kroner må gis en tilleggsbevilgning til 

prosjektering og gjennomføring. Uten dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i 

henhold til parkeringsforskriften, da det ikke er satt av midler til dette i investeringsbudsjettet 

for 2018. Kostanden til opparbeiding av ny p-plass på Kirkegata 10 er inkludert i bevilgningen.  

 

Behov for økt årlig budsjett til drift, vedlikehold og strømutgifter fremskaffes i løpet av 2018. 

Økte årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2019. 

 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading» 

 

 

 

Vedlegg 

Hva er hurtiglading? 

Info om lading av ulike bilmerker 

Oslo kommune Kravspesifikasjon - ladestasjoner 2017 

Mulighet for hurtiglading på Ringerike 

Kart over p-plasser med lading 

Reg pl 64-21_1984 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Morten Fagerås 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9772-6  Arkiv: 242  

 

Sak: 94/20 

 

Saksprotokoll - Endring av vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet og 

hjemfallsfondet i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Siste setning i §2 Formål i «Vedtekter for bruk og forvaltning av Hjemfallsfondet i 

Ringerike kommune» endres fra «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i 

varige driftsmidler.» til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i 

varige driftsmidler»  

2. Siste setning i §2 Formål i «Vedtekter for bruk og forvaltning av Kraftfondet i 

Ringerike kommune» endres fra «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i 

varige driftsmidler.» til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i 

varige driftsmidler»  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/9772-5   Arkiv: 242  

 

 

Endring av vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet og hjemfallsfondet i 

Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

1. Siste setning i §2 Formål i «Vedtekter for bruk og forvaltning av Hjemfallsfondet i 

Ringerike kommune» endres fra «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i 

varige driftsmidler.» til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i 

varige driftsmidler»  

2. Siste setning i §2 Formål i «Vedtekter for bruk og forvaltning av Kraftfondet i 

Ringerike kommune» endres fra «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i 

varige driftsmidler.» til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i 

varige driftsmidler»  

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har to kommunale næringsfond som offisielt heter Kraftfondet og 

Hjemfallsfondet. Begge fondene har likelydende vedtekter:  

- Vedtekter for bruk og forvaltning av hjemfallsfondet i Ringerike kommune 

- Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet i Ringerike kommune 

 

Vedteketene ble vedtatt i kommunestyret 28. januar 2016, sak 6/16.  

 

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

kommunale tiltak, herunder verne- og miljøtiltak langs vassdragene. Prosjekter som bidrar til 

bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør prioriteres. Videre står det i 

formålsparagrafen at det ikke kan gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av 

bedrifter og kommunen. Det står også at det ikke bør gis støtte til virksomhet som mottar 

betydelige overføringer over statsbudsjettet, og at fondets midler kun kan nyttes til 

investeringer i varige driftsmidler.   

 



- 

Rådmannen opplever et behov for å endre siste setning i §2 Formål i vedtektene. Setningen 

som er ønsket endret, lyder «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige 

driftsmidler.».  

Ved å endre setningen til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige 

driftsmidler», vil Ringerike kommune få økt kommunalt økonomisk handlingsrom til ønskt 

næringsutvikling, samt bedre kunne hjelpe næringer med store utfordringer på grunn av 

Korona-situasjonen.  

Foreslått endring er innenfor lovverket og er setningen som er foreslått gjennom Rundskriv H-

1/11 som er et redskap for kommuner til å fylle lovens krav.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

28. januar 2016, sak 6/16 vedtok kommunestyret gjeldende vedtekter for bruk og forvaltning 

av kraftfondet og hjemfallsfondet i Ringerike kommune (kommunale næringsfond). 

Kommunens næringsfond består av to fond: Kraftfondet og Hjemfallsfondet. Fondene har hver 

sine vedtatte vedtekter, men innholdet er likt.   

  

I dette saksframlegget er det endring av §2 Formål i begge fondenes vedtekter som foreslås 

endret. Målet med vedtektsendringen er å få økt kommunalt økonomisk mulighetsrom til å 

gjennomføre tiltak i den nylige vedtatte «Næringsplan 2-1 for Ringerike kommune», samt 

andre prosjekter med mål om verdiskapende arbeidsplassvekst.   

 

I gjeldende vedtekter for kraftfondet og hjemfallsfondet §2 Formål står det:   

«Kraftfondet/Hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også 

benyttes til Kommunale tiltak, herunder verne- og miljøtiltak langs vassdragene. 

 

Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør 

prioriteres. 

 

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. 

Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over 

statsbudsjettet. Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler.» 

 

Det er kun siste setning i formålsparagrafen som foreslås endret.    

 

 

Beskrivelse av saken 

I gjeldende vedtekter for kraftfondet og hjemfallsfondet §2 Formål står det i siste setning:   

 «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler.» 

 

Denne setningen er «strengere» enn det lovverket tillater og det rundskriv H-1/11 omtaler som 

ytre ramme for kommule vedtekter. Kommuner kan føye til egne bestemmelser til 

standardvektene, så lenge det er innenfor lovverket. Dette ble valgt da kommunestyret vedtok 

vedtektene i 2016.    

 

Ved å endre setningen i tråd med standardsvedtekter foreslått i Rundskriv H-1/11 vil Ringerike 

kommune få økt mulighetsrom til å bruke fondene utover investeringer i varige driftsmidler.   

 



- 

I Rundskriv H-1/11 er setningen omtalt slik: 

«Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler».  

  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet og hjemfallsfondet i Ringerike kommune ble 

vedtatt i kommunestyret 28. januar 2016. Forslag om å endre setning i §2 formål er ikke 

tidligere politisk behandlet.  

 

Økonomiske forhold 

De to fondene har pr 30/6-2020 følgende saldo: 

Hjemfallsfond:  kr 14.450.087,26 

Kraftfond:   kr 6.697.620,01 

 

Behov for informasjon og høringer 

Vedtar kommunestyret endring av setning i §2, skal vedtaket sendes til Fylkesmannen i Oslo 

og Viken for godkjenning.  

  

 

  

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

I nylig vedtatt næringsplan 2-1 for Ringerike kommune, er bærekraftsmål 8,9,11,13 og 17 de 

som regnes som mest relevant for næringsutviklingen. Ved bruk av næringsfondene 

(kraftfondet og hjemfallsfondet) vil nok mest sannsynlig de samme bærekraftsmålene få en 

positiv betydning.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune arbeider for å stimulere til økt sysselsetting og næringsvekst. Gjennom 

næringsfondene har kommunen mulighet til å kunne bidra med midler inn i dette, og støtte opp 

under engasjement og optimisme som gründere, nyetableringer vekst i etablerte bedrifter ofte 

viser.   

 

Ved å endre siste setning i §2 i vedtektene, mener rådmannen at kommunen vil få økt 

kommunalt mulighetsrom til å nå målene om verdiskapende arbeidsplasser. 

Vi har flere tiltak i næringsplan 2-1 som igjen kan føre til nye prosjekter for å skaffe nye 

arbeidsplasser. Og, gjennom etableringen av Innovasjonssenter Ringerike har rådmannen stor 

tro på at nye prosjekter vil oppstå, med mål om arbeidsplassvekst.  

 

I kommunestyremøtet den 4. juni 2020, sak 55/20 ble «Ringerikspakka» - tiltak for 

tilrettelegging for næringsliv og aktivitet i forbindelse med Korona-krisen behandlet og 

enstemmig vedtatt. Et av tiltakene som ble vedtatt for å avhjelpe den krevende situasjonen i 

næringslivet gjennom en tiltakspakke var: 

- «Etablering av nytt næringsfond i samarbeid med aktuelle aktører. Rådmannen 

kommer tilbake med egen sak om vedtektsendringer i eksisterende fond mm i 

kommunestyremøtet 4. juni» 

Endringen av §2 er saken om vedtektsendring som omtales over.   



- 

 

  

Vedlegg 

 

1. Vedtekter for bruk og forvaltning av hjemfallsondet og kraftfondet i Ringerike 

kommune 

2. Rundskriv H-1/11 

3. Saksprotokoll fra Kommunestyret; sak 6/16 

4. Saksframlegg Kommunalt næringsfond – Kraftfond og Hjemfallsfond; 26.11.2015 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Harriet Slaaen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV KRAFTFONDET
I RINGERIKE KOMMUNE

Gitt i medhold av Industrikonsesjonslovens av 14. desember 1917 nr 16, § 2, 3. ledd nr 13, 6. ledd og
Vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr 17, § 11 nr 2, 2. ledd. Jf øv rige rundskriv H - 3/90, H - 2/92,
H - 16/98 og H - 17/98 fra Kommunal - og regionaldepartementet.

§ 1 Hjemmel, kapital og avkastning

A
Følgende konsesjoner og reguleringstillatelser ligger til grunn for fondet:

1. Tillatelse for Randsfjord Træmasse - og papirfabri kk m fl til å regulere Randsfjorden i
Jevnaker, Gran, Brandbu, Søndre Land og Nordre Land herreder meddelt ved
Kongelig resolusjon av 4. oktober 1912.

2. Tillatelse for Hof Brug Kraftstasjon AS til å erverve en nærmere beskrevet parsell av
gnr 87 bnr 14 Hofs Brug i Norderhov herred omfatter vassfall med dam, rørgate og
kraftstasjon m v, meddelt ved Kongelig resolusjon av 9. april 1954.

3. Tillatelse til Viul Tresliperi til innløsning og erverv av rettigheter i Randselva m v
meddelt av Kongelig resolusjon av 6. ma i 1949, 16. februar 1951, 10. oktober 1952 og
22. november 1956.

4. Tillatelse for Foreningen av Begnavassdragets regulering til regulering av
Åbjøravassdraget meddelt ved Kongelig resolusjon av 21. januar 1949 og 21. august
1959.

5. Tillatelse for foreningen ti l Begnavassdragets regulering til å regulere Flyvatn i Vestre
Slidre, Oppland fylke meddelt ved Kongelig resolusjon av 15. februar 1957.

6. Tillatelser for Foreningen til Begnavassdragets reguleringer til å regulere Bjonevatn og
Samsjøen i Ådal, Brandbu og Sø ndre Land herreder, meddelt ved Kongelig resolusjon
av 4. juli 1958. Avgifter fra de ovennevnte konsesjoner m v inngår i et ”kraftfond” fra
Ringerike kommune. Fondskapitalen kan bare benyttes til lån, herunder ansvarlige lån.

B
Oppsamlede årsavgifter på o vennevnte konsesjoner og reguleringstillatelser tillagt renter og
ev annen avkastning, utgjør fondets kapital.

Årlige avgifter, avkastningen av kapitalen samt ubenyttet eventuelt rest fra foregående år, kan
benyttes til tilskudd og betinget lån. Tilskudd og betingede lån begrenses av de til enhver tid
gjeldende beløpsgrenser. Der hvor tilskuddsbeløpene overstiger de kommunale grensene,
henvises disse til fylket, ev SND, for bevilgninger. Det er ikke adgang til samfinansiering,
hvilket innebærer at det ikke vil bli gitt bidrag fra det kommunale kraftfondet dersom det på
forhånd eller i etterhånd gis tilskudd fra andre offentlige kilder innenfor SND - systemet eller
Bygdeutviklingsfondet.



§2 Formål

Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. F ondet kan også benyttes til
kommunale tiltak, herunder verne - og miljøtiltak langs vassdragene.

Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør prioriteres.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen.
Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over
statsbudsjettet. Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler.

§ 3 Støtteformer

Støtte kan gis i form av lån. Vid ere vil det kunne stilles garanti for kommunale tiltak i den
grad slike er gyldige garantiformål iht kommunelovens § 51, jf. departementets forskrifter om
kommunal garantistillelse.

For lån skal det svares renter etter de rentesatser som til enhver tid er gjeldende og lånet skal
tilbakebetales over høyst 25 år. Fondsstyret kan fatte vedtak om at lån skal være rente - og
avdragsfrie for et avgrenset tidsrom.

I tillegg kan det fra avkastningen gis tilskudd samt betinget lån. Midlene bør ikke nyttes til
aksjet egning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre
mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke
utviklingsselskap, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private
interessen ter.

Lån til private tiltak bør sikres med tinglyst pant i søkerens eiendom. Lengste nedbetalingstid
er i hovedsak 15 år, men fondsstyret kan sette nedbetalingstiden til 25 år og med avdragsfrihet
i 5 år. Videre kan annuitetsprinsippet brukes for nedbetali ng.

§ 4 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til
på statsstøtteområdet. (Se EØS - avtalens regelverk for offentlig støtte, EØS - tillegget til de
europeiske fellesskaps tidende nr. 32 av 3. september 1994 med senere tillegg og endringer).

§ 5 Støttevilkår

Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50
% av det totale kapitalbehov for et prosjekt, men kommunen kan sette en lavere grense om de
ønsker det. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetableringer
kan det gis inntil 75 % finansiering. Garantier skal gis på pro rata vilkår.

Støtten (tilskudd og eventuelt subsidieel ement i lån med nedsatt rente) skal være begrenset til:

a. Maksimal bagatellmessig støtte må ligge innenfor en samlet grense på 100 000 ECU
(omregnet i forhold til referansekurs fastsatt av ESA (EFTA Surveillance Authority) -
EFTAs overvåkingsorgan - hvert år ) til en og samme bedrift i en tre - års periode.
Bedriften som mottar støtte plikter å opplyse om bagatellmessig støtte bedriften har
mottatt i de siste tre år.
- Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelsen.



- Det kan gis baga tellmessig støtte til alle typer kostnader og næringer, unntatt støtte til
primær stålproduksjon, skipsbygging, transport og eksport.

Dersom fondsstyret i kommunen ønsker et kraftfond uten begrensningene som reglene for
bagatellmessig støtte gir, må kommun en selv sørge for at tiltaket blir meldt til Nærings - og
handelsdepartementet, via Kommunal - og regionaldepartementet i samsvar med Lov om
offentlig støtte § 2.

§ 6 Forvaltning

Kommunestyret oppnevner fondsstyre . Formannskapet er valgt som fondsstyre i
ko mmunestyrets sak 6/16 . Kommunens administrasjon er sekretariat for fondsstyret.
Fondsstyret skal behandle og avgjøre søknader som kommer inn under de formål som er nevnt
i § 2 i vedtektene. Under saksbehandlingen rådfører kommunen seg med næringsorganene i
fylkeskommunen i den grad det er nødvendig.

Det er adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet fra fondsstyret til administrasjonen innenfor
nærmere gitte fullmaktsgrenser. Slik myndighet kan ikke gå ut over de begrensninger som
følger av kommunelovens reg ler og de kommunale og fylkeskommunale budsjett - og
regnskapsforskrifter.

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.
Renter og avdrag tilbakeføres til fondet. Annen plassering av midlene kan kun godtas dersom
dette ikke er til hinder for at midlene kan disponeres til enhver tid.

Budsjett og regnskap for fondet, for avgifter til fondet og bruk av midler fra fondet, blir lagt til
det budsjett og regnskap som kommunen fører og skal være i samsvar med forskriftene for
dette.

Klageadgang:

a. Lovlighetsklage
Etter kommunelovens § 59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret sammen
bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjonen
inn for departementet til kontroll av avgjørelsens l ovlighet. Departementets myndighet
til å avgjøre lovlighetsklager er delegert til fylkesmannen, jf. departementets rundskriv
H - 25/92 av 1. juni 1993. Fristen for å kreve lovlighetskontroll er ved forskrift av 13.
januar 1993, jf. rundskriv H - 4/93, satt til 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen ble
truffet.

b. Forvaltningsklage (partsklage)
Vedtak om avslag på søknad om støtte må anses som enkeltvedtak etter
forvaltningslovens § 2. Etter forvaltningslovens § 28 andre ledd kan enkeltvedtak
truffet av forvaltning sorgan opprettet i medhold av kommuneloven, påklages til
kommunestyret eller en særskilt klagenemnd. Når det påklagede vedtak er truffet av
kommunestyret, er departementet klageinstans. Departementets myndighet til å avgjøre
forvaltningsklager er delegert til fylkesmannen, jf. rundskriv H - 25/92 av 1. juni 1993.

Klageberettigede er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse.

c. Klage over fylkesmannens avgjørelse om godkjenning av vedtekter for kraftfond
Etter Industrikonsesjonslovens § 2 , tredje ledd nr. 13, sjette ledd og



Vassdragsreguleringslovens § 11 nr. 2, andre ledd, kan kommunen påklage
fylkesmannens avgjørelse etter nærmere regler fastsatt av departementet.

Kommunen kan påklage fylkesmannens avgjørelse til Kommunal - og
regionalde partementet. Med kommunen menes kommunestyret.

§ 7 Årsmelding og rapportering

Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. Gjenpart
av denne meldingen skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen.

Ifølge Kommunal - og regi onaldepartementet skal kommunene rapportere om bruken av den
del av fondsmidlene som går til næringsutvikling gjennom rapporteringssystemet som er
utviklet gjennom Gaula IT - senter for de kommunale næringsfondene. Rapporteringen for
bruken av kraftfondet fo r det enkelte år sendes Gaula IT - senter innen 20. januar påfølgende år.

§ 8 Godkjenning av vedtekter

Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av
fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen.

----- --

Vedtatt av Ringerike kommunestyre 25.06.92, sak 92/99
Endring vedtatt av Ringerike kommunestyre 18.03.93, sak 93/34
Endring vedtatt av Ringerike kommunestyre 01.09.93, sak 93/75
Endring vedtatt av Ringerike kommunestyre 26.01.95, sak 95/12
Endring vedt att av Ringerike kommunestyre 28.01.16, sak 6/16



VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV HJEMFALLSFONDET
I RINGERIKE KOMMUNE

Gitt i medhold av Industrikonsesjonslovens av 14. desember 1917 nr 16, § 2, 3. ledd nr 13, 6. ledd og
Vassdr agsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr 17, § 11 nr 2, 2. ledd. Jf øvrige rundskriv H - 3/90, H - 2/92,
H - 16/98 og H - 17/98 fra Kommunal - og regionaldepartementet.

§ 1 Hjemmel, kapital og avkastning

Gjennom avtale mellom Olje - og energidepartementet og Norske Skogindustrier ASA av
14.12.00 om foregrepet hjemfall og tilbakesalg av andelen på 22,9% av Hofsfoss kraftverk,
har Ringerike kommune fått utbetalt kr 14 mill. Ifølge Rundskriv H - 17/98 skal midler tildelt
som andel av hjemfallsoppgjør forvaltes i e get fond (hjemfallsfond).

Både hjemfallsfondets grunnkapital og avkastningen av kapitalen kan benyttes til tilskudd og
betinget lån. Tilskudd og betingede lån begrenses av de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser.
Der hvor tilskuddsbeløpene overstiger de kommunale grensene, henvises disse til fylket, ev
SND, for bevilgninger. Det er ikke adgang til samfinansiering, hvilket innebærer at det ikke
vil bli gitt bidrag fra det kommunale hjemfallsfondet dersom det på forhånd eller i etterhånd
gis tilskudd fra a ndre offentlige kilder innenfor SND - systemet eller Bygdeutviklingsfondet.

§2 Formål

Hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til
kommunale tiltak, herunder verne - og miljøtiltak langs vassdragene.

Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør prioriteres.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen.
Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overfø ringer over
statsbudsjettet. Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler.

§ 3 Støtteformer

Støtte kan gis i form av lån. Videre vil det kunne stilles garanti for kommunale tiltak i den
grad slike er gyldige garantiformål iht kommu nelovens § 51, jf. departementets forskrifter om
kommunal garantistillelse.

For lån skal det svares renter etter de rentesatser som til enhver tid er gjeldende og lånet skal
tilbakebetales over høyst 25 år. Fondsstyret kan fatte vedtak om at lån skal være rente - og
avdragsfrie for et avgrenset tidsrom.

I tillegg kan det fra avkastningen gis tilskudd samt betinget lån. Midlene bør ikke nyttes til
aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre
mer enn 30 % av aks jekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke
utviklingsselskap, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private
interessenter.



Lån til private tiltak bør sikres med tinglyst pant i søkerens eiendom. Lengste nedbetalingstid
er i hovedsak 15 år, men fondsstyret kan sette nedbetalingstiden til 25 år og med avdragsfrihet
i 5 år. Videre kan annuitetsprinsippet brukes for nedbetaling.

§ 4 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet

Bruken av fondet må være i samsv ar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til
på statsstøtteområdet. (Se EØS - avtalens regelverk for offentlig støtte, EØS - tillegget til de
europeiske fellesskaps tidende nr. 32 av 3. september 1994 med senere tillegg og endringer).

§ 5 Støt tevilkår

Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50
% av det totale kapitalbehov for et prosjekt, men kommunen kan sette en lavere grense om de
ønsker det. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner o g ungdom, og ved nyetableringer
kan det gis inntil 75 % finansiering. Garantier skal gis på pro rata vilkår.

Støtten (tilskudd og eventuelt subsidieelement i lån med nedsatt rente) skal være begrenset til:

a. Maksimal bagatellmessig støtte må ligge innenfor e n samlet grense på 100 000
ECU (omregnet i forhold til referansekurs fastsatt av ESA (EFTA Surveillance
Authority) - EFTAs overvåkingsorgan - hvert år) til en og samme bedrift i en tre -
års periode. Bedriften som mottar støtte plikter å opplyse om bagatellm essig støtte
bedriften har mottatt i de siste tre år.
- Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelsen.
- Det kan gis bagatellmessig støtte til alle typer kostnader og næringer, unntatt
støtte til primær stålproduksjon, skipsbyg ging, transport og eksport.

Dersom fondsstyret i kommunen ønsker et hjemfallsfond uten begrensningene som reglene for
bagatellmessig støtte gir, må kommunen selv sørge for at tiltaket blir meldt til Nærings - og
handelsdepartementet, via Kommunal - og region aldepartementet i samsvar med Lov om
offentlig støtte § 2.

§ 6 Forvaltning

Kommunestyret er selv fondsstyre , men har delegert myndigheten til formannskapet .
Kommunens administrasjon er sekretariat for fondsstyret. Fondsstyret skal behandle og
avgjøre søkna der som kommer inn under de formål som er nevnt i § 2 i vedtektene. Under
saksbehandlingen rådfører kommunen seg med næringsorganene i fylkeskommunen i den grad
det er nødvendig.

Det er adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet fra fondsstyret til adminis trasjonen innenfor
nærmere gitte fullmaktsgrenser. Slik myndighet kan ikke gå ut over de begrensninger som
følger av kommunelovens regler og de kommunale og fylkeskommunale budsjett - og
regnskapsforskrifter.

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto sli k at midlene er disponible til enhver tid.
Renter og avdrag tilbakeføres til fondet. Annen plassering av midlene kan kun godtas dersom
dette ikke er til hinder for at midlene kan disponeres til enhver tid.



Budsjett og regnskap for fondet, for avgifter til fondet og bruk av midler fra fondet, blir lagt til
det budsjett og regnskap som kommunen fører og skal være i samsvar med forskriftene for
dette.

Klageadgang:

a. Lovlighetsklage
Etter kommunelovens § 59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret
sammen b ringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale
administrasjonen inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet.
Departementets myndighet til å avgjøre lovlighetsklager er delegert til
fylkesmannen, jf. departementets rundskr iv H - 25/92 av 1. juni 1993. Fristen for å
kreve lovlighetskontroll er ved forskrift av 13. januar 1993, jf. rundskriv H - 4/93,
satt til 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen ble truffet.

b. Forvaltningsklage (partsklage)
Vedtak om avslag på søknad om støtte må anses som enkeltvedtak etter
forvaltningslovens § 2. Etter forvaltningslovens § 28 andre ledd kan enkeltvedtak
truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommuneloven, påklages til
kommunestyret eller en særskilt klagenemnd. Når det påklagede ved tak er truffet
av kommunestyret, er departementet klageinstans. Departementets myndighet til å
avgjøre forvaltningsklager er delegert til fylkesmannen, jf. rundskriv H - 25/92 av 1.
juni 1993.

Klageberettigede er den som er part i saken eller annen med rett slig klageinteresse.

Kommunen kan påklage fylkesmannens avgjørelse til Kommunal - og
regionaldepartementet. Med kommunen menes kommunestyret.

§ 7 Årsmelding og rapportering

Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. G jenpart
av denne meldingen skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen.

Ifølge Kommunal - og regionaldepartementet skal kommunene rapportere om bruken av den
del av fondsmidlene som går til næringsutvikling gjennom rapporteringssystemet som er
utviklet gjenn om Gaula IT - senter for de kommunale næringsfondene. Rapporteringen for
bruken av hjemfallsfondet for det enkelte år sendes Gaula IT - senter innen 20. januar
påfølgende år.

§ 8 Godkjenning av vedtekter

Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Ved taket trenger godkjenning av
fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen.

---

Vedtatt av kommunestyret 14.09.2006, sak 120/06
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DET KONGELIGE

KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Rundskriv H - 1/11

Saksnr. 11/538

November 2011

Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i
vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Gitt med hjemmel i lovbestemmelsene om kraftfond i Industrikonsesjonsloven
(14.desember 1917 nr 16, § 2,3 ledd nr 13, 6 ledd) og Vassdragsreguleringsloven
(14.desember) 1917 nr 17, § 11 nr 2,2. ledd.

Industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven krever at kommuner med
kraftfond over en viss størrelse skal ha vedtekter. Dette rundskrivet er et redskap for
kommunene til å fylle lovenes krav. Følges standardvedtektene er forvaltningen i tråd
med loven. Det er imidlertid mulig for kommunene å føye til egne bestemmelser til
standardvedtektene.

Rundskrivet erstatter tidligere standardvedtekter i Rundskriv H - 17/98 og trer i kraft
fra 1. januar 2012. Rundskrivet finnes på hjemmesidene til Kommunal- og
regionaldepartementet.

Kommuner som har godkjente vedtekter for kraftfond i tråd med Rundskriv H-17/98,
beh.øver ikke foreta endringer i sine vedtekter, under forutsetning av at de ikke
inneholder bestemmelser som bryter mot det til enhver tid gjeldende regelverket for
offentlig støtte. øvrige kommuner må utarbeide vedtekter i samsvar med dette
rundskrivet. Vedtektene skal godkjennes av fylkesmannen i henhold til bestemmelsene
i foreliggende rundskriv. Kommunens vedtekter skal sendes fylkesmannen til
godkjenning så snart som mulig, slik at de er operasjonelle fra 1. januar 2012.
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i Generelt om kraft- og hjemfallsfond
Ved kraftutbygging pålegges regulanten å innbetale en avgift (konsesjonsavgift) til
staten og til de fylkeskommuner og kommuner som Kongen bestemmer. Regulanten
kan også pålegges å opprette et fond i de aktuelle kommuner.
Fondet og de årlige konsesjonsaviftene utgjør det som her er kalt kraftfond.

Når et vannfall hjemfaller til staten ved utløpet av konsesjonstiden skal inntil en
tredjepart av anlegget tilfalle de kommuner hvor vannfall, kraftverk og tilhørende
reguleringsanlegg ligger. Stortinget fastsetter verdien av anlegget og kommunenes
andel av denne, samt fordelingen mellom kommunene. Stortinget kan beslutte at
midlene skal utbetales til kommunene i form av et fond.
Fondet og den årline avkastnin utgjør det som her er kalt hjemfalisfond.

Rundskrivet med standardvedtekter gjøres gjeldende for samtlige kraft-/hjemfallsfond.
Standardvedtektene angir kun den yj rammen for bruken av kraft
/hjemfallsfondsmidler. Innenfor standardvedtektene kan kommunene snevre inn
fondets støtteformål, støtteformer og støttevilkår i sine vedtekter.

I tillegg til kraft-/hjemfallsfond gir fylkeskommunene midler til kommunale
næringsfond innenfor programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk på
Kommunal- og regionaldepartementets statsbudsjett. Fra departementets side utgjør
retningslinjene for kap. 551, post 60 deny rammen for retningslinjer for kommunale
næringsfond. Retningslinjene for kap. 551, post 60 finnes på hjemmesidene til
Kommunal- og regionaldepartementet.

For kommuner som har relativt små kraftfond og som også får tildelt midler til
kommunale næringsfond fra fylkeskommunen, vil departementet anbefale at
krafrfondet går inn i næringsfondet. Da skal fondene forvaltes etter de retningslinjene
som gjelder for det kommunale næringsfondet. Hjemfallsfond må forvaltes i eget fond.

1.1 Industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven
Lovbestemmelsene om kraftfond finnes i Industrikonsesjonsloven (14. desember 1917
nr. 16), § 2, tredje ledd nr. 13, sjette ledd og Vassdragsreguleringsloven (14. desember
1917 nr. 17), § 11 nr. 2, andre ledd. Bestemmelsene ble endret ved lov av 12. juni 1987
og begge lyder slik:

Avgiften til j5lkeskommunen og til kommunene fordeles mellom disse innbyrdes etter
bestemmelse av Kongen for 10 år adgangen. Avgiften avsettes særskilt for hver kommune
til etfond, som anvendes etter bestemmelse avfylkestinget eller kommunestyret. Denne
myndigheten kan delegeres til annet kommunalt ellerfylkeskommunalt organ. Fondets
midler skal i samsvar med vedtekter som er undergitt vedkommende departements
godkjennelse, fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i distriktene.
Departementet kan delegere myndigheten til å godkjenne vedtektene til fylkesmannen.
Kommunen kan påklagefylkesmannens avgjørelse etter nærmere reglerfastsatt av
departementet. Vedtekterforfond under et beløp Kongen bestemmer, trenger ikke
godkjennelse.
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Lovbestemmelsen om hjemfalisfond finnes i Industrikonsesjonslovens (lov 14.
desember 1917 nr. 16) § 41, andre ledd og lyder slik:

Når et vannfall med anlegg i henhold til konsesjon tilfaller staten, skal en del av anlegget
eller dets verdi, dog ikke over en tredjepart, tildeles de kommuner hvor vannfallet,
kraftverkene eller reguleringsanleggene ligger. Stortinget bestemmer i tilfelle verdien og
kommunenes andel derav ogforetarfordelingen mellom dem. Stortinget kan også
bestemme at det av midlene opprettes etfond til fordel for kommunene, eller at det
utbetales dem en andel av det økonomiske utbyttet anlegget måtte gi.

Følgende forhold videreføres fra tidligere rundskriv:

• Kommunestyret kan delegere avgjørelsesmyndighet i kraftfondssaker og
hjemfallsfondssaker til et annet kommunalt organ.

• Det er delegert til fylkesmannen å godkjenne vedtekter og eventuell endring av
vedtektene.

• Vedtektene for kraftfond/hjemfallsfond hvor enten opprinnelig fondskapital eller
de årlige konsesjonsavgiftene er mindre enn 100 000 kroner trenger ikke
godkjenning.

1.2 Fylkesmannens og Iikeskommunens oppgaver
Med hjemmel i Vassdragsregulerings- og Industrikonsesjonsloven er myndighet til å
godkjenne vedtektene for kraft-/hjemfalisfond delegert til fylkesmannen.

Kommunestyret skal behandle forslag til vedtekter/endringer av vedtektene og slik
angi rammen for bruk av kraft-/hjemfalisfond. Vedtektene skal sendes fylkesmannen
for godkjenning. Fylkesmannen skal påse at lovens krav er oppfylt og ta stilling til
spørsmålet om vedtektene kan godkjennes i henhold til foreliggende
standardvedtekter. Kommunestyret kan påklage fylkesmannens avgjørelse til
Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommunestyret har forvaltningsmyndigheten for kraft-/hjemfallsfond dersom
myndigheten ikke er delegert til annet kommunalt organ i samsvar med
Industrikonsesjonslovens § 2 og Vassdragsreguleringsloven § 10.

Når det gjelder kontroll viser vi til regler om kommunal virksomhet, jf. kommunelovens
§ 59 og 60.

Fylkeskommunen har en veiledningsfunksjon overfor kommunene når det gjelder
næringsutvikling. Fylkeskommunene bruker Innovasjon Norge som operatør for
direkte bedriftsrettede virkemidler. Fylkeskommunens veiledningsfunksjon er
avhengig av god kunnskap om arbeidet med næringsutvikling i de enkelte kommuner.
Vedtekter for og årsmeldinger om bruken av kraft-/hjemfallsfond skal derfor sendes
fylkeskommunen til orientering.
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1.3 Regelverket for offentlig støtte
EØS-avtalen artikkel 61 forbyr som hovedregel offentlig støtte til næringslivet. Forbudet
retter seg mot offentlige tiltak som gir økonomiske fordeler til bestemte bedrifter,
grupper av bedrifter, visse sektorer eller geografiske områder (selektive støttetiltak).
E0S-avtalens bestemmelser om offentlig støtte danner viktige rammer for
næringsvirksomhet. Regelverket angir begrensninger, men også handlingsrommet for
det offentlige som støttegiver. Hva som er offentlig støtte iht. EØS-avtalen tolkes vidt.
Forbudet omfatter mange typer offentlige tiltak som gir direkte eller indirekte
økonomiske fordeler for bedrifter.

Offentlig støtte er definert gjennom følgende kriterier:

1. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren
2. Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form
3. Mottaker av støtte må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet)
4. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller
tjenester (selektivitet)
5. Støtten må vn konkurransen eller true med å vn konkurransen
6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom E0S-landene

Dersom alle kriterier er oppfylt eller ikke kan utelukkes, foreligger offentlig støtte.
Kraftfond skal forvaltes i tråd med det til en hver tid gjeldende regelverket for offentlig
støtte. Selv om kommunen/fondsstyret står fritt til å velge hvordan de ønsker å bruke
sitt kraftfond, vil departementet anbefale at vedtektene retter seg etter reglene for
bagatellmessig støtte i tilfeller der tilskudd anses å utgjøre offentlig støtte.

Dersom kommunen ikke ønsker å følge reglene for bagatellmessig støtte må
kommunen notifisere støtten til EFTAs overvåkingsorgan, The EFTA Surveillance
Authority (ESA), etter det regelverket kommunen finner hensiktsmessig. Dersom
kommunen velger å notifisere støtte følger det også en årlig rapporeringsplikt til ESA
via Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, i samsvar med Lov om offentlig
støtte § 2.

Nettsiden www.eftasurv.int inneholder en oversikt over gjeldende regelverk for
offentlig støtte. Se også Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementets veileder
om EøS-avtalens regler om offentlig støtte.
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2 Nærmere om klage og lovlighetskontroll

a. Lovlighetsklage
Etter kommunelovens § 59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret
sammen bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale
administrasjonen inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet.
Departementets myndighet til å avgjøre lovlighetsklager er delegert til
fylkesmannen, jf. departementets rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993. Fristen for
å kreve lovlighetskontroll er ved forskrift av 13. januar 1993 satt til tre uker fra
det tidspunkt avgjørelsen ble truffet.

b. Forvaltningsklage (partsklage)
Vedtak om avslag på søknad om støtte må anses som enkeitvedtak etter
forvaltningslovens § 2. Etter forvaltningslovens § 28 andre ledd kan
enkeitvedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av
kommuneloven, påklages til kommunestyret eller en særskilt klagenemnd. Når
det påklagede vedtak er truffet av kommunestyret, er departementet
klageinstans. Departementets myndighet til å avgjøre forvaltningsklager er
delegert til fylkesmannen, jf. rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993.

Klageberettigede er den som er part i saken eller annen med rettslig
klageinteresse.

c. Klage over fylkesmannens avgjørelse om godkjenning av vedtekter for
kraftfond/ hjemfalisfond
Etter Industrikonsesjonslovens § 2, tredje ledd nr. 13, sjette ledd og
Vassdragsreguleringslovens § 11 nr. 2, andre ledd, kan kommunen påklage
fylkesmannens avgjørelse etter nærmere regler fastsatt av departementet.

Jf. punkt 1.2 kan kommunestyret påklage fylkesmannens avgjørelse til
Kommunal- og regionaldepartementet.
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3 Standardvedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond/hjemfallsfond

A. Krafifond - i Hjemmel, kapital og avkastnin.

a. Fondskapitalen er:

Næringsfond på kr innbetalt av.. . . i medhold av pkt.. . . i konsesjonsvilkårene for
• . . . Opprettet ved Kongelig resolusjon av.

b. Avkastning er:

- Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av. . . . i medhold av punkt. . . i
konsesjonsvilkårene for.
- Renter og annen avkastning av fondskapitalen gitt ved kongelig resolusjon.

Alle konsesjonsavgifter, renter og annen avkastning skal tas til inntekt for kraftfondet
og må disponeres i samsvar med vedtektene. Fondskapitalen kan ikke brukes til lån
eller tilskudd.

B. Hiemfallsfond - i Hjemmel, kapital og avkastnin.

Fondskapital er:

Hjemfallsfond på kr a staten i forbindelse med hjemfall av. . . kraftverk, i medhold
av Stortingets vedtak a... . , jf. St.prp. nr./Prop. S... (19/20.. -..) og Innst. S nr... (
19/20.. -..)
Renter og annen avkastning skal tas til inntekt for hjemfalisfondet og må disponeres i
samsvar med vedtektene. Fondskapitalen kan også benyttes til lån eller tilskudd.

§ 2 Formål.

Kraft-/hjemfalisfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for eksempel
bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling,
ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale
investeringer i varige driftsmidler.

Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, bortsett fra
renter og avdrag på investeringer som er gjort i tråd med fondets formål. Unntak er
også avlønning av næringssjef eller tilsvarende for å forvalte fondet.

Det kan heller ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller
løpende drift.

Det bør ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overf.øringer over
statsbudsjettet.
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§ 3 Støtteformer.

Støtte kan gis i form av lån og tilskudd.

Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes
kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften.
Denne begrensningen gjelder ikke utviklingsselskap, utleiebygg o.l. som kommunen
etablerer i samarbeid med private interessenter.

§ 4 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet
seg til på statsstøtteområdet.

5 Forvaltning.

Ved forvaltning av fondsmidlene skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy
likviditet. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet.

§ 6 Årsmelding o rapporteringsplikt.

Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år.
Gjenpart av denne meldingen skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen.

§ 7 Godkienning av vedtekter.

Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning
av fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen.

Etter fullmakt

£albu
ekspedisjonssjef Kan a Theting —“

rådgiver
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9772-3  Arkiv: 242  

 

Sak: 6/16 

 

Kommunale næringsfond - Kraftfond og Hjemfallsfond  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet i Ringerike kommune videreføres uten 

endringer. 

2. Vedtekter for bruk og forvaltning av hjemfallsfondet i Ringerike kommune videreføres 

uten endringer. 

3. Til fondsstyret i kraftfondet velges formannskapet. 

4. Formannskapet delegeres fortsatt myndighet til å være fondsstyre for hjemfallsfondet 

5. Tilskudd til RES (Ringerike Etablerersenter) dekkes fra kraftfondet i 2016. 

6. Ringerike kommune oppfordrer etablerere av næringsvirksomhet i kommunen til å 

søke lån eller tilskudd fra kommunens næringsfond. Administrasjonen avgjør om 

søknaden skal fremlegges fondsstyret i kraftfondet eller hjemfallsfondet.  

 
 

Behandling i Kommunestyret 28.01.2016: 

 

Formannskapets innstilling: 

 

1. Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet i Ringerike kommune videreføres uten 

endringer. 

2. Vedtekter for bruk og forvaltning av hjemfallsfondet i Ringerike kommune videreføres 

uten endringer. 

3. Til fondsstyret i kraftfondet velges formannskapet. 

4. Formannskapet delegeres fortsatt myndighet til å være fondsstyre for hjemfallsfondet 

5. Tilskudd til RES (Ringerike Etablerersenter) dekkes fra kraftfondet i 2016. 

6. Ringerike kommune oppfordrer etablerere av næringsvirksomhet i kommunen til å 

søke lån eller tilskudd fra kommunens næringsfond. Administrasjonen avgjør om 

søknaden skal fremlegges fondsstyret i kraftfondet eller hjemfallsfondet.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9772-1   Arkiv:   

Kommunale næringsfond - Kraftfond og Hjemfallsfond  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet i Ringerike kommune videreføres 

uten endringer. 

2. Vedtekter for bruk og forvaltning av hjemfallsfondet i Ringerike kommune 

videreføres uten endringer. 

3. Til fondsstyret i kraftfondet velges følgende 3 personer: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

4. Formannskapet delegeres fortsatt myndighet til å være fondsstyre for hjemfallsfondet 

5. Tilskudd til RES (Ringerike Etablerersenter) dekkes fra kraftfondet i 2016. 

6. Ringerike kommune oppfordrer etablerere av næringsvirksomhet i kommunen til å 

søke lån eller tilskudd fra kommunens næringsfond. Administrasjonen avgjør om 

søknaden skal fremlegges fondsstyret i kraftfondet eller hjemfallsfondet.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Ringerike kommune har ikke vært aktive i bruk og tildelinger fra næringsfondene de forrige 

to kommunestyreperiodene. Kraftfondet får årlige inntekter fra konsesjoner og 

reguleringstillatelser i forbindelse med vann og vannkraft i tillegg til renter på fondets 

kapital. Fondets årlige avgiftsinntekter og renteinntekter kan benyttes til tilskudd og 

betingede lån, fortrinnsvis til næringsformål. Fondets størrelse pr november 2015 er 9,3 mill. 

kroner og årlige renteinntekter er for tiden rundt 140.000 kroner. Det kommer også inn 

årlige konsesjonsavgifter i overkant av 300.000 kronger. 

Hjemfallsfondet oppsto i slutten av år 2000 da kommunen mottok 14 mill. kroner ved salg 

av en andel på 22,9 % av Hønefoss kraftverk gjennom avtale mellom Olje- og 

energidepartementet og Norske Skogindustrier ASA. Fondet skal fortrinnsvis anvendes til 

næringsformål og støtte kan gis i form av lån eller tilskudd. Fondets størrelse pr november 

2015 er 13,1 mill. kroner og årlige renteinntekter er for tiden litt over 200.000 kroner. 

 



Innledning / bakgrunn 
Kommunens vedtekter for bruk og forvaltning av næringsfondene ble sist behandlet og 

vedtatt i Kommunestyret 14.09.2006 i sak 120/06 (arkivsak 06/1316). Etter den tid er det 

kommet nytt rundskriv (Rundskriv H-1/11) som ble gjort gjeldende fra 01.01.2012 

(Rundskriv H-1/11 innebar ingen behov for endringer i kommunens vedtekter) og det har 

vært bytte av kommunestyret tre ganger. Rådmannen ser at dette ikke har vært fulgt opp 

godt nok i forhold til de vedtekter som gjelder. 

 
Beskrivelse av saken 
Saken legges frem for å informere om næringsfondene til kommunen og bekrefte at 

gjeldende vedtekter skal videreføres. I følge kommunens vedtekter for bruk og forvaltning 

av kraftfondet skal det også velges et fondsstyre på tre personer, og funksjonstiden skal 

følge kommunestyreperioden. I 2006 besto kraftfondsstyre av leder av RESs råd (Ringerike 

EtablererSenter), leder av Ringerike Næringsforum (RNF) og en representant fra 

administrasjonen i Ringerike kommune. Det har vært lite eller ingen aktivitet i dette styret 

siden den gang. 

For hjemfallsfondet er kommunestyret selv fondsstyre, men i Ringerike er dette delegert til 

formannskapet. 

Kraftfondets formål slik det er beskrevet i §2 i kommunens vedtekter: 

 

«Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til 

kommunale tiltak, herunder verne- og miljøtiltak langs vassdragene. 

Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør 

prioriteres. 

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. 

Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over 

statsbudsjettet. Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler.» 

 

Hjemfallsfondets formål slik det er beskrevet i §2 i kommunens vedtekter: 

 

«Hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til 

kommunale tiltak, herunder verne- og miljøtiltak langs vassdragene. 

Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør 

prioriteres. 

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. 

Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over 

statsbudsjettet. Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler.» 

 

Formål og støtteformer er likt for de to fondene og betegnes derfor samlet som 

«næringsfond» i rundskriv og standardvedtekter fra statlige departementer. 

 

Generelt om kraft- og hjemfallsfond: 

Ved kraftutbygging pålegges regulanten å innbetale en avgift (konsesjonsavgift) til staten og 

til de fylkeskommuner og kommuner som Kongen bestemmer. Regulanten kan også 

pålegges å opprette et fond i de aktuelle kommuner. Fondet og de årlige konsesjonsavgiftene 

utgjør det som her er kalt kraftfond. 

Når et vannfall hjemfaller til staten ved utløpet av konsesjonstiden skal inntil en 

tredjepart av anlegget tilfalle de kommuner hvor vannfall, kraftverk og tilhørende 

reguleringsanlegg ligger. Stortinget fastsetter verdien av anlegget og kommunenes 



andel av denne, samt fordelingen mellom kommunene. Stortinget kan beslutte at midlene 

skal utbetales til kommunene i form av et fond. Fondet og den årlige avkastning utgjør det 

som her er kalt hjemfallsfond. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Kommunestyret sak 120/06 med følgende vedtak: 

1.  Kommunestyret vedtar oppdaterte vedtekter for kraftfondet og nye vedtekter for 

hjemfallsfondet i samsvar med forslag datert 21.08.06, jfr. saksdokumenter nr. 2 og 

3, med følgende endring i punkt B, 2. setning: 

”Årlige avgifter, avkastning av kapitalen samt ubenyttet, evt. rest fra foregående år, 

kan benyttes til tilskudd og betinget lån.” 

2. Dagens fondsstyre for kraftfondet opprettholdes. 

3. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet til å være fondsstyre for 

hjemfallsfondet.  

4. Delegasjonsreglementet endres tilsvarende pkt. 3 i dette vedtaket. 

 

Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune ønsker å stimulere til økt sysselsetting og næringsvekst. Gjennom 

næringsfondene har kommunen mulighet til å kunne bidra med noe midler inn i dette, og 

støtte opp under engasjement og optimisme som gründere og nyetableringer ofte viser. 

Kommunen har allerede et godt samarbeid med blant annet Ringerike Utvikling og 

Ringerike Etablerersenter i denne sammenhengen. 

Til nytt fondsstyre i kraftfondet foreslår rådmannen at dette settes sammen av en politisk 

representant, leder av Ringerike Næringsforening (RNF) og kommunalsjef samfunn. Styret 

utnevner en leder blant disse tre for å sikre at oppdraget ivaretas på en god måte og at nyvalg 

blir utført om 4 år. 

 

Vedlegg 
1. Vedtekter kraft- og hjemfallsfond Ringerike kommune 

2. Rundskriv H-1/11 fra Kommunal- og regionaldepartementet. 

 
 

 Ringerike kommune, 26.11.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Saksprotokoll - Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 - mekling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Ringerike kommune vedtar at område B31 (boliger Kvernvollen Veme) og område F2 

(fritidboliger Smørhølkollen) tas inn i kommuneplanens arealdel.  

2. Ringerike kommune sender kommuneplanens arealdel til endelig avgjørelse til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, jf. plan- og bygningsloven §§ 5-6 jf. 11-16. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 26.08.2020: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«1. Ringerike kommune vedtar at område B31 (boliger Kvernvollen Veme) og område F2 

(fritidboliger Smørhølkollen) tas inn i kommuneplanens arealdel.  

2. Ringerike kommune sender kommuneplanens arealdel til endelig avgjørelse til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, jf. plan- og bygningsloven §§ 5-6 jf. 11-16.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Aasens (Sp) forslag og Rådmannens innstilling ble Aasens (Sp) 

forslag vedtatt mot 5 stemmer (Ap, og SV) som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Strategi og plan 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/969-52   Arkiv: 141  

 

 

Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 - mekling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune vedtar at område for boliger Kvernvollen Veme (B31) tas inn i 

kommuneplanens arealdel, i tråd med meklingsprotokollen 12.06.2020. 

2. Ringerike kommune vedtar at område for fritidboliger Smørhølkollen (F2) ikke tas inn i 

kommuneplanens arealdel, i tråd med meklingsprotokollen 12.06.2020. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune meklet med Fylkesmannen i Oslo og Viken 12.06.2020, angående to 

områder vedtatt uten rettsvirkning i kommuneplanens arealdel. Områdene det gjelder er 

boligområde på Veme og fritidbebyggelse i Nes i Ådal. I meklingsmøtet kom det frem at 

innsigelsen vil blir trukket under foutsetning om at følgende blir vedtatt: 

 «Ny fritidbebyggelse ved Smørhøkollen (F2) tas ut av planen. 

 Innsigelsesmyndigheten aksepterer ny boligbebyggelse på Veme (B31)». 

 

Rådmannen anbefaler vedtak i tråd med meklingsresultatet.  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Ringerike 

kommune. I vedtakets punkt 3 ble rådmannen bedt om å starte en prosess med endring av 

planen for å innarbeide fire områder som tidligere hadde vært tatt ut av planforslaget. I denne 

endringsprosessen fremmet Fylkesmannen i Oslo og Viken innsigelse til to av områdene; 

Boligområde på Veme og fritidsbebyggelse i Nes i Ådal. Kommunstyret vedtok 5. september 

2019 endringene, med Fylkesmannens innsigelser. Disse områdene ble dermed vedtatt uten 

rettvirkning i påvente av mekling.  

 

Beskrivelse av områdene 

Boliger på Veme (B31) 

Området ligger på Veme, mellom Sokna og Hønefoss. Arealstørrelsen er ca. 11 daa, og 

formålet er å etablere boligbebyggelse i området. Gjeldende formål er LNF-område.  



- 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fremmet innsigelse med begrunnelse i at boligbebyggelse ved 

Veme ikke bygger opp under nasjonale og regionale føringer for samordnet areal og 

transportplanlegging, med blant annet mål om kompakte byer og tettsteder. Videre er området 

støyutsatt og har ikke trygg skolevei. Den aktuelle skogteigen ligger i dag som visuell 

skjerming mot jernbanen for de som bor der i dag, i tillegg til å fungere som 

nærrekreasjonsområde. 
 

Fritidbebyggelse i Nes i Ådal (F2) 

Området ligger i Nes i Ådal, ca. 3.5 km nordøst for Nes sentrum. Arealstørrelsen er ca. 430 

daa, og formålet er å legge til rette for 20-30 hytter. Gjeldende formål er LNF-område.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fremmet innsigelse begrunnet i at forslaget er i konflikt med 

nasjonale og regionale føringer knyttet til forvaltning av viktige natur-, landskap- og 

friluftsområder. Det resulterer i omfattende inngrep i et naturområde hvor det i dag ikke er 

hytter. Fylkesmannen mener ny fritidsbebyggelse bør styres til eksisterende hytteområder i 

form av fortetting eller utvidelse av disse. 

 

For mer informasjon om områdene og innsigelsene, se tidligere saksfremlegg. 

 

 
Bilde: Oversiktkart over områdene. 

Mekling 

Det ble gjennomført mekling med Fylkesmannen i Oslo og Viken 12.06.2020, hvor Ringerike 

kommune var representert både politisk og administrativt. I møtet la begge parter frem sine 



- 

argumenter, og ble enige om at innsigelsen trekkes dersom det blir vedtatt at B31 tas inn i 

planen og F2 ikke videreføres. Det ble skrevet under på en protokoll (vedlagt). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Kommunstyret vedtok å starte en prosess for å innarbeide fire områder i  

  kommuneplanens arealdel, Bh. NR 4/19.  

15.05.2019 Planprogram ble fastsatt av Strategi og plan, Bh. NR 12/19.  

15.05.2019 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Strategi og plan, og vedtatt sendt på  

  høring og lagt ut til offentlig ettersyn, Bh. NR 13/19.  

05.09.2019 Planen ble sluttbehandlet i kommunstyret, Bh. NR. 130/19. Her vedtar  

  kommuenstyret at områdene F2 og B31 skal tas inn; 

1. Ringerike kommune vedtar endring av kommuneplanens arealdel 2019-

2030 for område R3 masseuttak i Nes i Ådal og N4 næringsområde på 

Hensmoen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15. Områdene 

F2 (fritidsboliger Smørhølkollen) og B31(Boliger Kvernkollen Veme) 

tas inn.  

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle 

bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.  

12.06.2020 Mekling med Fylkesmannen i Oslo og Viken. Enighet om at boligområde på 

  Veme tas inn i planen, og fritidbebyggelse i Nes i Ådal ikke videreføres. 

 

Alternative løsninger 

Hvis det gjøres et vedtak som ikke er i tråd med meklingsresultatet oversendes innsigelses-

saken til behandling og avgjørelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Departemenet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre påkrevde 

endringer i kommuneplanens arealdel. Departementet står da fritt til å gjøre nye vurderinger av 

begge områdene. Departementets vedtak kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-

16. Alternativt vedtak: 

1. Ringerike kommune vedtar at område B31 (boliger Kvernvollen Veme) og område F2 

(fritidboliger Smørhølkollen) tas inn i kommuneplanens arealdel. 

2. Ringerike kommune sender kommuneplanens arealdel til endelig avgjørelse til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. plan- og bygningsloven §§ 5-6 jf. 11-

16. 

 

Rådmannens vurdering 

Det ble i meklingsmøte enighet om at innsigelsen trekkes under forutsetning om at det blir 

vedtatt at F2 tas ut av planen og B31 tas inn i planen. Rådmannen anbefaler vedtak i tråd med 

meklingsresultatet.  

 

 

 

Vedlegg 

Endring av kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 - protokoll fra meklingsmøte 

12.06.2020 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.07.2020 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Ass. rådmann: Terje Dahlen 

Konst. avd. leder: Katrine Kammerud 

saksbehandler: Katrine Kammerud 
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til endring av kommuneplanens 
arealdel for perioden 2019-2030 

Ringerike kommune har oversendt forslag til endring av kommuneplanens arealdel for i alt 
fire områder. Slik vi vurderer forslagene bryter forslaget om fritidsbebyggelse ved 
Smørhølkollen og boligbebyggelse ved Veme regionale og nasjonale føringer for 
arealforvaltningen. Fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen vil bryte opp et sammenhengende 
naturområde og grenser til et naturreservat med uberørt natur. Forslaget er ikke i tråd med 
føringene for fritidsbebyggelse i regional plan for areal og transport. Boligbebyggelse ved 
Veme bygger ikke opp under nasjonale og regionale føringer for samordnet areal og 
transportplanlegging med blant annet mål om kompakte byer og tettsteder. Videre er 
området støyutsatt og har ikke trygg skolevei. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til 
forslag om boligbebyggelse ved Veme (B31) og fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen (F2).  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 23. mai 2019 med forslag til endring av kommuneplanens arealdel for perioden 
2019-2030. Endringen omfatter i alt fire byggeområder som i dag er avsatt til LNF-områder. 
 
Det går frem av oversendelsen at bakgrunnen for ønsket om å endre arealdelen er innspill i 
forbindelse med sluttbehandlingen av kommuneplanen i møte 31. januar 2019 hvor det ble fattet 
vedtak om at rådmannen skulle starte opp en prosess med å endre planen for i alt fire områder. 
Dette er innspill som tidligere er tatt ut av forslaget og som ikke har vært utlagt til offentlig ettersyn. 
 
Fylkesmannen har i brev av 29. april 2019 kommet med uttalelse til varsel om oppstart og forslag til 
planprogram. Her skrev vi at vi først og fremst anbefalte Ringerike kommune om å avvente 
rullering/endring av kommuneplanen. Etter en lang prosess ble dagens arealdel vedtatt i januar 
2019. Til høsten er det kommunevalg og nytt kommunestyre skal innen ett år vedta en planstrategi 
hvor behovet for planer i den nye kommunestyreperioden skal vurderes. Vi mente det var naturlig å 
avvente rulleringen til det nye kommunestyret er satt og behovet for rullering er vurdert i 
forbindelse med planstrategien. 
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Når det gjaldt de fire områdene frarådet vi forslaget om fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen, 
masseuttak ved Gravlimoen og boligbebyggelse ved Veme/Kvernvollen. Utvidelse av 
næringsområdet ved Geiteryggen mente vi kunne aksepteres under forutsetning av at 
vegetasjonsbeltet og allmenne interesser langs vassdraget i vest ble ivaretatt.   
 
Med bakgrunn i det som fremkommer i konsekvensutredningen og planbeskrivelsen av de ulike 
forslagene under høringen, viste vi til at vi ville vurdere å fremme innsigelse til forslagene med 
bakgrunn i nasjonale og viktige regionale føringer for planleggingen. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Etter en gjennomgang av forslagene er det først og fremst forslaget om å åpne opp for et nytt 
område med fritidsbebyggelse på 430 daa ved Smørhølkollen og forslag om utvidelse av dagens 
boligfelt i retning jernbanen ved Veme som vi har merknader til. 
 
Vi vil likevel presisere at vi mener det er uheldig å åpne opp for et nytt masseuttak ved Gravlimoen 
av hensyn til landskap, landbruk og trafikksikkerhet. Når det gjelder den foreslåtte utvidelsen av 
næringsområdet ved Geiteryggen er det i dag store arealer innenfor vedtatt byggeområde som bør 
utnyttes bedre før det åpnes opp for nye arealer. Videre ser det ut til at noen boligtomter langs 
Hensmoveien nærmest blir omringet av næringsarealer. Ringerike kommune må som plan- og 
bygningsmyndighet vurdere kvaliteten på disse boligtomtene. Fylkesmannen vil komme tilbake til 
problemstillingene om arealdisponeringen og utviklingen av disse områdene i forbindelse med 
utarbeidelse av reguleringsplan. 
 

Fritidsbebyggelse ved Smørhølkollen (F2) 

Det går frem av konsekvensutredningen at arealet som er foreslått er på 430 daa og at det vurderes 
oppføring av 20-30 hytter. Det foreslåtte hyttefeltet ligger ca 3,5 km nordøst for Nes sentrum ca. 550 
moh. Området har ingen eksisterende infrastruktur utover grusvei inn til området og ligger ikke i 
tilknytning til eksisterende hytteområder. Forslaget innebærer inngrep i et relativt urørt 
naturområde og grenser til et naturreservat. 
 
Forslag om hyttefelt ved Smørhølkollen bygger ikke opp under satsningsområdene for 
hytteutbygging i kommunen som i stor grad er styrt til Ådalsfjella. Her er det vedtatt egen 
kommunedelplan. Fylkesmannen mener det er svært uheldig å åpne opp for et nytt hytteområde 
ved Smørhølkollen både ut fra vedtatte føringer og strategier for hytteutviklingen, men også ut fra 
hensynet til uberørte natur- og friluftsområder. Store deler av utbyggingsområdet består også av 
myr. 
 
Videre grenser det foreslåtte hyttefeltet til Selsjøen naturreservat i øst. Naturreservatet ble opprettet 
i 2013 og formålet med vern av dette området er å bevare et stort og forholdsvis urørt skogsområde 
med gammel naturbarskog med særlig verdi for biologisk mangfold. Et nytt hyttefelt på grensen til 
reservatet vil få virkninger på dette naturområdet. Ved å åpne opp for hyttefelt her vil dette legge 
ytterligere press for nye hyttefelt. Dette mener vi er uheldig utvikling for området. 
 
Vi viser til Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet fra 2015 hvor det 
er en arealpolitisk føring at det skal legges til rette for en bærekraftig politikk for fritidsboliger, der 
fritidsboliger lokaliseres og utformes slik at hensyn til allment friluftsliv, landskap, estetikk, 
energibruk, kulturminner og naturmangfold ivaretas, og der landskapsanalyser danner grunnlag for 
planene. Videre legger vi vekt på Regional plan for areal og transport i Buskerud fra 2018 hvor det er 
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vedtatt strategier for hytteutviklingen i fylket. Her er en viktig føring at nye hytter skal prioriteres ved 
fortetting og utvidelse av etablerte områder før det åpnes opp for utbygging av nye områder.  
 
Vi viser også til nasjonale føringer om naturmangfold. I Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk 
handlingsplan for naturmangfold fra 2015 går det frem at arealendringer er den største negative 
påvirkningen på natur i Norge i dag. Dette samsvarer med rapporten fra naturpanelet (IPBES) om 
verdens naturtilstand som ble lagt frem 6. mai 2019. Her går det frem at en av de viktigste truslene 
mot biologisk mangfold er at vi bygger ned arealene hvor artene lever. Som følge av nedbyggingen 
akselererer tapet av naturmangfold. Tapet av natur vurderes nå som en like stor trussel som 
klimaendringene.  Regjeringen vil arbeide for at naturhensyn fortsatt blir innarbeidet og vektlagt i 
relevante arealbeslutninger. Som et viktig prinsipp står det i naturmangfoldmeldingen at dersom 
viktige naturverdier står i fare for å bli forringet eller ødelagt, er den foretrukne løsning i 
utgangspunktet å velge en annen lokalisering for tiltaket. 
 
Om myr står det at regjeringen vil styrke vektleggingen av hensynet til våtmark, inkludert myr. I 
Norge er minst en tredjedel av myrene under skoggrensen drenert de siste hundre år. Utover viktige 
landskaps- og friluftsverdier som ofte er knyttet til disse områdene er myra viktig for 
naturmangfoldet, som flomdemper, rensing av vann og som karbonlager. Det er derfor viktig å 
ivareta de gjenværende myrområdene.  
 
Vi viser også til rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – 
klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis, datert 9. januar 2017. Her går det frem at 
innsigelse i utgangspunktet skal brukes der kommunen legger ut arealer til en bruk som er i strid 
med nasjonale og viktige regionale interesser på miljøområdet. 
 
På bakgrunn av ovennevnte forhold fremmer vi innsigelse til området F2 på grunn av konflikt med 
nasjonale og regionale føringer knyttet til forvaltning av viktige natur-, landskap- og 
friluftslivsområder. Vi ber om at området tilbakeføres til LNFR-områder i tråd med gjeldende 
kommuneplan. 
 

Boligbebyggelse ved Veme (B31) 

Det er foreslått en utvidelse av dagens byggeområde ved Veme på ca. 11 daa i retning jernbanen. 
Veme er et lite tettsted som ligger langs riksveg 7 ca. 1 mil utenfor Hønefoss by i retning Sokna. Det 
går frem av konsekvensutredningen at området ikke er et satsningsområde for boligvekst og ikke i 
tråd med samfunnsdelen. Det er manglende kommunal infrastruktur på avløp, manglende trygge 
skoleveier og sammenhengende gang- og sykkelveg mot Hønefoss. I tillegg er området støyutsatt. 
 
I gjeldende kommuneplan er det satt av store arealer til boligbebyggelse som sammen med 
fortetting og transformasjon av eksisterende byggeområder svarer ut boligbehovet i lang tid 
fremover. Det viktige fremover er derfor å styre veksten i tråd med nasjonale, regionale og lokale 
føringer. 
 
Vi viser i den sammenheng til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, hvor det er mål om at 
utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. En 
viktig føring her er at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye 
utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder. 
Planene bør trekke langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende 
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landbruks-, natur- og friluftsområder. Videre skal veksten i persontransporten i storbyområdene tas 
med kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Vi vil også vise til at det er viktig at kommunen legger til rette for fortetting og transformasjon 
innenfor eksisterende byggesoner og begrenser nye byggeområder utenfor sentrum for å kunne nå 
målsettingen om at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad. 
Planene om ny Ringeriksbane aktualiserer dette ytterligere. 
 
Fylkesmannen vil vise til at det i gjeldende plan er satt av et areal til boligbebyggelse som ifølge 
konsekvensutredningen gir et potensial for 7 nye boliger samt areal til leilighetsbygg. Videre er Veme 
et bilbasert område og ikke et satsningsområde for boligbebyggelse. Den foreslåtte utvidelsen vil 
bygge ned et naturlig grøntområde som trolig skjermer boligbebyggelsen fra støy fra jernbanen. Vi 
mener det er svært uheldig å legge til rette for ytterligere boligbebyggelse her.  
 
Av hensyn til nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og nasjonale 
føringer for å redusere klimagassutslippene fremmer Fylkesmannen innsigelse til områdene B31 
ved Veme. Vi ber om at området tilbakeføres til LNFR-områder i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Vi viser til rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – 
klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis, datert 9. januar 2017. Her går det frem at 
innsigelse skal vurderes ved avvik fra Statlig planretningslinje for bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
 
Til slutt vil vi vise til at vi ikke kan se at det er foretatt noen vurdering etter prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven. For utenforliggende virksomhet som kan medføre 
skade inn i et verneområde må tiltaket også vurderes etter § 49. I utgangspunktet burde denne 
vurderingen fulgt med høringsdokumentene. Før endelig vedtak må kommunen derfor vurdere 
forslagene konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8-12 i tråd med lovens krav. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonsleder 
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RINGERIKE KOMMUNE 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3217-2   Arkiv: 037  

 

 

Høring - Særskilt lovendring i Stiftelsesloven om opphevelse av kommunale 

boligstiftelser  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter departementets forslag om å lovfeste en hjemmel i stiftelsesloven 

som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Nærings- og fiskeridepartementet sendte den 2. juli 2020 ut et høringsforslag om å lovfeste en 

hjemmel i stiftelsesloven som åpner for å oppheve såkalte kommunale boligstiftelser. Link til 

høringsnotatet  

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/horinger/2020/horin

gsnotat3284216.pdf 

 

Tilbakeføring til oppretter (kommunen opprettet i sin tid boligstiftelsen) er ikke i samsvar med 

stiftelsesloven og forslaget om lovendring må ses som et snevert unntakstilfelle som krever 

særskilt hjemmel i lov. Forslaget som er sendt på høring skal etter planen inngå i proposisjonen 

med forslag til ny stiftelseslov når den legges frem for Stortinget. Høringsfristen er 2. 

oktober 2020.  

 

Det presiseres at forslaget som er sendt på høring kun angår lovendringen. Det er først ved en 

evt. lovendring at kommunestyret skal ta stilling til om det er ønskelig å overføre boligmassen 

og gjeldsforpliktelsene til kommunen. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 



- 

Ringerike kommune opprettet Ringerike boligstiftelse i 1970. Stiftelsen ledes av et styre som 

blir utnevnt av Ringerike kommune. Stiftelsen har som formål å erverve eller forestå oppføring 

av trygdeboliger, samt boliger og institusjoner til bruk for pleie- omsorg, helse og 

sosialtjenesten og leie ut leiligheter etc. i slike bygg i Ringerike kommune. Stiftelsen kjøper all 

forvaltning av lokalt eiendomsfirma.  

 

Stiftelsen har en leiekontrakt med Ringerike kommune som tildeler og leier ut boliger til 

brukerne. Stiftelsen eier ca. 570 leiligheter i Ringerike kommune samt institusjonene Nes, 

Sokna og Austjord. Mange av byggene inneholder personalfasiliteter og fellesarealer, og samlet 

eier stiftelsen et utleieareal på 62 000 kvm. 

 

Stiftelsen har store verdier. Innlevert regnskap for 2019 viser en omsetning på kr. 61 691 000,-

, et driftsresultat på kr. 14 435 000 og en positiv egenkapital på kr. 111 725 000,-. Stiftelsen 

hadde i 2019 en gjeldsportefølje på kr.  254 823 000,-. Ringerike kommune er stiftelsens 

eneste leietager. 

 

Kommunale boligstiftelser kjennetegnes ved at de ble opprettet av en eller flere kommuner, så 

også for Ringerike boligstiftelse. Ringerike boligstiftelse, er som de øvrige boligstiftelsene 

underlagt stiftelsesloven. Stiftelsene er selveiende og med styret som øverste organ. 

 

Høringsnotatet fremhever at erfaring har vist at det å levere tjenester gjennom stiftelser gir 

noen utfordringer. Stiftelsesformen i seg selv setter rammer for stiftelsens virksomhet som ikke 

er optimal for å fremme formålet. Kommunens rolle som oppretter, leietager og fremleier stiller 

vesentlige krav til kommunens rolleforståelse. I høringsnotatet stilles også spørsmål ved om de 

store verdiene som ligger i en boligstiftelse blir utnyttet til beste for formålet og med tanke på 

økt verdiskapning. 

 

En rekke av bestemmelsene i dagens stiftelseslov setter rettslige rammer for driften av 

kommunale boligstiftelser og gjør det vanskeligere å drive kommunale boligstiftelser til beste 

for formålet. De mest sentrale av disse bestemmelsene vil i det følgende gjennomgås og 

rådmannen vil peke på noen risikofaktorer relatert til Ringerike boligstiftelse. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Det at stiftelsen er selveiende og ikke har noen eiere medfører at kommunen ikke har noe 

legitimt grunnlag for å kunne gjøre endringer i stiftelsens drift. Ringerike kommune kan ikke 

instruere syret eller pålegge endringer i boligstiftelsens drift. Stiftelsen er selveiende og det er 

styret som alene som er ansvarlig for forvaltningen av stiftelsen. 

 

Sammenblanding av roller 

 

Ringerike kommune var oppretter av boligstiftelsen i 1970. Ringerike kommune er dernest den 

eneste leietageren til boligstiftelsen og kommunestyret utnevner styremedlemmer i stiftelsen. 

Dette gjør at det stilles store krav til at kommunen holder rollene adskilt til enhver tid. 

 

Styrets habilitet  

 

Styret i Ringerike boligstiftelse utpekes av kommunestyret, men ikke alle representantene sitter 

i kommunestyret. Styret består i dag av; 



- 

  

Gjermund Riise Brekke (leder) 

Bjørn Christian Hamborg (nestleder) 

May-Britt Sundal (vara til KS) 

Harald Fagerås (sitter i KS fra Sp) 

Erna Skaugerud (sitter i KS fra Ap) 

 

Stiftelseslovens habilitetsregler gjør at styremedlemmer som også sitter i kommunestyret lett 

kan komme i interessekonflikt i saker hvor stiftelsen er avtalepart med kommunen eller på 

annen måte behandler eller skal avgjøre saker hvor kommunen er part. Særlig gjelder dette 

leieavtalen mellom kommunen og boligstiftelsen. 

 

Ulovlige utdelinger 

 

Stiftelsesloven setter forbud mot utdeling til oppretter. Styret i boligstiftelsen må være bevisst 

dette. Utdelingsforbudet medfører at en avtale mellom stiftelsen og kommunen hvor 

kommunen betaler en underpris for tjenestene vil være forbudt. Eksempelvis vil en husleie som 

ligger under markedspris kunne anses som en utdeling av stiftelsens midler etter reglene i 

stiftelsesloven og således være forbudt. 

 

Erverv og leie av bygg 

 

Anskaffelsesregelverket gjelder ikke for kontrakter om erverv eller leie av eksisterende boliger 

eller annen fast eiendom. Dersom Ringerike kommune vil kjøpe eller leie inn boliger til sitt 

formål og etter kommunens spesifikasjoner må anskaffelsesregelverket derimot følges. 

Eksempelvis dersom boligstiftelsen skal bygge omsorgsboliger for å dekke kommunens behov. 

I de tilfellene må kommunen utlyse oppdraget, og boligstiftelsen vinne konkurransen. Det er 

ikke tilstrekkelig at boligstiftelsen selv følger anskaffelsesregelverket. 

 

Mva. kompensasjon 

 

Det følger av merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2, første ledd bokstav c) at private 

virksomheter har rett til kompensasjon for merverdiavgift i den grad de produserer helse-, 

omsorgs- og sosiale tjenester som kommunen er pålagt å utføre. Taushetsplikten til kommunen 

har medført betydelig administrativt merarbeid ved å skjerme sensitiv informasjon slik at 

boligstiftelsen har kunnet få tilgang til dokumentasjon i forbindelse med 

merverdiavgiftskompensasjon. 

 

Kommunens boligsosiale ansvar 

 

Kommunens generelle boligsosiale ansvar fremkommer av sosialtjenesteloven § 15 og helse- 

og omsorgstjenesteloven § 3-7. I høringsnotatet peker departementet på en risiko for at 

personer som ville fått bolig gjennom boligstiftelsen ikke vil få bolig dersom boligforvaltningen 

utelukkende skjer i kommunens regi. Bakgrunnen for dette kan være at vedtektene til 

boligstiftelser er videre formulert enn sosialtjenesteloven § 15. 

For Ringerike kommunes del vil dette ikke være en aktuell problemstilling all den stund det per 

i dag er kommunen som tildeler bolig, ikke boligstiftelsen. Stiftelsen leier ut boligene til 

kommunen som deretter utdeler og fremleier til brukerne. Ved en tilbakeføring av stiftelsens 

boligmasse vil tildelingen fortsatt skje på samme kriterier som i dag.  



- 

 

Juridiske forhold  

 

Dersom lovendringen vedtas vil vedtakskompetansen legges til kommunestyret. Det vil derfor 

være opp til kommunestyret i Ringerike kommune å vurdere hvorvidt man ønsker å innlemme 

stiftelsens eiendomsmasse og stiftelsens gjeldsforpliktelser i kommuneøkonomien. 

 

Økonomiske forhold 

  

Dersom lovendringen vedtas betyr det at kommunestyret kan ta stilling til om det er ønskelig å 

tilbakeføre boligmassen til kommunen. Dersom kommunestyret ønsker å tilbakeføre 

boligmassen til Ringerike kommune overtas også boligstiftelsens gjeldsforpliktelser. 

Departementet legger derfor opp til at kommunestyret, ved en lovendring, skal få seg forelagt 

siste årsregnskap og revisjonsberetning fra stiftelsen slik at man har et godt grunnlag for å 

vurdere hvorvidt en tilbakeføring er ønskelig.  

 

Ved en overdragelse av boligmassen fra stiftelsen til kommunen vil det utløse plikt til å betale 

dokumentavgift til staten, med mindre det gis fritak for avgiftplikten. Departementet sier i 

høringsnotatet at regjeringen tar sikte på fremme forslag om et midlertidig fritak fra 

dokumentavgift for tilbakeføring av eiendom fra kommunale boligstiftelser til 

oppretterkommunen i forbindelse med behandlingen av statsbudsjett for 2021. 

 

Dersom forslaget vedtas betyr det at kommunen kan tilbakeføre boligmassen uten å måtte 

betale dokumentavgift for boligmassen. 

 
Alternative løsninger 

  

Dersom kommunestyret ikke er enig i forslaget til lovendringen vil det alternative vedtaket 

være: 

 

Rådmannen bes om å utarbeide et høringssvar hvor kommunen ikke støtter departementets 

høringsforslag. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Kommunestyret fattet i sak 158/19 den 7/11.2019 følgende vedtak:  

 

Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

 

a) Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: god helse 

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

tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å nå målene (mål 

17).  

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

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

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

  



- 

c) I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet og på 

hvilken måte det blir gjort.  

 

I tillegg skal Ringerike kommune ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder:  

 

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 

8). 

  

Framlagte sak relateres med betydning for forhold til mål 9 (Innovasjon og infrastruktur), mål 

17 (samarbeid for å nå målene) 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er positiv til departementets forslag og anbefaler at kommunen leverer en 

høringsuttalelse som støtter forslaget. Muligheten for kommunestyret til å oppheve og 

tilbakeføre boligstiftelsen vil, etter rådmannens syn, bidra til å styrke kommunens boligpolitikk 

og det kommunale selvstyret. 

 

Ringerike kommune samarbeider godt med boligstiftelsen men rådmannen har pekt på noen 

utfordringer/risikofaktorer i dette samarbeidet. 

 

Det forhold at kommunen i dag tildeler bolig til brukerne sikrer at praksis rundt tildeling vil 

videreføres også etter en eventuell fremtidig innlemmelse. Rådmannen mener videre at 

departementets forlag om fritak for dokumentavgift og plikten til å fremlegge siste årsregnskap 

og revisjonsberetning fra stiftelsen vil gi kommunestyret et godt beslutningsgrunnlag for en 

fremtidig vurdering av hvorvidt det er ønskelig å overføre eiendomsmassen til kommunen. 

 

Rådmannen foreslår at kommunestyret ber rådmannen om å levere en høringsuttalelse som 

støtter departementets forslag fullt ut da rådmannen mener at en lovendring vil styrke 

kommunens mulighet til selv å drive det boligsosiale arbeidet og styrke det kommunale 

selvstyret. 

 

Vedlegg:  Link til høringsnotatet 

 

 https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/horin

ger/2020/horingsnotat3284216.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 



- 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/532-9  Arkiv: 026  

 

Sak: 101/20 

 

Saksprotokoll - Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

Samarbeidsalliansen Osloregionen 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 
 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt råd vedtas. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet  

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/532-8   Arkiv: 026  

 

 

Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd  
 

Forslag til vedtak: 

 
 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt råd vedtas. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til Kommunestyrets vedtak av 3. mars 2020 i sak 35/20 hvor det ble fattet følgende 

vedtak:   

 

«Kommunestyret tar utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunal politisk 

råd til orientering, og har ingen kommentarer til utkastet eller den foreslåtte prosess.»  

 

Styret i Osloregionen behandlet forslaget til samarbeidsavtale og høringssvar fra medlemmene 

den 23. juni 2020. I henhold til kommuneloven § 18 – 4 må alle kommuner og fylkeskommuner 

som skal delta i det interkommunale rådet vedta samarbeidsavtalen. Avtalen må behandles av 

kommunestyret. Dette kan ikke delegeres. Dersom kommuner/fylkeskommuner ønsker å delta i 

det interkommunale politiske rådet, må kommuner/fylkeskommuner slutte seg til den 

likelydende vedlagte avtale. Det er derfor ikke anledning til å foreta endringer i avtalen nå.  

 

Innledning / bakgrunn 

 
I henhold til ny kommunelov § 17-1 skal interkommunalt samarbeid foregå gjennom 

interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, 

interkommunalt selskap, aksjeselskap, samvirkeforetak, en forening eller en annen måte som 

det er rettslig adgang til. Av forarbeidene til loven fremgår det at man ønsker en formalisering 

av det interkommunale og-fylkeskommunale samarbeidet i større grad. Osloregionens 

organisasjonsform som interkommunalt samarbeid, er pr i dag ikke hjemlet i kommuneloven. 

Den nye loven innebærer at Osloregionens samarbeid må formaliseres i henhold til en av de 

kategoriene som er nevnt over.  

 



- 

I henhold til kommunelovens § 18 – 4 må samarbeidsavtalen vedtas av kommunestyret for at 

vedkommende kommune kan delta i Osloregionen interkommunalt politisk råd. Dette kan ikke 

delegeres.  

 

Kommunestyrene bør senest gjøre slikt vedtak innen medio oktober 2020 for at den enkelte 

kommune kan delta i Osloregionen interkommunalt politisk råd fra og med konstituerende 

møte i representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd den 28. oktober 2020. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Osloregionens formål og organisering i dag  

 

Osloregionen er en frivillig samarbeidsallianse, etablert i 2005, bestående av 68 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 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, transport og klima, samt faggruppen 

næringssamarbeidet i Osloregionen. Ved behov opprettes ulike ad hoc utvalg.  



- 

Osloregionens sekretariat har to fast ansatte samt tre midlertidige stillinger. 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.  

For mer informasjon, se www.osloregionen.no 

  

Samarbeidsavtalen  

 

Sekretariatet i Osloregionen har med bistand fra kommuneadvokaten i Oslo og byrådets kontor 

ved Byrådslederens kontor utarbeidet forslag til samarbeidsavtale i tråd med ny kommunelov.  

 

Samarbeidsavtalen vil erstatte dagens vedtekter for Osloregionen. Det er 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.  

Styret behandlet den 28. januar sak 5/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen - første gangs 

behandling og gjorde vedtak om å sende utkastet til samarbeidsavtale på høring til 

medlemmene i Osloregionen med frist 15. mars 2020.  

 

Pga. koronasituasjonen, meldte flere av medlemmene at de ikke ville rekke fristen. Styret i 

Osloregionen vedtok en ny timeplan for omdanningen av Osloregionen til interkommunalt 

politisk råd den 28. april 2020, med 1. juni som ny høringsfrist.  

På samme møtet ble det også vedtatt å avholde konstituerende møte i representantskapet i 

Osloregionen interkommunalt politisk råd den 28. oktober 2020.  

 

Høringsprosessen  

 

Det kom inn høringsuttalelser fra 37 av Osloregionens 70 medlemmer. I noen tilfeller er det 

avgitt felles uttalelser fra regionråd.  

 

De fleste høringsuttalelsene slutter seg til forslaget som er sendt på høring. Enkelte 

høringsuttalelser foreslår mindre endringer, mens det i noen få tilfeller er foreslått mer 

omfattende endringer.  

 

De fleste innspillene knytter seg til § 4 Representantskapet, bl.a. valg av styre, valgperiode, 

valg av leder og nestleder samt medlemmenes stemmevekt.  

 

 

 

Foreliggende forslag til samarbeidsavtale  

 

Styret i Osloregionen behandlet den 23. juni i sak 36/20 forslag til samarbeidsavtale for 

Osloregionen interkommunalt politisk råd, og gjorde følgende vedtak:  
 

1. Styret i Osloregionen slutter seg til følgende endringer i utkastet til samarbeidsavtale for 

Osloregionen interkommunalt politisk råd:  



- 

a. Der det står «råd» eller «rådet» erstattes dette med enten «Osloregionen interkommunalt 

politisk råd» eller «Osloregionen».  

b. §4, tillegg til slutt i tredje avsnitt: «Representantskapet skal minst en gang pr 

fireårsperiode vedta strategiske føringer for arbeidet i Osloregionen interkommunalt politisk 

råd».  

c. § 8: Nåværende formulering; «Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter 

skal være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på Osloregionens felles og 

langsiktige interesser.» erstattes med «Saksbehandlingen i representantskapets og styrets 

møter skal være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på medlemmenes felles og 

langsiktige interesser».  

 

2. Styret slutter seg til det helhetlige forslaget til Samarbeidsavtale for Osloregionen 

interkommunalt politisk råd slik det fremkommer av vedlegget til saken, og oppfordrer 

kommunestyrene og fylkestingene i Osloregionens medlemskommuner og –fylkeskommuner 

om å gjøre det samme.  
 

 

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. I henhold til kommunelovens § 18 – 4 må samarbeidsavtalen vedtas av 

kommunestyret for at vedkommende kommune kan delta i Osloregionen interkommunalt 

politisk råd. Dette kan ikke delegeres. Dersom Ringerike kommune ønsker å delta i det 

interkommunale politiske rådet, må kommunen slutte seg til den vedlagte avtale. Det er derfor 

ikke anledning til å foreta endringer i avtalen nå.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

I Sak 35/20 behandlet kommunestyret den 3. mars 2020 utkast til samarbeidsavtale for 

Osloregionen interkommunal politisk råd.  

 

 

Alternative løsninger 

  

 
Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt råd vedtas ikke.  

 

 



- 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Ingen.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak av 3. mars 2020 i sak 35/20 hvor Kommunestyret 

tok utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd til orientering.  

 

Kommuneadvokatkontoret har gjennomgått den endelige samarbeidsavtalen og er av den 

oppfatning at denne er i overensstemmelse med ny kommunelov kapittel 18.  

 

Rådmannen mener, basert på Ringerike kommune sitt tidligere medlemskap og 

kommunestyrets vedtak i sak 35/20 den 3. mars 2020, at det er hensiktsmessig med et fortsatt 

medlemskap i Osloregionen interkommunalt politisk råd.  

 

Vedlegg 

Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

Samlet saksfremstilling - samarbeidsavtale for Osloregionen - andre gangs behandling 

Strategiske føringer for Osloregionen 2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Siri van Kervel Røskaft 

 

 

 

 

 



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
Osloregionen interkommunalt politisk råd. Osloregionen har myndighet til å fatte vedtak om interne
forhold i Osloregionen interkommunalt politisk råd. Osloregionen har ikke myndighet til å fatte
enkeltvedtak, jfr. kommuneloven § 18 – 1 annet ledd.

§ 4 Representantskapet

Representantskapet er øverste organ i Osloregionen.
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Osloregionen

SAMLET SAKSFRAMSTILLIN G

Styret i Osloregionen, 23.6.20 Sak nr. 36/20

Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen

Samarbeidsavtale for Osloregionen - andre gangs
behandling

Vedtak:

1. Styret i Osloregionen slutter seg til følgende endringer i utkastet til samarbeidsavtale
for Osloregionen interkommunalt politisk råd:

a. Der det står «råd» eller «rådet» erstattes dette med enten «Osloregionen
interkommunalt politisk råd» eller «Osloregionen».

b. §4, tillegg til slutt i tredje avsnitt: «Representantskapet skal minst en gang pr
fireårsperiode vedta strategiske føringer for arbeidet i Osloregionen
interkommunalt politisk råd».

c. § 8: Nåværende formulering; «Saksbehandlingen i representantskapets og
styrets møter skal være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på
Osloregionens felles og langsiktige interesser.» erstattes med
«Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være
orientert mot å finne omforente løsninger, basert på medlemmenes felles og
langsiktige interesser».

2. Styret slutter seg til det helhetlige forslaget til Samarbeidsavtale for Osloregionen
interkommunalt politisk råd slik det fremkommer av vedlegget til saken, og oppfordrer
kommunestyrene og fylkestingene i Osloregionens medlemskommuner og –
fylkeskommuner om å gjøre det samme.

Saksfremstilling:

Bakgrunn

I henhold til ny kommunelov § 17-1 skal interkommunalt samarbeid foregå gjennom
interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid,
interkommunalt selskap, aksjeselskap, samvirkeforetak, en forening eller en annen måte
som det er rettslig adgang til. Av forarbeidene til loven fremgår det at man ønsker en
formalisering av det interkommunale og-fylkeskommunale samarbeidet i større grad.
Osloregionens organisasjonsform som interkommunalt samarbeid, er pr i dag ikke hjemlet i
kommuneloven. Den nye loven innebærer at Osloregionens samarbeid må formaliseres i
henhold til en av de kategoriene som er nevnt over.

Styret i Osloregionen behandlet den 17. september 2019 sak 39/19 Konsekvenser av ny
kommunelov for Osloregionen , og gjorde 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.

Sekretariatet i Osloregionen har med bistand fra kommuneadvokaten i Oslo og byrådets
kontor ved Byrådslederens kontor utarbeidet forslag til samarbeidsavtale i tråd med ny
kommunelov.

Samarbeidsavtalen vil erstatte dagens vedtekter for Osloregionen. Fra sekretariatets side er
det 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.

Styret behandlet den 28. januar sak 5/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen - første gangs
behandling og gjorde vedtak om å sende utkastet til samarbeidsavtale på høring til
medlemmene i Osloregionen med frist 15. mars 2020.

Pga. koronasituasjonen, meldte flere av medlemmene at de ikke ville rekke fristen. Styret i
Osloregionen vedtok en ny timeplan for omdanningen av Osloregionen til interkommunalt
politisk råd den 28. april 2020 i sak 27/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen - videre
prosess:

1. Ny frist for å avgi høringssvar på utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen
interkommunalt politisk råd settes til 1. juni 2020.

2. Styret behandler forslag til samarbeidsavtale den 23. juni 2020

På samme møtet ble det også vedtatt å avholde konstituerende møte i representantskapet i
Osloregionen interkommunalt politisk råd den 28. oktober 2020.

Høringsprosessen

Høringsbrev ble sendt til medlemmene 29. januar. Det ble sendt påminnelse den 2. mars.
Den 5. mai ble det sendt brev til medlemmene om endret fremdrift i arbeidet med omdanning
av Osloregionen til interkommunalt politisk råd, jfr. styrets vedtak 28. april.

Det er kommet inn høringsuttalelser fra 37 av Osloregionens 70 medlemmer. I noen tilfeller
er det avgitt felles uttalelser fra regionråd.

De fleste høringsuttalelsene slutter seg til forslaget som er sendt på høring. Enkelte
høringsuttalelser foreslår mindre endringer, mens det i noen få tilfeller er foreslått mer
omfattende endringer.

De fleste innspillene knytter seg til § 4 Representantskapet, bl.a. valg av styre, valgperiode,
valg av leder og nestleder samt medlemmenes stemmevekt.

Sekretariatet har i sitt forslag lagt til grunn at omdanningen til interkommunalt politisk råd så
langt som mulig skal innebære mulighet for videreføring av de som er praksis i Osloregionen
i dag, samtidig som representantskapet gis handlingsrom til eventuelt å gjøre endringer
senere. Sekretariatet mener at de opprinnelige utkastet balanserer disse hensynene, og har
derfor i hovedsak foreslått å avvise endringsforslagene knyttet til disse spørsmålene.

Endringsforslagene kommenteres under.
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Forslag til endringer i samarbeidsavtalen

Generelt

Innkommet forslag fra Oslo kommune:

Oslo kommune viser til at det i utkast til samarbeidsavtale benyttes ulike betegnelser på
«Osloregionen interkommunale politiske råd», blant annet benyttes «rådet». Dette kan skape
misforståelser. Det kan være hensiktsmessig at man i avtaleteksten gjennomgående
benytter «Osloregionen interkommunale politiske råd» eller «Osloregionen» som betegnelse
på organisasjonen.

Sekretariatets vurdering:

Forslaget innarbeides ved at der det står «råd» eller «rådet» erstattes dette med enten
«Osloregionen interkommunalt politisk råd» eller «Osloregionen».

Innkommet forslag fra Gardermoen Interkommunalt politisk råd (GRIP), samt
likelydende fra Nes kommune:

Hvorvidt profileringsarbeidet (Oslo Brand Partner Arena) skal innlemmes i
Osloregionen interkommunalt politisk råds ordinære organisering og finansiering,
inkludert økonomiske konsekvenser av dette, anbefales belyst i egen sak og forelagt
medlemmene i Osloregionen til uttalelse før endelig beslutning i styret.

Sekretariatets vurdering:
Sekretariatets vurdering er at det trolig ikke lar seg gjøre å opprettholde to separate
beslutningsarenaer med hver sine budsjetter innenfor rammen av Osloregionen
interkommunalt politisk råd dersom kravene til organiseringen i kommuneloven skal
oppfylles. Styret i Osloregionen vedtok på denne bakgrunn den 28. januar sak 6/20 å avvikle
Oslo Brand Partner Arena.

Representantskapet i Osloregionen skal behandle «Strategiske føringer for Osloregionen
2021 – 2024» der det fremgår hvilke arbeidsområder Osloregionen skal arbeide med i den
kommende fireårsperioden. Styrets innstilling til representantskapet vil bli vedlagt forslag til
samarbeidsavtale som sendes medlemmene i slutten av juni 2020.

Representantskapet skal også behandle sak om medlemskontingent for 2021, der det er
foretatt en vurdering av Osloregionens ressursbehov. Styrets innstilling i denne saken vil
også bli lagt ved forslag til samarbeidsavtale. Styret har sluttet seg til at det i løpet av 2020
skal utarbeides en fireårig strategi for profileringsarbeidet. Det vil være naturlig med en bred
involvering av medlemmene i forbindelse med dette arbeidet.

Det er videre gjennomført en evaluering av Osloregionens profileringsarbeid. Også rapporten
fra denne evalueringen vil være vedlagt forslaget til samarbeidsavtale.

Sekretariatets vurdering er at forslaget er ivaretatt av sakene som skal behandles av
representantskapet og de øvrige prosessene knyttet til arbeidet med profilering.

Forslag fra Kongsbergregionen:

Det kan bli kort tid for kommune til å politisk behandle den endelige utgaven med den
tidsplanen det er lagt opp til.

Sekretariatets vurdering:
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Dette anses ivaretatt i og med den reviderte fremdriftsplanen for omdanning av
Osloregionen, jfr. vedtak i sak 27/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen - videre prosess.

§ 1 Navn, deltakere og rettslig status

Forslag sendt på høring:

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.

Innkommet forslag fra Kongsbergregionen:

Det bør sjekkes ut om kravet om at den enkelte kommunes eierandel skal stå i
samarbeidsavtalen i hht. kml. § 18-4 er oppfylt i avtalen.

Sekretariatets vurdering:

Dette spørsmålet er vurdert av Kommuneadvokaten i Oslo og anses ivaretatt i forslaget.
Osloregionen interkommunalt politisk råd er ikke et eget rettssubjekt. Det økonomiske
oppgjøret ved oppløsning skjer på bakgrunn av fordelingsnøkkel fastsatt ved siste års
kontingentfastsettelse, jfr. § 12 i forslaget til samarbeidsavtale.

§ 2 Formål



5

Forslag sendt på høring:

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 sendt på høring:

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.

Forslag fra Fredrikstad kommune:
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Det er viktig for Fredrikstad kommune at samarbeidet i Osloregionen bidrar til effektivisering
av viktige oppgaver. Det at sekretariatet kan utarbeide grunnlag for saker som skal
behandles i kommunene og fylkeskommunene er positivt. Det er lite hensiktsmessig at
Osloregionen arbeider med de samme sakene som fylkeskommunene, kommuneregionene
og kommunene. Fredrikstad kommune mener at Osloregionen bør være opptatt av oppgaver
som er så store eller komplekse at hver enkelt kommune ikke kan gjennomføre dem alene.

Sekretariatets vurdering:

Sekretariatet slutter seg til Fredrikstad kommunes vurdering. Avgrensning av Osloregionens
arbeid vil særlig kunne gjøres i forbindelse med representantskapets behandling av
strategier for Osloregionens arbeid, samt i forbindelse med styrets behandling av årlige
handlingsplaner og budsjett. Det vises til forslag under § 4 om presisering av
representantskapets behandling av strategiske føringer for Osloregionens arbeid. Etter
sekretariatets vurdering, vil behandlingen av disse plan- og strategidokumentene gi
tilstrekkelig rammer for å definere Osloregionens oppgaver og rolle.

§ 4 Representantskapet

Forslag sendt på høring:

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
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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.

Innkommet forslag fra Kongsbergregionen:

Det står i dag ikke hvor mange deltakerkommuner som er med i samarbeidet. Dette kan
variere, men antallet på maks 20 styremedlemmer står fast. Burde styrets størrelse heller
vært en prosentandel av antall medlemmer?

Det er ikke lagt noen føringer for hvem som bør inn i et styre – fordeling geografi,
forvaltningsnivå, størrelse, faste medlemmer o.l. Dette bør kanskje vurderes for å lette
prosessen for valgkomiteen og sikre et styre som er beslutningsdyktig og representerer
eierne på en god måte.

Sekretariatets vurdering:

Antall styremedlemmer er knyttet til antallet kommuneregioner og fylkeskommuner som
deltar i samarbeidet. Forslaget på 20 er det samme antallet styremedlemmer som utgjør
styret i dag. Dagens styresammensetning baserer seg på at lederne for kommuneregionene
samt representanter for fylkeskommunene og Oslo utgjør styret. Med en valgkomite vil man i
prinsippet stå friere med hensyn hvem som utgjør styret og hvilke kriterier for
representativitet som legges til grunn ved valget av styret. Sekretariatet har vært opptatt av
at samarbeidsavtalen skal gi rom for dagens praksis videreføres så langt dette er mulig
dersom det er ønskelig, selv om styremedlemmene skal formelt velges av
representantskapet. Sekretariatet har vurdert det som uhensiktsmessig å angi føringer for
sammensetningen av styret i samarbeidsavtalen. Representantskapet kan imidlertid gi
føringer for dette gjennom eget vedtak, hvis ønskelig.

Det er teoretisk mulig at dagens prinsipper for sammensetning av styret vil gjøre det aktuelt å
øke antallet styremedlemmer, f.eks. dersom ytterligere kommuner eller fylkeskommuner
slutter seg til samarbeidet. Representantskapet vil da ha anledning til å endre bestemmelsen
i samarbeidsavtalen når det gjelder antall styremedlemmer, jfr. Kommuneloven § 1 8 – 4,
dersom dette skulle være ønskelig.

Antallet styremedlemmer i forhold til antallet medlemmer er i dag 28,7 %, men med unntak
av Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune, er det ikke
enkeltmedlemmer som sitter i styret, men representanter for kommuneregioner. Dersom man
vil fortsette å legge dette prinsippet til grunn, vil en prosentandel derfor ikke nødvendigvis
være en god måte å angi styrets størrelse på.

Sekretariatet anbefaler derfor at forslaget avvises.

Innkommet forslag fra Kongsbergregionen:

Det er viktig at det legges til rette for at Representantskapet får nok tid til å tenke strategisk
og kan gi styret gode overordnede føringer. Gode prinsipper på fordelinger, valg o.l. bidrar til
bedre tid til arbeid med strategisk utvikling m.m. Det bør vurderes om samarbeidsavtalen
legger godt nok til rette for dette.

Sekretariatets vurdering:
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Sekretariatet er enig i at det er viktig at representantskapet får en strategisk rolle, med gode
føringer for styrets arbeid. Dagens praksis er at det hvert fjerde år utarbeides strategiske
føringer for Osloregionens arbeid som vedtas av Samarbeidsrådet, som i dag er øverste
organ. Sekretariatet vil foreslå at dette videreføres.

Sekretariatets forslag er at dette innarbeides med en tilsvarende formulering som i dagens
vedtekter.

Innkommet forslag fra Kongsbergregionen:

Det bør vurderes om nestleder automatisk rykker opp som leder året etter, for å sikre
kontinuitet.

Sekretariatets vurdering:

Sekretariatet anbefaler at de ikke gis føringer for hvem som skal velges som leder i
samarbeidsavtalen. Representantskapet kan likevel legge en slik praksis til grunn dersom
det ønsker det.

Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.

Innkommet forslag fra Fredrikstad kommune:

Det foreslås at hver enkelt kommune og fylkeskommune skal være representert med en
stemme, uansett størrelse på kommunen. Dette er i tråd med tidligere praksis, hvor de store
kommunene er rause overfor de mindre. På den annen side får de små kommunene med en
slik modell så stor innflytelse at de kan forhindre at byene får nødvendig utvikling. Det kan
virke udemokratisk. Kommunedirektøren mener derfor at stemmevekten i representantskapet
ideelt sett bør gjenspeile antall innbyggere i kommunene.

Sekretariatets vurdering:

Forslaget i samarbeidsavtalen er tilsvarende dagens vedtekter for Osloregionen.

Dersom innbyggertall legges til grunn for kommunenes stemmevekt på representantskapet,
vil dette innebære at de største kommunene får vesentlig større innflytelse enn de mindre. I
forhold til dagens innbyggertall i kommunene i Osloregionen, vil Oslo kommune alene sitte
med mer enn 30 % av stemmene, mens f.eks. Fredrikstad vil ha 3,6 % av stemmene og
Enebakk vil ha 0,48 % av stemmene på representantskapet. Det er også vanskelig å vurdere
hvilken stemmevekt som skal gis til fylkeskommunene. Sekretariatet vil på denne bakgrunn
ikke anbefale forslaget.

Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.

Innkommet forslag fra Fredrikstad kommune:

Det foreslås at valgperioden for både styremedlemmer og representantskapet skal være ett
år. Fredrikstad kommune vurderer at en så kort valgperiode kan medføre dårlig kontinuitet i
arbeidet. Osloregionens aktiviteter har ofte en lang horisont og det er lite et styre klarer å
gjennomføre på ett år. Fredrikstad kommune mener at det vil kunne gi bedre kontinuitet om
valgperioden følger valgperioden for kommuner og fylkeskommuner på fire år.

Sekretariatets vurdering:

Sekretariatet er enig i at det ville være en fordel med mer kontinuitet enn ett år av gangen i
styret. Bakgrunnen for forslaget i samarbeidsavtalen er et formål om å legge til rette for at
lederne av kommunerådene utgjør styrets medlemmer, slik som praksis er i dag. Enkelte
regionråd velger ny leder hvert år. Formuleringen i forslaget til samarbeidsavtale er ikke til
hinder for at styremedlemmer gjenvelges der regionrådene har som praksis å gjenvelge sine
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ledere, og gir samtidig adgang til å endre representasjonen der det er nye ledere hvert år.
Etter en samlet vurdering mener sekretariatet at det er mest hensiktsmessig å ha
valgperioder i styret på ett år.

Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.

Innkommet forslag fra Sarpsborg kommune:

Valgperioden for både styremedlemmer og representantskapet bør følge valgperioden for
kommuner og fylkeskommuner på fire år.

Sekretariatets vurdering:

Det vises til vurderingen av forslaget fra Fredrikstad kommune.

Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.

Innkommet forslag fra Fredrikstad kommune:

Størrelsen på styret er foreslått til hele tjue personer. En slik gruppering nærmer seg en
mindre forsamling og er for stor til å være et fungerende kollegium, hvor diskusjonen kan gå
over bordet. Gruppedynamikken vil være vanskelig å skape og møtene må bli mer formelle, i
likhet med et kommunestyre. Årsaken til at man har valgt en så stor gruppe er nok at man
ønsker at alle regioner og fylkeskommuner skal være representert i styret. Størrelsen på
styret medfører at man må etablere et arbeidsutvalg, som er mer operasjonelt.

Samarbeidsavtalen foreslår at representantskapet skal velge en valgkomité, som igjen skal
foreslå representanter til et styre. Hvis det er slik at hver enkelt region og fylkeskommune
stiller med sin leder, så vil ikke valgkomiteen ha noen oppgave. Velger man et mindre styre,
vil valgkomiteen ha en viktig oppgave med å få alle til å føle seg representert. Det er viktig at
styret i Osloregionen er aktivt, og at medlemmene bidrar med både tid, kunnskap og erfaring.
Det er derfor viktigere at de rette personene er i styret enn at alle er representert.

Fordi Osloregionen er et folkevalgt organ er det krav om kjønnsbalanse. Hvis hver enkelt
region stiller med sin regionrådsleder, vil det være vanskelig å påvirke kjønnsbalansen.

Valgkomiteen må påse at de rette personene bekler vervene, og at det er riktig balanse både
når det gjelder kjønn, alder og geografi. Hvis det skulle oppstå kamp om plassene, bør det
oppfattes som positivt.

Sekretariatets vurdering:

Det vises til forslag fra Kongsbergregionen om antallet styremedlemmer og sekretariatets
vurdering av dette.

Det er riktig at sekretariatet mener at samarbeidsavtalen så langt som mulig bør gi adgang til
å videreføre dagens praksis med at styret består av representanter fra Oslo,
kommuneregionene og fylkeskommunene dersom medlemmene ønsker det. Tallet på 20 er
midlertid et øvre tak, og det er ikke noe i veien for å velge et mindre styre.

Noen må legge frem en innstilling til representantskapet med forslag om hvem og hvor
mange som skal velges. Sekretariatet mener at alternativene med at dette enten er
sekretariatet eller styret selv ikke vil være en ryddig ordning. Sekretariatet anbefaler derfor at
det velges en egen valgkomite av representantskapet for å ivareta dette ansvaret.
Valgkomiteen må også hensynta kjønnsmessig balanse i sitt forslag. Det er riktig at dette
teoretisk kan innebære avvik fra prinsippet om representasjon tilsvarende dagens ordning.

Sekretariatet er enig i at 20 personer er et stort styre, men representantskapet står som sagt
fritt til å velge et styre med færre representanter hvis dette er ønskelig. Representantskapet
har også adgang til å endre samarbeidsavtalen slik at det eventuelt også velges et
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arbeidsutvalg, dersom representantskapet ønsker dette, jfr. utkastet til samarbeidsavtale § 6
Organer underlagt styret.

Sekretariatet anbefaler at forslaget avvises.

Innkommet forslag fra Sarpsborg kommune:

Det bør vurderes et mindre styre enn 20 personer.

Sekretariatets vurdering:

20 personer er angitt som et øvre tak i utkastet til samarbeidsavtale. Representantskapet har
anledning til å velge et mindre styre dersom dette er ønskelig.

Forslaget anses ivaretatt i utkastet til samarbeidsavtale.

§ 5 Styret

Forslag sendt på høring:

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 sendt på høring:

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:
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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 sendt på høring:

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 sendt på høring:

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.

Endringsforslag fra Oslo kommune:

Oslo kommune foreslår å justere teksten til «Saksbehandlingen i representantskapets og
styrets møter skal være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på medlemmenes
felles og langsiktige interesser».

Sekretariatets vurdering:

Forslaget fra Oslo kommune innarbeides.

§ 9 Revisjon

Forslag:

Oslo kommunerevisjon foretar revisjon av Osloregionen.

Kommentar:

Dette er en videreføring av dagens praksis.

§ 10 Endring av samarbeidsavtalen
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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.

Sekretariatets vurdering

Sekretariatet mener det fremlagte forslaget til samarbeidsavtale med foreslåtte endringer
ivaretar kravene til organiseringen som følger av kommunelovens bestemmelser om
interkommunalt politisk råd, samtidig som samarbeidet i stor grad videreføres i samme form
som i dag. Dette bør legge gode rammer for det regionale samarbeidet i Osloregionen.

Behandling i administrativ koordineringsgruppe

Saken ble behandlet i Osloregionens administrative koordineringsgruppe den 2. juni 2020.
Det var ingen merknader til saken.



STRATEGISKE FØRINGER FOR OSLOREGIONEN 2021 - 2024

VISJON

Osloregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Visjonen skal blant annet nås ved å jobbe for en flerkjernet utvikling i regionen, basert på lokale fortrinn.

Osloregionen er Norges mest folkerike område, og ønsker å være en bidragsyter til å styrke forutsetninger

for vekst og utvikling i hele Norge.

Osloregionen interkommunalt politisk råd skal i perioden bidra til å nå følgende av FNs bærekraftmål:

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

ROLLER OG ARBEIDSFORMER

Osloregionen interkommunalt politisk råd skal gjennom sitt arbeid:

utvikle felles holdninger og strategier

ha dialog med og påvirke nasjonale myndigheter

styrke felles identitet

skape møteplasser og nettverk

drive erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling

samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner

samle kunnskap, statistikk og foreta analyser om regionen

INNSATSOMRÅDER OG PRIORITERTE AKTIVITETER 2021 - 2024

1. Areal, transport, mobilitet og logistikk

Følge opp Osloregionens areal- og transportstrategi, herunder utarbeide en målrettet

oppfølgingsplan. Blant de viktigste temaene er:

o Flerkjernet utvikling i Osloregionen med hensyn til arealpolitikk og transportsystem

o Forutsetninger for fremtidsrettede og bærekraftige byer og tettsteder

o Effektive og bærekraftige transportsystemer lokalt, regionalt og internasjonalt, for både

persontransport og gods og logistikk.

o Langsiktig forvaltning av vann og areal som ivaretar biologisk mangfold, grønnstruktur,

landbruksområder og friluftsområder

Gjennomføre en vurdering av ATP-strategiens bruk og virkninger, utviklingen de siste årene og nye

utfordringer. Et eventuelt forslag til revisjon av strategien legges frem i perioden.

Fremme Osloregionens interesser innen innsatsområdet overfor nasjonale myndigheter, EU og

andre organisasjoner.

Tilrettelegge for faglige og politiske nettverk som fremmer kunnskap og samforståelse i regionen.



2. Klima og miljø

Følge opp Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima, signert 7.2.2019 og eventuelt å

gjennomføre oppdatering av erklæringen i perioden.

Foreta jevnlige kartlegginger av klimastatus i Osloregionen

Skape arenaer for å dele kunnskap om tiltak for å redusere klimagassutslipp og bedre klimatilpasning

i kommunene/fylkeskommunene i Osloregionen

Fremme gjenbruk og sirkulærøkonomi gjennom en regional karlegging av materialstrømmer i

Osloregionen

Arbeide for å fremme grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser

Ta vare på natur- og artsmangfold i regionen

3. Konkurransekraft og attraktivitet

Kartlegge og dele kunnskap om regionens komparative fortrinn innen næringsutvikling, kompetanse,

kultur og opplevelse, samfunn og politikk.

Utvikle en handlingsrettet fireårig strategi for å styrke Osloregionens internasjonale posisjon og

synlighet basert på Osloregionens internasjonale profileringsstrategi (2015), med mål om å øke

Osloregionens attraktivitet for talent, beholde og tiltrekke investeringer, besøkende og attraktivitet i

internasjonalt samarbeid.

Gjennomfører prosjekter i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, samt andre offentlige og

private aktører i profileringsarbeidet for å styrke Osloregionens internasjonale posisjon.

Bidra til å etablere en plattform for et tettere regionalt samarbeid om internasjonal profilering der

både kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, akademia, kulturinstitusjoner og andre relevante

organisasjoner inngår.

Kartlegge og bevisstgjøre beslutningstagere om barrierer og utfordringer for å tiltrekke talent,

investeringer og besøkende til regionen.

Skape arenaer for å dele kunnskap og erfaringer om stedsmarkedsføring i regionalt, nasjonalt og

internasjonalt perspektiv

Samarbeide med og støtte opp om næringsklynger som motorer for en flerkjernet næringsutvikling i

Osloregionen

4. Felleskap og samarbeid

Etablere arenaer for politisk og faglig samarbeid og felles kunnskap om muligheter og utfordringer
for Osloregionen

Samle kunnskap og statistikk om sentrale utviklingstrekk i regionen innenfor bl.a. befolkning,

næringsliv, transport, areal, miljø og internasjonal attraktivitet.

Fremme regionens felles interesser overfor nasjonale myndigheter, EU og andre relevante

organisasjoner.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-142   Arkiv: PLN 439  

 

 

Klage på avvisningsvedtak i regulering nr. 439 Hvervenkastet  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret opprettholder vedtak om avvisning av klage i sak 89/20 som ble 

behandlet 25.06.2020. 

 

2. Klagen gis ikke oppsettende virkning. 

 

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

 

4. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå reguelring nr. 439 Hvervenkastet, vedtatt i 

kommunestyret 03.03.2020 i sak nr. 22/20, på nytt. Hensikten er å ivareta alle hensyn 

som allerede er nedfelt i reguleringen, men at organisering av arealformålene innenfor 

reguleringen vurderes. 

 

5. Forslag til endring av regulering nr. 439 Hvervenkastet kan prøves i en forenklet 

planprosess. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Saken gjelder klage på vedtak om avvisning av klage som har kommet etter at klagefrist på 

opprinnelig vedtak er gått ut. Klager har bedt om at klagen gis oppsettende virkning. 

 

Kommunen har mottatt klage på avvisningsvedtaket i kommunestyrets sak 89/20 fra møte 

25.06.2020 for detaljregulering nr. 439 Hvervenkastet. Klagen på avvisningsvedtaket ble levert 

innenfor klagefristen på 3 uker.  

 

Siden klagefristen i den første klagesaken ble oversittet, fattet kommunen vedtak om å avvise 

klagen. Dette er et enkeltvedtak og vedtaket er påklaget. Klagen på avvisningen legges nå fram 

til kommunestyret for avgjørelse.  

 

Rådmannen vurderer at vedtaket om å avvise saken bør opprettholdes og at vilkårene etter 

forvaltningsloven § 31 om å ta klagen til behandling til tross for oversittet klagefrist, ikke er 



- 

oppfylt. Det anbefales at kommunen opprettholder avvisning av klagen og at saken sendes til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

Rådmannens vurdering er at klagen ikke bør gis oppsettende virkning.  

 

Rådmannen har i lys av klagen vurdet saken på nytt og ser at det kan være hensiktsmessig å 

evaluere vedtatte regulering nr. 439 Hvervenkastet, for å se om det kan finnes løsninger som 

ivareta alle hensyn som allerede er nedfelt i reguleringen, men som i mindre grad griper inn i 

klagers eiendomsforhold. En slik evaluering kan prøves ut i en forenklet planprosess, i form av 

en mindre endring av vedtatt plan. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

21.11.2017 Politisk oppstart av planarbeid 

03.12.2018 Førstegangsbehandling av detaljregulering i HMA 

11.12.2018 Førstegangsbehandling av detaljregulering i Strategi og plan 

03.03.2020 Annengangsbehandling med vedtak av detaljregulering Hvervenkastet i 

kommunestyret, sak 22/20 

25.06.2020  439 detaljregulering for Hvervenkastet – Klage, sak 89/20 i kommunestyret. 

 

Oppstart av detaljregulering for Hvervenkastet, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 

06.11.2017, sak 70/17 og i formannskapet 21.11.2017 sak 30/17. 

 

1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 03.12.2018, sak 88/18 og 

Strategi og plan 11.12.2018 sak 36/18. 

 

2. gangsbehandling, Strategi og plan 22.01.2020 sak 2/20 og kommunestyret 03.03.2020, 

22/20.  

Brev fra kommunen med vedtaket og opplysning om klagerett med frist på tre uker fra mottatt 

brev, er datert 12.03.2020. Klager mottok dette 13.03.2020. Ringerike kommune mottok 

klagen 28.04.2020 på e-post. 

  

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet – Klage 

Vedtak i Kommunestyret i møtet 25.06.2020: 

1. Kommunestyret avviser klagen på vedtaket gjort i kommunestyret sak 11/20. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven 

§ 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører byggeområder på en slik måte 

at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

Til vedtakets pkt.1: Grunnet mangel på tid i kommunestyret på møtet 06.02.2020, ble denne 

saken med saksnr. 11/20, utsatt til møtet 03.03.2020, dermed fikk kommunestyresaken nytt 

sakssnummer: 22/20.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret vedtok i møte 03.03.2020, sak 22/20 detaljregulering for Hvervenkastet. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en dagligvareforretning på 

Hvervenkastet i eksisterende bygningsmasse. Planvedtaket ble kunngjort 11.03.2020 og 

partene ble underrettet om vedtaket i brev datert 12.03.2020, samt opplyst om frist for 

klagemulighet. Kommunen mottok den 28.04.2020 klage på vedtaket, datert 23.04.2020 

fremsatt av Kastet Eiendom AS. Klagen ble fremmet etter utløpet av klagefristen.  



- 

Klager hevdet å ikke ha blitt forespurt av forslagsstiller om tillatelse til å benytte klagers 

eiendom til å anlegge gangvei og klaget på vedtaket av detaljreguleringen.  

Det er ikke ulovlig å regulere annen manns grunn. 

Rådmannen vurderte at klager hadde kjennskap til både endringen gjort i plankartet og kravene 

for å klage korrekt. Når klagefristen likevel ikke var overholdt mente rådmannen at klagen 

burde avvises. 

Spørsmålet om klagen skulle realitetsbehandles eller avvises ble behandlet i kommunestyret, og 

de folkevalgte vedtok å avvise klagen. 

Klager har klaget på avvisningsvedtaket og anført at klagen skulle blitt behandlet selv om 

klagefristen var oversittet. I klagen på avvisningsvedtaket anfører klager at han «ikke kan 

lastes for å ha oversittet fristen», jf. forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav a. Klager 

begrunner dette med at klagefristen løp på et tidspunkt hvor klager var rammet av 

ekstraordinær omsetningssvikt, personell i karantene, permitteringer og et akutt 

likviditetsbehov som følge av covid-19 pandemien. Klager viser videre til at tillitsforholdet 

mellom partene ga klager en berettiget forventning om at innholdet i planvedtaket ikke tilsa at 

det var grunnlag for at det skulle påklages. Klager anfører også at det foreligger «særlige 

grunner» som gjør det rimelig at klagen blir prøvd, jf. forvaltningsloven § 31 første ledd 

bokstav b. Klager begrunner dette med at planvedtaket bygger på feil faktum når det legges til 

grunn at det foreligger en bindende avtale om felles parkering og av den grunn er ugyldig. 

Klager anfører også at planvedtaket er ugyldig som følge av urimelig forskjellsbehandling, samt 

at det er uforholdsmessig. Klager ber om at klagen gis oppsettende virkning etter 

forvaltningsloven § 42. 

Klager hevder at klagen ble inngitt kort tid etter utløpet av fristen, og at en realitetsbehandling 

av klagen ikke går på bekostning av vesentlige samfunnsmessige interesser. Hele klagen ligger 

vedlagt saksfremlegget. 

 

Klagen på avvisningsvedtaket ble mottatt innenfor fristen. 

  

Fossen Utvikling AS har i brev datert 10. juli 2020 avvist at klagen burde blitt behandlet til 

tross for oversittelse av klagefristen. Det vises til at det ikke er kommet frem nye momenter i 

saken, og at de vanskelig kan se at kommunen kan endre kommunestyrevedtaket fra 25. juni 

2020. Hele brevet ligger ved saksfremlegget.  

 

Til opplysning er det innsendt en søknad fra tiltakshaver av reguleringsplanen til kommunen 

om midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene etter at avvisningsvedtaket ble 

fattet. Søknad om midlertidig dispensasjonen behandles i en egen byggesak og legges fram for 

behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.  

 

Det er mottatt diverse korrespondanse vedrørende både dispensasjonssaken og plansaken i 

perioden etter avvisningsvedtaket. Dette er korrespondanse fra begge parter som omhandler 

både reguleringsplanen og dispensasjonssaken.   

 

Korrespondansen fra partene etter avvisningsvedtaket og noe av kommentarene i forbindelse 

med dispensasjonssaken er vedlagt saken. 



- 

 

Juridiske forhold 

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

reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage 

på reguleringsvedtak forelegges det utvalget som vedtok planen.  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. 

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er kommet frem til 

vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å 

løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort jf. forvaltningsloven § 29. 

Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt parten 

ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir 

prøvd, jf. fvl. § 31 første ledd bokstav a og b. Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til 

behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller 

ulempe for andre, jf. fvl. § 31 andre ledd. 

Avvisning innebærer at kommunestyret ikke realitetsbehandlet klagen, det vil si at det ikke ble 

tatt stilling til om vedtaket er rett. Grunner til avvisning kan være at det er klaget for sent eller 

at den som klager ikke har klagerett jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Et avvisningsvedtak 

kan påklages, og det er gjort i dette tilfelle.  

I medhold av forvaltningsloven § 42 kan kommunen beslutte at et vedtak ikke skal iverksettes 

før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. 

 

Alternativ løsning 

Dersom kommunestyret ønsker å gjøre om på sitt forrige vedtak om avvisning av klage på 

regulering nr. 439 Hvervenkastet foreslår rådmannen følgende: 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Avvisningsvedtaket av klage i sak 89/20, som ble behandlet i kommunestyret 

25.06.2020, omgjøres. 

 

2. Rådmannen forbereder klagen på regulering nr. 439 Hvervenkastet til behandling. 

 

3. Klagen gir utsatt iverksetting av regulering nr. 439 Hvervenkastet. 

 

Konskvensene av dette alternativet vil være at vedtaket om regulering nr. 439 Hvervenkastet 

ikke er gjeldende. Rådmannen må gå tilbake å forberede en sak om realitetsbehandling av 

forsentkommet klage. 

Videre vil konsekvensene være at forslagstiller av reguleringen ikke kan komme i gang med 

forberedelser av åpningen for ny dagligvarebutikk på Hvervenkastet. 

 

Rådmannens vurdering 

1. Klage på avvisningsvedtaket 



- 

Kastet Eiendom AS, eier av gnr/bnr 38/135 som ligger innenfor plangrensen, er part i saken. 

Kastet Eiendom AS klagde ikke innenfor klagefristen, men påberopte forvaltningsloven § 31 

første ledd bokstav a og bokstav b, med særlig henvisning til koronakrisen og tillitsforholdet 

mellom partene. Det kommer i klagen over avvisningsvedtaket ikke frem nye opplysninger i 

saken. Men argumentene og begrunnelsen for hvorfor klagen burde behandles er utdypet. 

Klager anfører at covid-19 pandemien har medført at virksomheten var i en akutt krise, og at 

det var usikkerhet knyttet til fortsatt drift. Klager anfører at dette er et særegent forhold som 

medfører at klagen burde tas til behandling. Rådmannen har forståelse for at omstendighetene 

var krevende også for denne virksomheten. Men slik rådmannen ser det er covid-19 pandemien 

likevel ikke et forhold som i seg selv medfører at klager ikke kan lastes for fristoverskridelsen. 

Det at forvaltningsloven fastsetter tre ukers klagefrist, er også av hensyn til framdrift av tiltak 

som forslagsstiller av vedtatt plan skal i gang med. 

Korona har ikke gitt utsatte frister i andre klagesaker i kommunen. Administrasjonen har vært 

tilgjengelig gjennom hele koronaperioden. Klager har heller ikke bedt om utsatt frist for å 

klage. Rådmannen mente at realitetsbehandling av klagen ville skape presedens i lignende saker 

og kunne gi uforutsigbarhet i framdrift av andre saker. Rådmannen er fremdeles av denne 

oppfatning. 

Korona har ikke gitt utsatt frist hos andre offentlige organer så langt rådmannen har kjennskap 

til. Alle frister har gått som normalt og nasjonale myndigheter har ikke informert om 

muligheter for å utsette frister i plan- og byggesaker med begrunnelse i koronapandemien. 

Klager skriver selv at han ble oppmerksom på endringene i plankartet før saken ble kunngjort 

vedtatt. Han hadde dermed kjennskap til endringen han var uenig i da han fikk brev av 

kommunen med informasjon om planvedtaket og om hvordan man skulle klage med fastsatt 

frist. Allikevel ble ikke klagefristen på tre uker overholdt. 

Etter rådmannens vurdering er ikke koronaepidemien i seg selv et forhold som med fører at 

klager ikke kan lastes for å ha oversittet klagefristen. 

I klagen på avvisningsvedtaket anfører klager at planvedtaket er ugyldig og at klagen på dette 

grunnlag bør behandles til tross for fristoversittelsen. Klager anfører for det første at det 

foreligger ulovlig forskjellsbehandling ved at det er vedtatt gangvei. For det andre anføres det 

at vedtaket bygger på feil faktum når det i planvedtaket er lagt til grunn at det forligger en 

avtalemellom partene om felles parkering. Det anføres også at vedtaket er uforholdsmessig. 

I saken om avvisning av klagen har kommunen vurdert om klagen skulle behandles eller 

avvises. 

Kommunestyret avviste klagen. Dette er et enkeltvedtak som det er klagerett på. Partene ble 

underrettet om avvisningsvedtaket og klagerett på dette, med egen klagefrist.  

Kommunestyrevedtaket i sak 89/20 ble gjort 25.06.2020. Underretning om vedtaket ble av 

klager mottatt 03.07.2020 og klagen er datert 03.07.2020, slik at klagen på avvisningsvedtaket 

ble mottatt innenfor fristen.  

Til opplysning har administrasjonen deltatt på møter med henholdsvis den ene og den andre 

parten, etter ønske fra partene.  



- 

Klagen på avvisningsvedtaket og kommentarene og merknadene som er innkommet i etterkant 

av klagen på avvisningsvedtaket bringer ikke inn nye momenter som skulle tilsi at vilkårene for 

avvisningen ikke er til stede. Merknadene henviser til dialogen mellom partene i løpet av 

planprosessen, som kommunen mener er av privatrettslig karakter. I tillegg utdypes flere 

argumenter som begrunnelse for den forsentkomne første klagen. Slik rådmannen ser det ble 

dette vurdert i den første klagebehandlingen som endte med et avvisningsvedtak.  

Klager anfører at planvedtaket er ugyldig som følge av urimelig forskjellsbehandling og anfører 

også at vedtaket er uforholdsmessig. Forskjellsbehandlingen bunner i kravet om gang-

/sykkelvei som ligger i reguleringsplanen. Det aktuelle fortauet og flytting av gangfelt over E16 

er kommet inn i reguleringsbestemmelsene som et krav fra Statens vegvesen. Slikt krav er ikke 

uvanlig fra denne myndigheten. Ringerike kommune, som reguleringsmyndighet, kan stort sett 

si seg enig i disse kravene med tanke på gående og syklende. Derfor mener rådmannen at det i 

denne saken ikke er urimelig forskjellsbehandling å regulere inn arealformål som ivaretar myke 

trafikanter. Etablering av gang-/sykkelvei er et viktig hensyn, og vedtaket er slik rådmannen ser 

det heller ikke uforholdsmessig, slik klager anfører. Kommunen avviser også klagers anførsel 

om at vedtaket er ugyldig som følge av feil faktum. Hvorvidt det foreligger en bindene avtale 

mellom partene om felles parkering har ikke virket inn på vedtakets innhold. 

Det anføres videre at vedtaket i reguleringsplanen er ugyldig som følge av feil faktum ved at 

det ikke forligger en avtale om felles parkeringsplass. Parkeringsdekningen for de to 

grunneierne og deres bedrifter er mer enn oppfyllt. Dette er opplysninger som ikke ville hatt 

betydning for vedtaket av reguleringsplanen. Disse anførselen ville dermed ikke virket inn på 

vedtaket. 

Klager ber om at klagen gis oppsettende virkning etter forvaltningsloven § 42. Den 

etableringen som reguleringsplanen legger opp til er innvendig ombygging i etablert bygg på 

den andre parts grunn, slik at tiltaket ikke vil ramme klager nevneverdig i første omgang. I 

rekkefølgekravene til reguleringen heter det at før endret bruk av næringsbygg skal 

parkeringsplass (SPA1) være opparbeidet i samsvar med godkjent situasjonsplan. Det vil si at 

før ny forretning kan tas i bruk skal parkeringsarealene være opparbeidet i tråd med 

reguleringsplanen. Nå er det en annen sak som skal behandle dispensasjon fra reguleringen for 

tiltak som gjelder på klagerens grunn. Rådmannen mener at tiltak på grunnen der ny forretning 

skal gjennomføres, kan iverksettes i tråd med vedtatt regulering. 

Rådmannen anbefaler ikke oppsettende virkning etter forvaltningslovens § 42. 

Rådmannen mener at det ikke er framkommet nye opplysninger i saken. Rådmannen har på 

bakgrunn av klagen vurdert avvisningsspørsmålet på nytt, men opprettholder tidligere 

vurdering i saken.  

Rådmannen kan ikke se at vilkårene for å ta den forsentkomne klagen til behandling er oppfylt, 

jf. forvaltningsloven § 31, første ledd, bokstav a og b, og anbefaler å opprettholder avvisning 

av klagen.  

Rådmannen anbefaler at klagen på avvisningsvedtaket i kommunestyresak 89/20 ikke tas til 

følge og at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Det er 

fylkesmannen som skal avgjøre om vilkårene for avvisningsvedtaket foreligger. 



- 

 

2. Evaluering av vedtatte regulering nr. 439 Hvervenkastet  

 

I den vedtatte reguleringsplanen er allmenne behov hensyntatt, så som ivaretakelse av gående 

og syklende. Klagen på reguleringsplanen gjelder hovedsakelig gang-/sykkelvei på klagers 

grunn. For kommunen er det ikke noe alternativ å ikke kreve at hensynet til gående og 

syklende skal ivaretas. Rådmannen vurderer imidlertid at det kan være hensiktsmessig å 

gjennomgå reguleringen på nytt for om mulig å finne en løsning som i mindre grad griper inn i 

klagers eiendomsforhold. Da må kommunen se hen til at løsningen som eventuelt foreslås ikke 

er til skade eller ulempe for andre og at hensikten bak reguleringen fortsatt ivaretas. 

 

Etter at avvisningsvedtaket ble fattet er det innkommet et forslag om midlertidig dispensasjon 

fra vedtatt regulering nr. 439 Hvervenkastet, for de deler av gang-/sykkelvei som beslaglegger 

grunn på klager sin eiendom. En slik dispensasjon kan eventuelt gis for en periode på to år. 

Dispensasjonen er en byggesak som skal behandles i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning. 

 

Planfaglig ser rådmannen at det er potensale for å evaluere planen for å se på muligheter for å 

endre bl.a gang-/sykkelveitraseen, som ligger i vedtatt regulering. Endringen kan gjøres på en 

slik måte at de myke trafikantene vil bli godt ivaretatt samtidig som det vil medgå mindre 

arealer på klager sin grunn. Dette kan prøves ut i en forenklet planprosess altså en mindre 

endring av vedtatt plan. I en slik prosess vil alle parter og regionale myndigheter bli hørt før det 

evt. kan gjøres endringer. Derpå kan kommunestyret få reguleringssaken for mindre endring til 

behandling for evt. å vedta en ny reguleringsplan for Hvervenkastet. 

   

For kommunen og parten som var forslagsstiller til reguleringsplan nr. 373 Hvervenkastet er 

det viktig at ikke reguleringsplanen oppheves i foreliggende sak, da vedtatt plan gir hjemmel til 

å starte opp arbeidene med Coop dagligvareforretning. Og dispensasjonssaken i forhold til 

etablering på grunnen til klager kan gå sin gang. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Kommunestyresak til nr.439 detaljregulering for Hvervenkastet – Klage.  

2. Saksprotokoll fra sak 89/20- 439 detaljregulering for Hvervenkastet – Klage 

3. Klage på vedtak om at klage på detaljregulering for Hvervenkastet ikke skal 

realitetsbehandle fra Kastet Eiendom As 

4. Kommentarer fra motpart, Fossen Utvikling As, på klage fra Kastet Eiendom AS 

5. Øvrige kommentarer fra Fossen Utvikling As vedr. klage fra Kastet Eiendom AS 

6. Brev,8. aug 2020 med ytterligere dokumentasjon fra Advokatfirmaet Buttingsrud DA  

7. Brev fra Fossen Utvikling As, datert 31.08.2020, kommentarer vedr. klagen på 

avvisningsvedtaket 
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 Ringerike kommune, 02.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Katrine Kammerud 

 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-102   Arkiv: PLN 439  

 

 

439 detaljregulering for Hvervenkastet - Klage  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret avviser klagen på vedtaket gjort i kommunestyret sak 11/20. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

 

Sammendrag 
Kommunen har mottatt klage på vedtak av 3007_439 detaljregulering for Hvervenkastet. 

Klagen ble ikke levert innenfor klagefristen på 3 uker. Klager hevder å ikke ha blitt forespurt 

av forslagsstiller om tillatelse til å benytte klagers eiendom til å anlegge gangvei og klager 

dermed på vedtaket av detaljreguleringen.  

 

I denne saken skal kommunestyret vurdere om klagen skal realitetsbehandles eller avvises. 

Hvis den skal realitetsbehandles vil saken bli sendt tilbake til administrasjonen for forberedende 

saksarbeid. 

 

Rådmannen vurderer at klager hadde kjennskap til både endringen gjort i plankartet og kravene 

for å klage korrekt. Når klagefristen allikevel ikke overholdes mener rådmannen at klagen bør 

avvises. Hvis kommunestyret ønsker å behandle klagen, sendes saken tilbake til rådmannen for 

saksforberedende arbeid.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

21.11.2017 Politisk oppstart av planarbeid 

03.12.2018 Førstegangsbehandling av detaljregulering i HMA 

11.12.2018 Førstegangsbehandling av detaljregulering i Strategi og plan 

03.03.2020 Annengangsbehandling med vedtak av detaljregulering Hvervenkastet i 

kommunestyret, sak 22/20 

 



- 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 03.03.2020, sak 22/20 detaljregulering for Hvervenkastet. 

Hensikten med planen er å legge til rette for opprettelsen av en dagligvareforretning på 

Hvervenkastet i eksisterende bygningsmasse. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet 

inn klage på vedtaket, fremsatt av Kastet Eiendom AS. Klagen er ikke mottatt innenfor 

klagefristen på 3 uker, men over 3 uker for sent. 

 

12.03.2020 Vedtaksbrev sendt ut per post med informasjon om klagerettighet 

06.04.2020 Klagefrist (som har hensyntatt postgang) 

28.04.2020 Klage mottatt 

 

Saksgang 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn 11.12.18-16.02.19. Det var ikke gang- og 

sykkelveg i utkastet til plankart. Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget på blant 

annet manglende løsning for gående og syklende. Som følge av dette ble det gjort endringer i 

planen. Dette innebar også endringer i plankartet for å ivareta fotgjengere og syklister på en 

bedre måte. Gangveien det klages på kom derfor inn i planen mellom 1.- og 2. gangsbehandling 

av planen. Dette ble det opplyst om i saksfremlegget til andregangsbehandlingen av planen.  

 

Da planen var vedtatt ble parter underrettet om dette, samt underrettet om klagemuligheten 

med frist.  

 

Grunneier har mottatt underretning om planarbeid ved oppstart, høring og offentlig ettersyn, 

samt ved vedtak av planen. Dette i henhold til prosessregler i plan- og bygningsloven. 

 

11.12.18 Førstegangsbehandling Ikke gang-/ sykkelvei på 

plankart 

 

16.02.19  Frist høring og offentlig 

ettersyn 

Innsigelse SVV, ber bl.a. 

om bedre løsning for 

gående og syklende 

Innsigelsesbrev:  
«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.» 

11.11.19 Oversender revidert 

planforslag til 

innsigelsesmyndighet 

Ikke gang-/sykkelvei på 

plankart 

 

29.11.19 SVV trekker innsigelsen SVV ønsker ikke 

parkeringsplasser så nær 

E16 som vist i plankartet, 

samtidig som de mener det 

bør anlegges gang-

Brev trekking av innsigelse:  
«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 
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/sykkelvei langs hele 

sørsiden av Osloveien. De 

gir stafettpinnen videre til 

fylkeskommunen som 

overtar ansvaret for 

fylkesveier fra januar 

2020. 

SVV trekker innsigelsen 

med bakgrunn i det første 

innsigelsespunktet.  

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.» 

12.12.19 Revidert planutkast på 

bakgrunn av 

kommentarer fra SVV 

mottatt 

Gang-/sykkelvei er på 

planlart 

 

03.03.20 Andregangsbehandling Gang-/sykkelveien er på 

plankart 

Planen blir vedtatt. 

Fra januar 2020 overtok Viken Fylkeskommune ansvaret for fylkesveiene.  

 

Klage fra Kastet Eiendom AS, datert 23.04.2020  

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn klage på vedtaket, fremsatt av Kastet 

Eiendom AS.  

 

Klager hevder å ikke ha blitt forespurt av forslagsstiller om tillatelse til å benytte klagers 

eiendom til å anlegge gangvei og klager dermed på vedtaket av detaljreguleringen. De skriver 

videre at den foreslåtte inngripen i eiendommen vil føre til at parkering på deres eiendom vil bli 

betydelig forverret.  

 

Klager henviser til forvaltningslovens § 31 b) hvor det står at selv om klageren har oversittet 

fristen, kan klagen tas til behandling såframt det av særlige grunner er rimelig at klagen blir 

prøvd. Det vises til koronasituasjonen som særlig grunn.  

 

Klager ble underrettet av forslagsstiller om gang-/sykkelveien per epost 07.03.20 og i møte 

10.03.20.  

 

Hele klagebrevet ligger vedlagt saken. 

 

Kastet Eiendom AS har også utdypet klagen sin i brev av 15.05.2020. 

I brevet listes det opp punkter som argumenterer for at vilkårene for realitetsbehandling er til 

stede utover koronakrisen:  

 De fleste kundene til Gjestegården ankommer med bil, og en betydelig andel har 

særskilte behov. Antall parkeringsplasser og utformingen av parkeringsplassen er derfor 

svært viktig for Gjestegården.  

 Tidligere plankart er blitt forevist Kastet før innsending. Partene har alltid hatt en åpen 

dialog tidligere - og deres ca. 20 år lange praktisering av naboskapet gav Kastet en 
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berettiget forventing om at plankartet som ble sendt inn ikke var blitt endret i forhold 

til det de hadde fått forelagt tidligere.  

 Det foreligger ingen bindende avtale om felles parkering som det er lagt til grunn i 

vedtaket. Planen bygger derfor på feil faktisk grunnlag.  

 Klagefristen utløp midt i koronakrisen, som medførte et umiddelbart omsetningstap og 

permitteringer for Gjestegården. Pandemien må likestilles med sykdom og ulykke som 

iht forvaltningspraksis medfører at parten ikke kan lastes for å ha inngitt klagen for 

sent.  

 Kastet kan «ikke lastes» for å ha oversittet fristen, og det foreligger «særlige grunner» 

for at klagen skal realitetsbehandles.  

 Klagen ble inngitt kort tid etter utløpet av fristen, og en realitetsbehandling av klagen 

går ikke på bekostning av vesentlige samfunnsmessige interesser.  

 

Brevet i sin helhet ligger vedlagt saken. 

 

Tilsvar Fossen Utvikling AS 

Fossen Utvikling AS har kommentert klagen. De skriver at de har håndtert saken riktig etter 

loven.  

 

Det er felles bruk og drift av alle parkeringsplassene. Dette er basert på en gjensidig avtale om 

felles bruk av utearealene som har eksistert siden 1990.  

 

Fossen Utvikling skriver at de faktiske inngrepene på Kastet sin eiendom er svært begrensede, 

og med felles disponering av parkeringsplassene er de ved den nye situasjonsplanen flere 

parkeringsplasser enn det det har vært tidligere. 

 

Hele brevet ligger vedlagt saken. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage 

på reguleringsvedtak forelegges det utvalget som vedtok planen.  

 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. 

 

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er kommet frem til 

vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å 

løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort jf. forvaltningsloven § 29. 

 

Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt det av 

særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd, jf. fvl. § 31 første ledd bokstav b. Ved 

vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring 

av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre, jf. fvl. § 31 andre ledd. 

 

Avvisning innebærer at kommunestyret ikke realitetsbehandler klagen, det vil si at det ikke tas 
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stilling til om vedtaket er rett. Grunner til avvisning kan være at det er klaget for sent eller at 

den som klager ikke har klagerett jf. Forvaltningsloven § 29. Et avvisningsvedtak kan påklages.  

 

Kommunen kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er 

avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.  

 

Alternative løsninger 
Dersom kommunstyret ønsker å ta gi oppreisning for klagefrist, og ta klagen til behandling kan 

et vedtak se slik ut: 

 

1. Kommunestyret finner grunn til å realitetsbehandle klagen fra Kastet Eiendom AS. 

2. Iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak utsettes (forvaltningsloven § 42) til 

klagen er behandlet i kommunestyret. Berørte parter informeres om dette. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Kastet Eiendom As er, som eier av gnr/bnr 38/135 som ligger innenfor plangrensen, part i 

saken. Kastet Eiendom As klagde ikke innenfor klagefristen og viser til forvaltningsloven § 31 

første ledd bokstav b, med koronakrisen som særlig grunn. Korona har ikke gitt utsatte frister i 

andre klagesaker i kommunen. Administrasjonen har vært tilgjengelig gjennom hele 

koronaperioden. Klager har heller ikke bedt om utsatt frist for å klage. Rådmannen mener 

realitetsbehandling av klagen vil skape presedens i lignende saker og kan lede til 

uforutsigbarhet i framdrift av andre saker. 

 

Korona har ikke gitt utsatt frist hos andre offentlige organer så langt rådmannen har kjennskap 

til. Alle frister går som normalt i domstolene og nasjonale myndigheter har ikke utsatt frist på 

hverken skatt eller foreldelse. Dette som eksempler. Rådmannen mener det ikke bør gi utsatt 

frist jf. Forvaltningsloven § 31 i denne saken på bakgrunn av koronaepidemien. 

 

Klager skriver selv at han ble oppmerksom på endringene i plankartet før saken ble kunngjort 

vedtatt. Han hadde dermed kjennskap til endringen han var uenig i da han fikk brev av 

kommunen med informasjon om hvordan man skal klage. Allikevel er ikke klagefristen på tre 

uker overholdt. 

 

Møbellageret og Ringerike Gjestegård har i praksis felles parkeringsplasser, samt at alle tre 

brukere har avtale om felles bruk og vedlikehold av alle parkeringsplassene. Avtalen er forvist 

kommuneadministrasjonen. Planen viser i alt 201 bilparkeringsplasser på deres felles arealer. 

Fordelt innen eiendommene er det 120 (hvorav 7 HC og 2 el) hos Møbellageret, og 68 (hvorav 

3 HC) hos Gjestegården. I tillegg kommer 11 plasser hvorav 1 i grensen mellom Møbellageret 

og Gjestegården. I praksis vil disse i noen grad benyttes felles. Avtaler mellom forslagsstiller 

og klager er privatrettslige forhold.  

 

På bakgrunn av lovverk og gjeldende praksis mener rådmannen at klagen bør avvises.  

 

 

Vedlegg 

Ankebrev ringerike kommune.pdf 
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Kommentar klage Kastet.pdf 

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling 

Ringerike kommune anke 15.5 

Klage på reguleringsvedtak 

Vedlegg utnyttelsesgrad 

Avtale om uteareal og parkeringsplasser 

Oversiktskart 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Katrine Kammerud 

saksbehandler: Mathilde Høglund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-112  Arkiv: PLN 439  

 

Sak: 89/20 

 

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - Klage  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret avviser klagen på vedtaket gjort i kommunestyret sak 11/20. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 25.06.2020: 

 


Repr. Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av saken 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.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Ringerike kommune
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Hønefoss, den 3 . juli 2020
Vår ref.: 10759 / 423130 / LR / LR

Ansvarlig advokat: Lars Reinsnos

KASTET EIENDOM AS , ORG. NR . 957 707 238 – KLAGE PÅ VEDTAK OM AT KLAGE PÅ
DETAL JREGULERING FOR HVERVENKASTET IKKE SKAL REALITETSBEHANDLES – VILKÅRENE FOR
REALITETSBEHANDLING ER TIL STEDE

Det vises til vedtak av 25.6.2020 om å avvise klagen på vedtak nr. 439 detaljregulering for
Hvervenkastet. Klagen ble mottatt i altinn i dag og de n er rettidig. Ettersom klagefristen løper ut i
fellesferien , sendes denne klagen nå for å avbryte klagefristen , og det tas forbehold om at det vil
kunne bli ettersendt dokumentasjon.

I punkt 1 følger en kort beskrivelse av bakgrunnen for saken , etterful gt av e n kort redegjøre lse for
relevant faktum i punkt 2. Våre vurderinger om at vilkårene fore realitetsbehandling er til stede
følger i punkt 3.

1. Bakgrunn

Vedtaket som ble påklaget etter at klagefristen hadde utløpt gjelder en privat reguleringspla n for
Hvervenkastet i Ringerike kommune. Reguleringsplanen e r blitt utarbeidet for at den profesjonelle
utleieren Møbellageret Arnfinn H. Bakke AS (« Bakke »), skal få anledning til å leie ut sine lokaler til
bruk i dagligvarevirksomhet. Fossen Utvikling AS har utarbeidet flere reguleringsforslag på vegne av
Bakke , og forslagene e r alltid blitt forevist Kastet Eiendom AS (« Kastet ») før innsendelse til Ringerike
kommune . Kastet har vært positive til reguleringsplanen i hele prosessen frem til planforslaget ble
endret, uten varsel, slik at d eler av Kastets parkeringsareal ble foreslått omdisponert til gangvei. Det
er kun omdisponeringen av Kastets eiendom til bruk som infrastruktur for Bakke som Kastet har
påklaget.

2. Faktum

2.1 Kastet og Ringerike Gjestegård AS’ virksomhet

Kastet eier lokalene til Ringerike Gjestegård AS (« Gjestegården »), og virksomhetene har samme
eiere. Kastets eneste formål er å være eier av Gjestegårdens lokaler. Gjestegården har vært en sikker
og god arbeidsplass og sysselsetter ca. 30 - 40 personer, fordelt på fast ansatte og deltidsstillinger,
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studenter mm. En betydelig del av Gjestegårdens klientell er eldre , som benytter bil som
fremkomstmiddel. Flere av gjestene er rullestolbrukere og har særskilte behov som gjør at de må ha

en romslig parkeringsplass. Det er derfor virksomhetskritisk for Gjestegården at parkeringsplassen
oppfattes som romslig , og at den er funksjonell. Parkeringsplassen er innrettet for å ivareta dette
formålet uavhengig av regler om minste størrelse og antall parkerin gsplasser. Dersom
parkeringsarealet endres vesentlig, frykter Gjestegården et betydelig omsetningstap.

2.2 Den felles parkeringsplassen

Eiendommene gbnr. 38/ 119, som er eid av Bakke AS , gbnr. 38/135/136, som er eid av Esso Norge AS,
og gbnr. 38/135, som e r eid av Kastet, har i dag en parkering som kan benyttes vederlagsfritt for
virksomhetens kunder på tvers av eiendomsgrensene. Esso og Kastet bruker sine eiendommer i sine
hovedvirksomheter, mens Bakke er et selskap som driver med profesjonell utleie av fa st eiendom.
Det foreligger en avtale som ikke er signert eller tinglyst, men partene har latt sine kunder parkere
vederlagsfritt på tvers av eiendomsgrensene - og vært enige om en kostnadsfordeling for brøyting
mv. Utover dette har partene disponert sine e iendommer på selvstendig grunnlag.

Den felles parkeringsplassen hviler på et premiss om at eiendommenes parkeringsbehov og bidrag er
forholdsmessig. Dersom Bakke omdisponerer et betydelig areal av det som er naturlige
parkeringsplasser for Gjestegården, samtidig som Bakkes parkeringsbehov øker ved at det inngås en
leiekontrakt med Coop, faller premisset for en felles parkeringsplass bort. Det er ikke relevant for
vurderingen av balansen i avtalen at Bakke opparbeider flere parkeringsplasser med en naturli g
tilknytning til sin eiendom - selv om de i prinsippet vil kunne benyttes av Kastet.

Dersom planen gjennomføres, vil ikke Kastet lenger innlemme sin eiendom sammen med Bakke i en
felles parkeringsplass. Det innebærer at et av de bærende premissene i reg uleringsplanen knyttet til
de planfaglige vurderingene relatert til parkering faller bort.

2.3 Dialogen mellom Kastet og Bakke

Det må fremholdes at Kastet og Bakke har hatt en god dialog og et godt samarbeid om
parkeringsplassen og andre forhold i ca. 20 år . Det har vært fast praksis at endringer av
parkeringsplassen, som kan tenkes å påvirke kapasiteten negativt, er blitt diskutert mellom partene.
Eksempelvis diskuterte Bakke inngåelsen av leiekontrakten for el - bil ladere med Kastet før
leieavtalen ble inng ått.

Kastet er positiv til at Bakke skal kunne inngå en leieavtale med Coop, og i tråd med partenes praksis
i andre saker har det vært en åpen og god dialog knyttet til reguleringsprosessen. Tidligere plankart
er eksempelvis blitt forevist Kastet før de er blitt innsendt til kommunen. Tillitsforholdet mellom
partene ga Kastet en berettiget forventing om at endringer av parkeringsplassen ville ha blitt forelagt
Kastet av Bakke på eget initiativ før det ble sendt til kommunen, men det ble ikke gjort.

Det er en kjensgjerning at parkeringsarealet foran Gjestegården er en vesentlig premissleverandør
for serveringsvirksomheten, og dette må ha vært kjent for både Bakke og Fossen Utvikling AS, som
har utarbeidet planen. Det foreligger som nevnt ingen signert avt ale vedrørende den felles
parkeringsplassen, og både Fossen Utvikling AS og Bakke hadde derfor en sterk oppfordring til å
orientere Kastet om endringene av plankartet som omfattet parkeringsplassen før det ble sendt inn.
Dialogen mellom Bakke og Kastet i a ndre saker tilsier også at Bakke hadde en slik oppfordring.

Gjestegården har som nevnt et eldre klientell, og det har vært en bevisst strategi å ha en
parkeringsplass som er enkel i bruk - og den har vært innrettet for å ivareta dette formålet uavhengig
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av hva som eventuelt måtte være minstemålet for parkering iht gjeldende regelverk. Det faktum at
det endrede plankartet ikke ble forelagt Kastet som berørt grunneier før innsendelse, er
oppsiktsvekkende. Kastet erkjenner at virksomheten på generelt grunnla g har et selvstendig ansvar
for å gjennomgå vedtaket og påklage det innen fristen, men tillitsforholdet mellom partene ga Kastet
en berettiget oppfatning om at eventuelle endringer ville ha blitt forelagt selskapet før innsendelse.

2.4 Gjestegårdens virksomh et i perioden fra planvedtaket ble fattet til klagefristen utløp

Klagefristen løp midt i covid - 19 krisen, som medførte at virksomheten var (og er) i sin største krise
noensinne. I likhet med andre serveringssteder har Gjestegården opplevd et plutselig ma ssivt fall i
omsetning, som har resultert i permitteringer. Det massive omsetningsfallet medførte også at
Gjestegården måtte innlede umiddelbare forhandlinger med sin bankforbindelse for å sikre
finansiering. På dette tidspunktet tok ivaretakelse av ansatt e, kostnadsreduserende tiltak og
forhandlinger om finansiering all tid. Dokumentasjon på omsetningstap, finansiering og
permitteringen vil bli ettersendt.

3 Vilkårene for at klagen skal realitetsbehandles er til stede, jf. fvl. § 31

Selv om klageren har o versittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såfremt parten « ikke
kan lastes for å ha oversittet fristen », jf. § 31, 1. ledd bokstav a. Det følger av praksis at subjektive
forhold som ulykke, sykdom mv. kan være grunnlag for at klagen skal behan dles.

Klagefristen løp midt i covid - 19 krisen, som medførte at virksomheten var i sin største krise
noensinne. I likhet med andre serveringssteder har Gjestegården som nevnt opplevd et plutselig
massivt fall i omsetning, som har resultert i permitteringe r. Virksomheten var også avhengig av
likviditet umiddelbart for å kunne drive videre , og det tok tid å etablere dette. En pandemi som
innebærer vesentlige smittevernstiltak må likestilles med ulykke og sykdom - og det er et relevant
moment ved vurderingen av om parten kan « lastes ». Som en følge av pandemien kan derfor ikke
Kastet « lastes for å ha oversittet fristen ». Det må fremholdes at selv om et serveringssted, etter en
konkret vurdering basert på den største krisen i bransjen i moderne tid, anses for å ikke kunne
« lastes for å ha oversittet fristen » , vil det ha begrenset presedensvirkning. Det er derfor reelt sett
svært lav risiko for kommunen å realitetsbehandle klagen. I vedtaket kan det fremstå som om
vurderingskriteriene iht loven reelt sett ikke er vurdert, men at kommunen kun har vektlagt at den
tidligere ikke har realitetsbehandlet klager som er fremsatt for sent. Det er en saksbehandlingsfeil
som medfører at vedtaket er ugyldig.

Uten at det er nødvendig for resultatet, tillater jeg meg å redegjø re for flere andre momenter som i
seg selv også medfører at Kastet ikke kan lastes for å ha oversittet fristen. Tillitsforholdet mellom
partene og deres konsekvente og langvarige praksis for informasjonsutveksling ga Kastet også en
berettiget forventing om at innholdet i planvedtaket ikke tilsa at det var grunnlag for at det skulle
påklages. I den forbindelse må det bemerkes at planvedtaket ikke bare forutsetter ekspropriasjon av
Kastets eiendom, men det bygger også på at partene har en bindende avtale om f elles parkering. Det
foreligger som nevnt ingen signert avtale om dette - og Kastet vil tre ut av samarbeidet dersom
planvedtaket blir stående. Ettersom det er et bærende premiss for parkeringsløsningen i planen at
det foreligger en felles parkering - hadd e Fossen Eiendom AS som profesjonell plan rådgiver et
selvstendig ansvar til å avklare dette før planen ble sendt inn. Konsekvensen av at det ikke ble gjort,
innebærer også at Kastet « ikke kan lastes for å ha oversittet fristen ». Det faktum at planvedtaket
bygger på feil faktum, om at det foreligger en bindende avtale om felles parkering, er også en « særlig
grunn » som i seg selv medfører at klagen skal realitetsbehandles, jf. § 31, 1. ledd bokstav b.

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om « endring
av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre », jf. fvl. § 31, 2. ledd. Det er ingen generelle
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samfunnsmessige hensyn som tilsier at klagen ikke skal realitetsbehandles. Det er primært
partsinteressen til Ba kke som vil bli påført ulemper. Det er imidlertid Bakkes brudd på tidligere
rutiner om informasjon, og Bakkes rådgivers feilaktige oppfattelse av at det foreligger en bindende
avtale om felles parkering, som medfører at klagen ikke er fremsatt innen friste n. Det er også gått
svært kort tid fra klagefristen utløp til det ble inngitt klage, og Bakke kan ikke ha innrettet seg etter
vedtaket. Interesseavveiningen mellom partene tilsier derfor at klagen skal realitetsbehandles.

Vilkårene for realitetsbehandlin g er til stede. Hovedmomentene er som følger:

De fleste kundene til Gjestegården ankommer med bil, og en betydelig andel har særskilte
behov. Antall parkeringsplasser og utformingen av parkeringsplassen er derfor svært viktig
for Gjestegården.

Tidlige re plankart er blitt forevist Kastet før innsending. Partene har alltid hatt en åpen dialog
tidligere - og deres ca. 20 år lange praktisering av naboskapet gav Kastet en berettiget
forventing om at plankartet som ble sendt inn ikke var blitt endret i forho ld til det de hadde
fått forelagt tidligere.

Basert på planbeskrivelsen 2. gangsbehandling utarbeidet av Fossen Utvikling AS den
3.1.2020 fremgår at det kommunen er forevist en avtale som binder partene til en felles
parkering, men det foreligger som nev nt ingen bindende avtale om dette. Det er lagt til
grunn i vedtaket - og planen bygger derfor på feil faktisk grunnlag og planvedtaket er ugyldig.

Klagefristen utløp midt i koronakrisen, som medførte et umiddelbart omsetningstap og
permitteringer for Gjes tegården. Pandemien må likestilles med sykdom og ulykke som iht
forvaltningspraksis medfører at parten ikke kan lastes for å ha inngitt klagen for sent.

Kastet kan « ikke lastes » for å ha oversittet fristen, og det foreligger « særlige grunner » for at
klag en skal realitetsbehandles.

Klagen ble inngitt kort tid etter utløpet av fristen, og en realitetsbehandling av klagen går ikke
på bekostning av vesentlige samfunnsmessige interesser.

Dersom det er spørsmål eller kommentarer, kan undertegnede kontaktes pr. telefon 974 16 596 eller
e - post reinsnos@buttingsrud.no .

Vennlig hilsen
ADVOKATFIRMAET BUTTINGSRUD DA

Lars Reinsnos
advokat



Ringerike kommune
Pb.123 Sentrum
3 502 Hønefoss

REGULERINGSPLAN 439 HVERVENKASTET . KOMMENTAR TIL NY KLAG E FRA KASTET
EIENDOM AS .

Vi viser til oversendt ny klage fra Kastet Eiendom AS.

Vi kan ikke se at advokatforma Buttingsrud bringer noen nye momenter til saken. En kan derfor vanskelig

se at kommunen kan end re sitt kommunestyrevedtak fra 25.6.2020 .

Me n en ny klage viser at Kastet AS på alle måter vil motsette seg å bidra til at planen k an bli gjennomført i

overskuelig fremtid. Det skaper problemer for Coop SA og Møbellageret Arnfinn H Bakke AS , selv om

Kastet AS bedyrer at de er for tiltaket med dagligvare på Hvervenkastet.

Vårt brev til nevnte kommunestyrebehandling samt kommunens saksf remlegg mener vi fortsatt er gyldig.

Vi skal her bare igjen kort kommentere noen feil som Buttingsrud prøver å legge til grunn for klagen:

1. Det er ikke et «bærende premiss» for planen , eller gyldighet en for kommunestyre vedtaket , at det er

en felles parkeri ngsavtale for de næringsdrivende innen planområdet. Planen kunne vært fremmet

og vedtatt med samme resultat selv om så ikke var tilfelle.

Men i brev av 26.2.1990 bekreftet daværende eier Esso Norge AS , at arealene der skulle være til

felles parkering, og Møbellageret bekreftet ved påskrift på samme brev at så skulle være gjeldende.

Det te er en bindende avtal e for alle parter, også for Gjestegården som kom til stedet senere. Nevnte

brev følger her som vedlegg.

Den omtalte usignerte parkeringsavtalen var kun mente å regulere den første avtalen i detalj . Den
er etterlevd i 30 år . Det er derfor ingen feil i planforutsetningene mht at det finnes en slik felles

avtale.

Vi viser her på neste side til et utsnitt av parke ri ngsplassen , som en dog viser at Gjestegården i alle

år har markert opp sine nær parke r ingsplasser inn e på Bakkes ei endom. Bakke har til nå akseptert

dette nettopp som en konsekvens av parkeringsavtalen.
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Hva som blir følgene for parkeringsavtalen når planen blir gjenno mført, vil bli et privatrettslig

forhold som ikke vedkommer kommunestyrevedtaket .

2. Buttingsrud nevner flere ganger at Fossen Utvikling ikke viste Kastet planforslaget før det ble sendt

inn. Det er positivt feil. De fikk varsel om oppstart , samt tilsendt planen før det ble levert

kommunen til behandling. Senere i prosessen var det kommunens oppgave å informere om

planinnhold i de ulike delene av planprosessen. Det te er det redegjort for i saksfremlegget til

kommunestyret på en korrekt måte.

Andre forhold i klagen regner vi kommunen selv kan besvare.

Vi mener derfor igjen at k lagen må avvises .

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
Daglig leder

Fossen Utvikling AS

Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf +47 909 59283
Mail: bjornl@fres.as



Fra: bleifsen@online.no [bleifsen@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no]; 'Arnfinn Bakke' [arnfinn.bakke@fastlane.no]; 'Harald Brørby' 

[harald@adv-brorby.no]; Frederik W Skarstein [frederik@fres.as] 

Sendt: 10.07.2020 12:58:41 

Emne: Reguleringsplan 439 Hvervenkastet. Tillegg til dispensasjonssøknad 

Vedlegg: Tillegg dispensasjonssøknad.pdf; Kommentar 2 klage Kastet.pdf; Esso bekrefter.jpeg 

Hei! 
 
Se vedlegg. 
 
Byggesaksavdelingen skal ha alle vedleggene. 
 
Rådmannen skal ha vedleggene «Kommentar 2 klage Kastet» og «Esso bekrefter». 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Bjørn Leifsen  
Daglig leder 

Fossen Utvikling AS 

 
Kontorfellesskap 
Søndre Torv 2B 
3510 Hønefoss 
 
Tlf +47 909 59283 
 
 





Fra: bleifsen@online.no [bleifsen@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: 'arnfinn.bakke' [arnfinn.bakke@fastlane.no]; 'Gudmund Bakke' [gudmunba@online.no]; andrebak@online.no [andrebak@online.no]; 

'Even Bakke' [bakke.hollum@gmail.com]; Frederik W Skarstein [frederik@fres.as] 

Sendt: 08.08.2020 13:41:56 

Emne: Klage Hvervenkastet. 

Vedlegg: Atkomst og parkering.pdf; Bas kommentar Kastet AS protesterer.docx; Svar merknad til rådmannen.pdf; Esso Atkomsterklæring.jpeg; 

Vedlegg atkomstavtale.jpg 

Att.: Rådmannen 
 
Se vedlagte brev m vedlegg.  
Ønsker at de bli lagt ved kommende klagebehandling i kommunestyret i september. 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Bjørn Leifsen  
Daglig leder 

Fossen Utvikling AS 

 
Kontorfellesskap 
Søndre Torv 2B 
3510 Hønefoss 
 
Tlf +47 909 59283 
 
 





Kastet AS protesterer mot dispensasjonssøknaden fordi planen skal opp til ny 
klagebehandling senere i september.  
 
Å stoppe byggesøknaden i påvente av enda en klagebehandling vil være unødvendig. Ingen 
forhold i deres klage tilsier at den vil bli tatt til følge.  
 
Essensen i Kastet sin klage er at de er i mot gangvegen foran sin eiendom. Gis det midlertidig 
dispensasjon, vil gangvegen der heller ikke bli bygget med det første. Å gi dispensasjon vil 
derfor ikke være til ulempe for Kastet. Protesten om midlertidig dispensasjon gir derfor ingen 
mening. 
 
Å gi dispensasjon vil heller ikke være til hinder for en eventuell gjenopptaking av 
planprosessen, dersom kommunestyret mot formodning skulle vedta det. Det vil heller 
kunne skape ro rundt en slik eventuell prosess. I løpet av dispensasjonstiden vil det også å 
være mulig med justeringer av situasjonsplanen, dersom det kan løse kontroversene. 
 
Argumentasjonen Kastet AS har i sitt brev er akkurat det samme som har vært ført fra dem 
tidligere, helt siden den første klagen de sendte. Men nå er den bare enda mer usaklig og 
uforsonlig, samt med enda flere uriktige påstander. Protesten fra Kastet AS viser derfor, om 
mulig enda tydeligere enn før, at en midlertidig dispensasjon er nødvendig for at saken ikke 
skal stoppe opp. 
 
Vi anbefaler derfor at den ikke tas til følge. 
 
Tiltakshavers syn på reguleringstekniske og prosessmessige forhold Kastet tar opp vil bli 
tilskrevet kommunestyret. Dere vil få kopi av dette.  
 
Her har vi i korthet kommentert det som angår søknaden: 
 

 Inn- og utkjøring til Bakkes eiendom vil ha en bredde på 2x 3,0m. Dvs. det samme 
som  i dag. 

 Svingradius fra Fv35/rampe til E16 vil bli uforandret fra i dag, og i hht svingraider for 
vogntog. 

 Nu situasjonsplan for parkeringsplasser med tilhørende manøvreringsarealer følger 
alle regler gitt i vegvesenets håndbok N-100. 

 Gjestegården vil etter ny situasjonsplan få flere p-plasser enn i dag, samt tilgang via 
parkeringsavtalen til enda flere. Ønsker de nå ekstra store plasser, kan de selv merke 
opp det, og enda til få flere plasser enn de selv har markert opp i dag, på egen grunn 
og delvis på Bakkes grunn (!). 

 Forholdet til snørydding vil bli som før. Noe må uansett bli kjørt vekk. 

 Kastets agenda er å fjerne gangvegen foran Gjestegården. Noe kommunen som har 
krevd. Bakke har ikke initiert gangvei her og vil her uansett følge kommunens ønsker. 
Dispensasjonen omfatter ikke gangveg til/fra Coop. Den vil bli bygd på Bakkes egen 
grunn og uten at Kastet kan forhindre det. Gangveien til/fra Coop fra det 
eksisterende fotgjengerfeltet ved rundkjøringen sikrer at besøkende til Coop og 
bygget til Bakke blir trafikksikkert for myke trafikanter. Her er en ikke avhengig av 
gangveien på Kastet sin eiendom. 

 Kastet parkerer selv sine biler, og har gjort det i mange år (se flyfoto), i atkomsten til 
egen og Bakkes eiendom. De har også her ulovlig plassert ei hytte som i hht 
byggetillatelsen skulle stå på Esso sin grunn. At de klager på trange kjøre- og 
parkeringsforhold virker derfor noe underlig. 



Ringerike kommune
Pb.123 Sentrum
3 502 Hønefoss

REGULERINGSPLAN 439 HVERVENKASTET . KOMMENTAR TIL KASTET SIN
UTTALELSE TIL DISPENSASJONSSØKNAD .

Vi har skrevet dette brevet til kommunen for at det skal kunne le gges ved klage handlingen i
kommunes tyret , samt som et vedlegg til vår uttalelse til dispens a s jons søknaden som skal behandles i
plan utvalget. Dette fo rdi K a stet sin merknad av 16.7.2020 til nabovarse l til dispensasjonssøknaden
omfatter påstander langt utenf or det som er relevant for søknaden . Kastet sin merknad tar i hovedsak
opp forhold som vedkommer selve reguler ingsplan en.

Argumentasjonen Kastet AS har i sitt brev er de samme som har vært ført fra dem, helt siden den
første klagen de sendte. N å er kla gen i en enda mer usaklig og uforsonlig form, samt med enda flere
uriktige påstander. Klagen inneholder de samme punkter som tiltak shaver har tilbakevist flere ganger.

Men vi vil igjen presisere følgende:

• Det har helt siden etableringen i 1990 vært felles bruk av utearealene her for Esso,
Møbellageret og etter hvert Gjestegården. Dette har vi dokumentert tidligere . Møbellageret

Arnfinn H Bakke AS og Esso N orge a.s. eide Hvervenkastet sammen. Den 26.2.1990 skriver Esso
til Bakke følge nde (med våre uthevinger):

« .. Esso Norge a.s. godkjenner felles bruk av parkeringsarealet for utbyggerne av
Hvervenkastet samt at av/påkjøring til tomten skal være felles . Det vil senere bli
uta rbeidet en avtale mel l om partene som regulerer ovennevnte forhold . Denne
godkjennelse er gitt med forbehold om at det ikke vil medføre senere problemer med å

få godkjent bygging av stasjon og kro/motell på området».

Dette en gyldig , uomtvistelig bekreftel se på, fra ei er ne den gang, at parkeringen skal være
felles .

I nnholde t i b revet er også bekreftet ved påføring fra Arnfinn og Andreas Bakke , som
representanter fra Møbellageret Arnfinn H Bakke AS .

Gjestegården ble, uten problemer for atkomst eller parke ri ngsplassene , bygget i 1991. D e førs te
årene på le id grunn av Esso. De res arealer inngår også i ovennevnte erklæring da deres grunn

ble utskilt fra Esso s i n eiendom .
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En avtale som skulle detaljere avtale mellom partene ble laget, men ikke undertegnet av alle.
Men det e r den første ovennevnte som helt klart sier at parkeringsarealer på Hvervenkastet skal
være felles .

I tillegg viser vi herved også til tinglyst erklæring av 12.9.1990 fra Esso Norge a.s. o m atkomst
for Møbellageret Arnfinn Bakke A/S . Den sier :

« Retten omfatter all trafikk til og fra Møbellageret i forbindelse med deres forretni ng sdrift
og gjelder for det o mrå det som er vist på vedlagte kartutsnitt datert 12 / 9.1990 . Som
vederlag for nevnte rett skal Møbellageret opparbeide og asfaltere det areal som er skravert
på vedlagte kartutsnitt datert 12/9.1990. Årlig vedlikehold skal dekkes av Esso, men
eventuelle forandringer eller større vedlikehold skal fordeles etter nærmere avtale .» Se

vedlagte erklæring med kart .

Ar ealet det her er inngått avtale om, er nettopp det arealet som Kastet påberoper seg å ha
enerett på! Bakke har tinglyst atkomst her, har opparbeidet det, og Esso har bestemt at «større
vedlikehold skal fordeles etter nærmere avtale » .

I sum er det derfor h elt uomtvistelig at parkeringsområdene som ligger på Kastet sin eiendom
inngår i felles bruk og drift for alle de tre partene.

Kastet har i overmål merket opp «sine» parkeringsplasser delvis inne på Bakke sin eiendom .
Bakke har , på bakgrunn av at parkerin gsplasse n skal være felles, ikke hatt innvendinger til det.

Ba kka har også uten ved e rlag stilt grunn til di spo sisjon for mini ba nk og lades t asjon, som er ti l
glede for alle bedriftene på stedet.

Bakke har aldri hevdet at de har «disposisjonsrett » over Kastets eiendom . Tvert imot har
Bakke tilbudt Kastet erstatning for gangvei på deres eiendom for å kunne innfri

reguleringsbestemmelsene . Kastet burde heller selv bidra til /stå for å forbedre
trafikksikkerheten for besøkende til egen virksomhet.

Konklusjonen er derfor at tiltakshaver ikke har gitt feil opplysninger om park eringsplasse r i
reguleringsplan arbeidet. Kommunen eller andre er ikke forledet i dette spørsmålet.

• Kastet kunne tidlig i planprosessen ha protestert på denne opplysningen som med en gang ble
opplyst om ved oppstart av planarbeidet, og har inngått som oppl ysninger i planbeskrivelsen.
M en de gjorde det ikke . Det gjorde de først da forhandlingene om erverv ble reist. Dvs . etter at

planen var vedtatt og bekjentgjort å være gyldig. Først da benektet de at ovenstående avtaler
overhode eksisterer , og benytte r nå ord som «å tilrane seg annen manns eiendom» , «ta vår
eiendom», «revestreker» og «true med at grunnen blir ervervet».



Hele substansen i Kastet sine påstander , samt ordbruk , er etter vår mening helt meningsløs e .
P åstande ne om at Bakke « vil gi seg når denne « avtalen » er i boks » , er også uten rot i
virkeligheten.

• Ideen om gangveg langsmed Fv35 kom fra kommunen i løpet av planprosessen. P å d et
tidspunkt et hadde kommunen det formelle ansvaret for høringer og informasjon .

Kastet fremstiller prosessen som om Bakke bevisst unngikk å inform ere Kastet om ny gangv ei,
til tross for at det var fortløpende samtaler med Kastet, og ønsker tydeligvis å motarbeide

denne med alle midler . (Forsinke de klagebehandling er , motvilje mot å forhandle samt
reportasjer i avisen). Ethvert forsøk fra oss på å forklare Kastet hensikten med gangveien ,samt
prosessen som førte til at den ble lagt inn i planen , har K astet ikke ville ta inn over seg. Kastet
retter all «skyld» for tiltak og påstått manglende informasjon mot Bakke .

Dette låser Bakke mht å kunne gjennomføre pla nen, med mindre kommunen vedtar midlertidig
dispensasjon for den delen av gangveien som ligger på Kastet sin eiendom.

• Kastet hevder de mister 15 parkeringsplasser (fordi gangveien går langs 15 eksisterende
plasser) , mens ny parkeringsplan viser at de kan få enda flere enn i dag. Ø ns ker de mer
romslige plasse r kan de opprettholde dagens antall.

I forhold til dagens parkerings oppmerking vil de maksimum tape 5 plasser, forutsatt at de
fortsatt kan benytte deler av Bakke sin eien dom som sine nær e parkeringsplasser. Men planen

øker det totale tilbudet av parkeringsplasser fra 184 til 2 0 3 , hvorav sistnevnte med 11 HC -
plasser. M ed felles bruk slik som parkeringsavtalen av 1990 sier, vil Kastet få tilgang til langt
flere plasser enn i dag.

• Videre mener de også at planen er til ulempe for varelevering ved at tungtrafikken vil øke.
Tungtrafikken vil øke i forhold til den senene tid da store deler av lokalene , 3800 m2, i påven te
av denne reguleringsp l an e n har stått tomme, men vil bli langt mindre enn da det var
m øbelforretning her. Da var tungtrafikken mye større enn den blir nå.

Kastets påstander om parkering og trafikk er uriktig e og er av oss kommentert i egen uttalelse
til di spensasjonssøknaden. Denne er her vedlagt.

Vi må konkludere med at det ikke er gjort noe i planprosessen som skulle tilsi at planen må tas opp til
ny behandling . Verken planforutsetninger, planprosess eller konkret planinnhold tilsier dette. Kastets
påstander om at kommunen er feilinformert er herved tilbakevist. Feilinformasjonen er det Kastet
som står for.



Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
Daglig leder

Fossen Utvikling AS

Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf +47 909 59283
Mail: bjornl@fres.as

V edlegg .
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Ringerike kommune

postmotta k@ringerike.komm une.no
Dokid:
201 20387
(1 7t1 61 -1 45)
Klage på vedtakHønefoss, den 18. august 2020

Vår ref. : 107 59 I 423 t3OlLRtr-R.

Anwadig advokat Iars Reinsnos

KASTET EIENDOM A' ORG. NR. 957 7A7 238-KLAGE PA VEOTAT OM AT rrEEE PÅ
DETAUREGUIERING FOR HVERVENKASTET IKKE SKAL REALTTETSBEHANDLES- ETTERSENDEISE AV
DOKUMENTASION - AN MODNING OM OPPSETTENDE VIRKNING

Det vises til vedtak av klagen av 3. juli 2o2o.l klagen ble det tatt forbehold om at det ville bli
ettersendt relevant dokumentasjon knyttet til klagen. Vedlagt følger dokumentasjon knyttet til
omsetningstap, permitteringer og opptak av lån. Dersom adminisirasjonen mot formodning innstiller
på at klagen ikke skal realitetsbehandles ber vi om å få innstillingen tilsendt på forhånd for
kommentarer.

t. Innledning og sakens kjerne

Vedtaket som ble påklaget etter at klagefristen hadde utløpt gjelder som kjent en privat
reguleringsplan for Hvervenkastet i Ringerike kommune. neguleringsplanen er blitt utarbeidet for at
den profesjonelle utleieren Møbellageret Arnfinn H. Bakke ns 1 oa"it"r), skalfå anledning til å leie ut
sine lokaler til bruk i dagligvarevirksomhet.

Fossen Uwikling AS har, som tidligere nevnt, utarbeidet flere reguleringsforslag på vegne av Bakke,
og forslagene er alltid blitt forevist Kastet Eiendom AS (<rastet>) før innsendelse til ningerike
kommune. Kastet harvært positive til reguleringsplanen i hele piosessen frem til planfo-rslaget ble
endret uten at Kastet var blitt orientert, slik at deler av Kastets parkeringsareal ble foreslått
omdisponert til gangvei. omdisponeringen av Kastets eiendom uten noen form for dialog var i strid
med tidligere prakis mellom partene - og den etablerte prakslsen ga Kastet en berettiget forventing
omat eventuell omdisponering av deres arealville ha blitt diskutert på forhånd. Kager-er naturligvis
innforstått med reglene om publisering i plan- og bygningsloven, men partenes dialog om planen og
etablerte praksis er et relevant moment for den samlede vurderingen av om klagen skal behandles,jf. fi/|. I 31.

Klagefristen løp på et tiospunk hvor klagervar rammet av (i) ekstraordinær omsetnangssvikt, {ii)ngkkelpersonell i karantene, (iii) permitteringer og (iv) et aiutt likviditetsbehov som .n føtg. .u
covid-19 pandemien' Situasjonen må likestilles med sykdom og medfører at vilkårene for
realitetsbehandling av klagen iht fi/|. 5 31 er tilstede. oe særegne forholdene i denne saken medfører

Advokatfirmaet ButtingsrudDA Tclefon: (+47)32 lE 18 50 Mobil: Buttingsrud MathiesenHvenæamoveien49
35ll llønefoss
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d no*, tngsru d
at klagebehandlingen ikke medfører en presedensvirkning om at klager som utlpp i denne perioden
normalt skal realitetsbehandles.

Viforstår det slik at gangveien ikke var et absolutt vilkår fra Statens Vegvesen, men det fremstår som
om det ble foreslått for at reguleringsplanen skulle blivedtatt så raskt som mulig. Det er manglende
planfaglige begrunnelser for gangveien i reguleringwedtaket - og vi er ikke kjent med at det er stilt
krav om gangvei itilsvarende saker i Ringerike kommune. Det er ulovlig forckjellsbehandling og
medfØrer at planvedtaket er ugyldig.

Kastet har opplyst til kommunen at det er en tinglyst skriftlig avtale om felles bruk av
parkeringsområdet for flere av eiendommene på tvers av eiendomsgrensene innenfor planområdet -
og det har planmyndighetene lagt til grunn i planvedtaket. oet medfører imidlertid ikke riktighet - og
Kastet vurderer å etablere parkeringsplasser for sine kunder på egen eiendom. Det bærendJfaktiske
premisset for parkeringsløsningen i reguleringsplanen er derfor feil; noe som også medfører at
reguleringsplanen er ugyldig.

Vilkårene for realitetsbehandling av klagen er oppfylt og planvedtaket er ugyldig. Dersom Ringerike
kommune ikke tar klagen til følge varsles det om at det kan bli tatt rettslig skritt.

I punkt 2fglger en kort avklaring av enkelte partsutsagn, i punkt 3 en nærmere beskrivelse av
parkeringsplassen, punkt 4 omhandler relevant faktum i klageperioden, og i punkt 5 behandles
vilkårene for at klagen skal realitetsbehandles. I punkt 6 og 7 behandles kort enkelte
ugyldighetsgrunnlag for planvedtaket og spørsmålet om klagen skalgis oppsettende virkning.
Bilagslisten er inntatt som punkt 8.

2. Kort avklarlng av enkelte partsutsagn

Det har versert partsutsagn fra begge parter i lokale medier, og det er ikke relevant å redegpre for
denne sides syn i sin fulle bredde her. Det kan fremstå som om formålet til enkelte utsagn fra Bakke
har vært å skape et inntrykk av at Kastet illojalt har forsøkt å presse frem en urasjonell stor
økonomisk kompensasion for å avgi areal - slik at coop kan åpne butikken på Hvervenkastet. Det er å
<rsnu saken på hodet>. Faktum er at en profesjonell utleier har omdisponert areal som eies og brukes
av en annen næringsdrivende for at den profesjonelle utleieren skal kunne leie ut sin eiendom til en
ny leietakel uten engang å ha forelagt planforslaget for grunneie renfør innsendelsen. Det var heller
ikke et absolutt vilkår at et så stort areal ble benyttet til gangvei, men det fremstår som om den som
utarbeidet planen prioriterte å oppnå en raskest mulig planprosess fremfor å vurdere hvor stort areal
som eventuelt måtte avgis tilgangvei konkret basert på trafikale og planfaglige vurderinger.

Kastet er, som tidligere nevn! oppriktig bekymret for premisset for egen virksomhet dersom
reguleringsplanen blir realisert, og har derfor anmodet om at Bakke sØker om en mindre
reguleringsendring uten at oppfordringen er hensyntatt. Formålet til Kastet med å påklage vedtaket
er ikke å oppnå kortsiktig pkonomisk vinning i form av erstatning, slik det søkes fremstilt av
motparten, men Kastet ser seg nødt til å imptegå reguleringsplanen med alle relevante midler for
ikke å undergrave sin egen næringsvirksomhet.

Uten at det nødvendigvis er relevant, tillater jeg meg å presisere at aldri erfremmet et krav på
15 millioner, sllk det er anført fra motparten i mediene, men det er riktig at det er fremlagt en e-post
fra en lokal takstmann hvor han beregner den økonomiske verdien av hver parkeringsplart n f
million - of at den er oversendt motparten pr. e-post. I e-posten fra undertegnede, hvor e-posten fra
takstmannen var vedlagt, ble motparten anmodet om å søke mindre reguleringsendring oi at
partene deretter skulle forhandle, men det ble aldri fremmet et konkret krav fra denne side. Det er
også presisert at e-posten fra takstmannen ikke måtte forstås som et krav fra denne side i et

,
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etterfølgende brev som ble mottatt før artiklene i avisen. Det er derfor vanskelig å forstå utsagnene
om denne sides grådighet som noe annet enn strategiske partsutsagn mot bedre vitende. Til
orientering følger kopi av denne sides brev av 23. juni 2020.

Det bØr være i begge parters interesse å søke mindre reguleringsendring og det er merkverdig at
denne sides anmodning ikke er etterkommet. Det vil gjøre arealet som må erstattes mindre, og
ettersom frykten for at parkeringen og adkomsten vil bli for trang er det avgjørende for Kastets
forhandlingsposisjon - ville en mindre reguleringsendring kunne hatt større effekt på Kastets
forhandllngsvilje enn en økt engangskompensasjon. Dette er kommunisert til Bakke.

Ettersom gangveien ikke var en betingelse fra Statens vegvesens side, vil også en eventuell reduksjon
av det arealet som eventuelt må eksproprieres være relevant for forholdsmessighetwurderingen ved
en skjønnssak. Vier kjent med at kommunen har samtykket til ekpropriasjon i medhold av en privat
reguleringsplan for å oppnå adkomst til et boligfel! men vurderingen av samtykket vil også stille seg
annerledes i vår sak hvor planvedtaket bygger på feil faktum. Parkeringsløsningen i planån vil under
enhver omstendighet ikke bli realisert ettersom det ikke foreligger noen bindende slriftlig og
tinglysning avtale mellom partene slik Bakke har opplyst til kommunen. Vår sak skiller sefogså fra
andre saker hvor kommunen har samtykket til ekspropriasjon ved at tiltaket ikke er en betingelse fra
Statens Vegvesen - og dermed ikke strengt nødvendig {i motsetning til adkomst). Det må også være
relevant at det ikke er grundig vurdert hvor stort areal som er npdvendig for tiltaket, og deimed om
inngripen i den private eiendomsretten er forholdsmessig, og om innsender kunne løst behovet på
egen grunn. Dersom kommunen mot formodning skulte vedta ekspropriasjon ivår sak vil det lede til
en svært uheldig praksis hvor kommunen blir et verkt6y for private parter, og det vil resultere
unødvendige tvister fremfor at bruken av privat grunn blir løst ved forhandlinger mellom
grunneierne.

3. Parkeringsplassen

Kastet eier lokalene tll Ringerike Gjestegård AS (r<Gjestegården>), og virksomhetene har samme
eiere. Det er redegjort nærmere for Gjestegården og Kastets virksomhet og parkeringsbehov i klagen
av 3. juli 2020.

Eiendommene gbnr' 38h1 9, som er eid av Bakke AS, gbnr. 38lL35lL36,som er eid av Esso Norge AS,
og gbnr. 381135, som er eid av Kaste! har i dag en parkering som kan benyttes vederlagsfritt for
virksomhetens kunder på tvers av eiendomsgrensene. Esso og Kastet bruker sine eiendommer isine
hovedvirksomheter, mens Bakke er som kjent et selskap som driver med profesjonell utleie av fast
eiendom. Det foreligger som kjent ingen signert og tinglyst awale som regulerer parkeringsplassen.
Dersom planen gjennomføres, vil ikke Kastet lenger innlemme sin eiendom sammen med Bakke ien
felles parkeringsplass. Det innebærer at et av de bærende premissene i reguleringsplanen knyttet til
de planfaglige vurderingene relatert til parkering faller bort.

4. Relevant faktum i klagefristperioden

Klagefristen løp som kjent midt i covid-19 krisen, som medførte at virksomheten var (og er) i sin
største krise noensinne. I likhet med andre serveringssteder har Gjestegården opplevd et plutselig
massiw fall i omsetning. omsetningen for mars 2020 ble tilnærmet halvert sammenlignet med
omsetningen for mars 2019. omsetningsfallet var imidlertid vesentlig brattere

"tt.rrår
krisen ikke

slo til med full styrke før midt i mars. Kopi av dokumentasjon a, områtningstapet følger vedlagt.

Det massive omsetningsfallet medførte også at Gjestegården måtte innlede umiddelbare
forhandlinger med sin bankforbindelse for å sikre finansiering. Kopi av lånetilsagn følger vedlagt.
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Videre var tre nøkkelansatte i virksomheten, som også er i daglig leders familie, i karantene som en
følge av utenlandsopphold. Det medførte en økt arbeidsbelasining for daglig leder.

Alle disse ytre omstend'rghetene som oppstod som en følge av Covid-19 pandemien medførte at
virksomheten var i en akutt krise, og det var usikkerhet knyttet tilfortsatt drift. Virksomheten var
også nødt til å prioritere hvilke oppgaver som skulle løses på kort sik for å sikre driften.

5. vilkårene for at klagen skal realitetsbehandles er til stede, if. fol. s 3t

Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såfremt parten alkke
kan iostes for å ha oversittet fristen>,if . S 31, 1. tedd bokstav a. Det fglger av praksis ai subjektive
forhold som ulykke, sykdom mv. kan være grunnlag for at klagen skal behandles,

Klagefristen løp midt i covid-l9 krisen, som medførte at virkomheten var isin største krise
noensinne. I likhet med andre serveringssteder har Gjestegården, som nevnt, opplevd et plutselig
massivt fall I omsetnin& som har resultert i permitteringer. Virksomheten var ogiå avhengig av
likviditet umiddelbart for å kunne drive videre, og det tok tid å etablere dette. Videre var ågså flere
nøkkelansatte i karantene.

En pandemi som innebærer vesentlige smittevernstiltak er i forvaltningspraksis likestilt med ulykke
og sykdom - og det er et relevant moment ved vurderingen av om parten kan </astes>. parten kan
ikke lastes for å ha blitt rammet av pandemien og kan derfor ikke <lostes for d ho oversittet fristen>>.
Det må fremholdes at selv om et serveringssted, etter en konkret vurdering basert på den største
krisen i bransjen i moderne tid, anses for å ikke kunne <lostes for å ha oversittet fristen>,vil det ha
begrenset presedenwirkning. Det er særegne forhold i denne saken ved at parten (i) opplevde et
ektremt omsetningsfall som beviselig resulterte i et umiddelbart likviditetsbehov,'måtte permittere
ansatte og hadde nØkkelansatte i karantene. Det er derfor ikke slik at kommunen åpner for å gi utsatt
frist til alle som en følge av pandemien, og det er reelt sett svært lav risiko for en uheldig
presedenwirkning for kommunen å realitetsbehandle klagen. lvedtaket om å ikke behandle klagen
kan det fremstå som orn vurderingskriteriene iht loven ikke er vurdert, men at kommunen kun har
vektlagt at den tidligere ikke har realitetsbehandlet klager som er fremsatt for sent. Det er også i seg
selv en saksbehandlingsfeil som medfører at vedtaket er ugyldig.

Tillitsforholdet mellom partene og deres konsekvente og langvarige praksis for
informasjonsutveksling ga som tidligere nevnt også Kastet en beråttiget foruenting om at innholdet i
planvedtaket ikke tilsa at det var grunnlag for at det skulle påklages. Videre er det et bærende
premiss for parkeringsløsningen i planen at det foretigger en bindende avtale om felles parkering,
men det giør det ikke. Fossen Utvikling AS som profesjonell planrådgiver for den private
reguleringsplanen har et selvstendig ansvar for å fremlegge korrekt faktum til kommunen.
Konsekvensen av at det ikke ble gjort, innebærer også at Kastet <ikke kan lastes for å ha overslttet
fristen>. Det faktum at planvedtaket bygger på feil faktum, om at det foreligger en bindende avtale
om felles parkering, er også en <<særlig grunn)) som i seg selv medfører at klagen skal
realitetsbehandles, jf. S 31, 1. ledd bokstav b.

Ved vurderinten av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om <endring
av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre>, jf .fi/|. 5 31, 2. ledd. Det er som kjent ingen
generelle samfunnsmessige hensyn som t,lsier at klagen ikke skal realitetsbehandles. oei er primært
partsinteressen til Bakke som vil bli påført ulemper. Det er imidlertid Bakkes brudd på tidligere
rutiner om informasjon, og Bakkes rådgivers feilaktige presentasjon av faktum til kommunån om at
det foreligger en bindende avtale om felles parkering som medfprer at klagen ikke er fremsatt innen
fristen. Det er også gått svært kort tid fra klagefristen utløp til det ble inngitt klage, og Bakke kan ikke

4
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ha innrettet seg etter vedtaket. lnteresseaweiningen mellom partene tilsier derfor at klagen skal
realitetsbehandles.

6. Kort om ugyldighetsvilkårene

6.1 lnnledning

Det vil bli innsendt en mer utfullende klage på selve planvedtaket, som også vil kunne omfatte flere
grunnlag for ugyldighet, men det vil bli redegiort kort for enkelte ugyldighetsgrunner allerede nå.

6.2 Feilfaktum

Det er på det rene at forvaltningens kompetanse må utøves på grunnlag av korrekte fakta. Det
fremgår blant annet av Rt. 1960 s. 1374 at svikt i faktiske premisser for forvaltningens vurderinger
kan føre til at resultatet blir ugyldig. Dommen viser også at svikt i de faktiske premissen" for skjønnet
kan føre til ugyldighet selv om feilen ikke fører til at resultatet ligger utenfor de ytre grenser av hva
forvaltningen kan bestemme. Ved vurderingen av parkering i planen har kommunen iagt til grunn at
det foreligger en avtale om felles parkering og det medfører som nevnt ikke riktighet. Det

",åpenbart at kommunen har kompetanse til å vedta planen med det innholdet den har, men
betingelsene for å vedta planen med det innholdet er ikke oppfylt ettersom det ikke foreligger slik
avtale som kommunen har lagt til grunn.

5-3 Usaklig forskjellsbehandling og ugyldighet som en følge av at vedtaket er uforholdsrnessig

I planvedtaket er det stih krav om gangfel! selv om det ikke var et vilkår fra Statens Vegvesen. Det er
isolert sett uproblematisk, men ettersom Ringerike kommune, så vidt oss bekjen! aldri har giort
dette tidligere i lignende saker, foreligger det usaklig forskjellsbehandling som medfgrer at
planvedtaket er ugyldig.

I forvaltningsloven er det et ulovfestet prinsipp om at det må være en viss forholdsmessighet mellom
mål og middel, og det anføres at de trafikale forholdene ikke er av en slik art og et slikt omfang at de
ngdvendiggjØr gangveien, i alle fall ikke av en slik stØrrelse som fremgår av planvedtaket.

7. Oppsettendevirkning

Det anmodes om at klagen på planvedtaket gis oppsettende virkning jf. fu. s qz.

8. Bilag

I SØknad om tilskudd - dokumentasjon av omsetningstap
2 Kopi av tilsagt om finansiering - dokumentasjon av likviditetsbehov
3 Varselom permitteringer
4 Brev av 23. juni 2O2O - dokumentasjon på forhandlingsvilje - tilbakevisning av krav på MNOK
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Dersom det er spørsmål eller kommentarer, kan undertegnede kontaktes pr. telefon gl4 t6 596 eller
e-post reinsnos@buttinesrud.no.
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Vennlig hilsen

ADVOKATFIRMAET BUTTI NGSRU D DA

Lars Reinsnos

advokat

Vedlegg
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Ringerike kommune
Pb.123 Sentrum
3 502 Hønefoss

REGULERINGSPLAN 439 HVERVENKASTET .
KOMMENTAR TIL NY KLAG E . FRA ADV OKAT FIRMA ET BUTTINGSRUD DA .

Vi viser til enda en ny klage på reguleringssaken datert 18.8.2020 , denne gang fra a dv .firma Buttingsrud

DA .

Buttingsrud kommer i sitt brev ikke med noen nye avgjørende argumenter for at saken skal gjenopptas. Vi

viser i så måte til våre tidligere brev i denne saken der nesten alt er kommentert fra vår side. Men

Buttingsrud fremholder noen uriktige påstander, som vi her må kommentere:

• Fossen Utvikling AS har ikke utarbeidet «flere reguleringsforslag». Vi utarbeidde ett forslag som

ble levert kommunen. Alle enderinger av dette ene forslaget ble foreslått/forlangt av kommunen og

andre myndigheter i løpet av planpro sessen. Disse endringene er kommunisert av kommunen

gjennom den formelle planprosessen.

• Det er helt feil når det hevdes at det er «manglende faglig begrunnelse for gangvei» og at det, når

det ikke er krevet andre steder, blir en «ulovlig forskjellsbehandli ng».

Begrunnelse for gangvei er et åpenbart trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter mellom

fotgjengerfeltene. Det er noe spesielt at Kastet og deres advokat ikke kan /vil skjønne det, og at de i

tillegg har som agenda å fjerne gangveg en fra planen ved en reguleringsendring .

Ingen planer er like mht forutsetninger og utforming, så advokatens påstand om at å kreve det her

blir en «ulovlig forskjellsbehandling», er en helt fei l og uforståelig påstand.

• Fo s sen U tvikli ng har aldri hevdet at det finnes en « tinglyst skriftlig avtale om felles bruk av

parkeringsområdet ». (Buttingsrud skrive r i 2.avsnitt s.2 i sitt brev at de t er Kastet som har hevdet

dette, men vi regner med at det e r feil formulert). Av tinglyste avtaler er kun nev n t avtale om

a d komstrett.

Vi har redegjort f or de formelle forhold omkring parkerings - og adkomst avtalene i vårt brev av

08.08.2020 . Kommunen har som der vist ikke fått feil informasjon , som igjen kunne medført feil

premisser for plan vedtak .

A dvokaten sier i sitt brev at « Kastet vurderer å etablere parkeringsplasser for sine kunder på egen

eiendom » . Videre har Gisle Arnesen de sis te dagene endret et skilt han tidligere selv har satt opp på

Bakkes grunn . Tidligere sto det «Kundeparkering kun fo r R in gerike Gjestegård og forretningene..»

Det er nå flyttet til egen eiendom og endret , ved at teksten «og forretningene» er tapet over. Begge

deler er en innrømmelse av at plassene er felles, slik vi hele tiden har hevdet.

Hønefoss 31 .0 8 .2020



• Mht forholdene rundt corona - s i tasjone n så mener vi at de, i sin karantenetid og så langt vi veit ikke

var syke selv , burde hatt rikelig med tid til å protestere på pla nvedtaket . E ventuelt meddele at de

ikke rakk å behandle sin klage innen fristen .

• V i skjønner heller ikke at adv o katen kan forsvare at « Kastet ser seg nødt til å im ø tegå

reguleringsplanen med alle relevante midler for ikke å undergrave sin egen næringsvirksomhet » . Å

omdisponere 137 m2 av en pa rkeringsp lass til f or del for trafikksikkerheten til egne besøkende ,

men der det totale antall tilgjengelige plasser som følge av planen øker , kan da umulig « undergrave

næringsvirksomheten » .

For øvrig mener vi det er en tendensiøs retorikk å benevne Bakke som kun en « profesjonell utleier». Bakke

har vært de n før ende næring s drive r på Hvervenkastet i 30 år , og som Gjestegården har hatt stor glede av .

Dessuten er firmaet Kastet AS selv en «profesjonell utleier» av sine lokaler til Gjestegården AS.

Vi mener derfor igjen at klagen må avvises.

---------------------------

Bakke og Coop er nå i god gang med å klarstille lokaler og uteområde for åpning av dagligvarebutikken. Det

er søkt om en midlertidig dispensasjon i to år fra de tiltak som Kastet har protestert mot . A lle

høringsinstanser, inkludert vegmyndighetene ved Statens Vegvesen o g Viken fylkeskommune , har uttalt

seg positivt til en utsettelse av tiltakene. Saken skal opp i HMA i oktober d.å. og det bør der ligge til rette for

at en slik dispensasjon kan gis.

Det er derfor viktig at det nå ikke gjøres vedtak i kommunestyret som for kludrer mulighetene for at HMA

kan gjøre vedtak som tillater at Coop og Bakke kan gjennomføre resterende tiltak , slik at butikken endelig

kan åpnes nå i høst (3 år etter at planarbeidet ble startet opp). Det kan gjøres ved at planen beholdes som

vedtatt pl an , selv om det eventuelt vil bli ekstra behandlingsrunder av den. Da kan HMA gjøre gyldig vedtak

om dispensasjon fra planen .

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
Daglig leder

Fossen Utvikling AS

Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf +47 909 59283
Mail: bjornl@fres.as



Fra: Bjørn Leifsen [bjornl@fres.as] 

Til: Grethe Tollefsen [Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Arnfinn Bakke [arnfinn.bakke@fastlane.no]; andrebak@online.no [andrebak@online.no]; 'Gudmund Bakke' [gudmunba@online.no]; 

Even Bakke [bakke.hollum@gmail.com]; 'Harald Heggen Brørby' [harald@adv-brorby.no]; Frederik W Skarstein [frederik@fres.as] 

Sendt: 31.08.2020 22:25:58 

Emne: SV: Vedrørende Klage på avvisningsvedtaket for regulering nr. 439 Hvervenkastet - evt. kommentarer 

Vedlegg: Kommentar klage Buttingsrud.pdf 

Hei! 
 
Her kommer vårt tilsvar.  
Er noen presiseringer og litt nytt i forhold til brevet fra Buttingsrud. 
 
Dessuten noen betraktninger om sammenhengen mellom mulige vedtak rundt reguleringsplanen, og søknaden om midlertidig dispensasjon fra de tiltak 
Kastet klager på. Meget viktig for Coop og Bakke! 
 
Vi opprettholder for øvrig tidligere kommentarer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Bjørn Leifsen  
Daglig leder 

Fossen Utvikling AS 

 
Kontorfellesskap 
Søndre Torv 2B 
3510 Hønefoss 
 
Tlf +47 909 59283 
 
 
 



 

Fra: Grethe Tollefsen <Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no>  
Sendt: fredag 28. august 2020 10:49 
Til: Bjørn Leifsen <bjornl@fres.as> 
Emne: Vedrørende Klage på avvisningsvedtaket for regulering nr. 439 Hvervenkastet - evt. kommentarer 
 
Her er siste brev fra Kastet Eiendom AS. Dersom dere vil kommentere dette, så må jeg ha det en av de første dagene i neste uke for å medta dette i 
saksframlegget. 
Evt. kan dere jo vise til og opprettholde  forrige kommentarer.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4425-67  Arkiv: PLN 440  

 

Sak: 25/20 

 

Saksprotokoll - 440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. 3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan «15 S-V Norderhov» vedtatt 25.09.1947 som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 

feil i plandokumentene. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 26.08.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4425-64  Arkiv: PLN 440  

 

Sak: 23/20 

 

Saksprotokoll - 440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
Saken utsettes til det er gjennomført befaring. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 16.06.2020: 

 

Hans-Petter (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til det er gjennomført befaring.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Aasens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4425-61  Arkiv: PLN 440  

 

Sak: 49/20 

 

Saksprotokoll - 440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. 3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan «15 S-V Norderhov» vedtatt 25.09.1947 som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 

feil i plandokumentene. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.06.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet: 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 

 

Arkivsaksnr.: 17/4425-60   Arkiv: PLN 440  

 

 

440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan «15 S-V Norderhov» vedtatt 25.09.1947 som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil 

i plandokumentene. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Bakkeveien 7 legger til rette for en åttemannsbolig, over to plan med 4 

enheter i hver etasje.  

 

Ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn 10 uttalelser. Antallet 

innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området. Flere besittere i Bakkeveien 

og Benterudgata motsetter seg planforslaget grunnet trafikale problemer i Bakkeveien og 

Benterudgata, samt at en åttemannsbolig innerst i Bakkeveien vil bryte med eksisterende 

bebyggelse bestående av en- og tomannsboliger. 

 

Planforslaget er bearbeidet og legges nå frem for sluttbehandling. Rådmannen mener at 

planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og tilhørende utredninger 

er tilstrekkelig gjennomarbeidet og bør vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger på Benterud, Hønefoss. Bakgrunnen for planarbeidet er at forslagstiller 

ønsker å tilrettelegge for et leilighetsbygg med åtte boenheter. Bygningskropp er foreslått 

med flatt tak, med takterrasse. Det er tenkt sportsboder og avfallshus i samme uttrykk som 

leilighetsbygget.  

 

Planområdet består i dag av en enebolig med opparbeidet gårdsplass. Arealet ligger i et 

etablert boligområde med nærhet til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og 

sentrumsfunksjoner.  
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Beskrivelse av saken 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, se vedlegg 8. 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller  

 

Bakkeveien 7 AS v/ Ole Alexander Heen, Steffen Fagerås og Paul 

Magnus Lehne  

Fagkyndig  Ole Alexander Heen i Heen Eiendom AS  

Eieropplysninger  Bakkeveien 7 AS  

Ringerike Kommune  

(Adkomstveg: Bakkeveien og Benterudgata) 

Gbnr.39/42  

Gbnr.3051/1  

Arealstørrelse  Totalt er planområdet 3016,5 m2 

Eiendommen gbnr. 39/42 er 1769 m2  

Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB) 

Lekeplass (f_BLK) 

Adkomstveg (o_SKV) 

Fortau (o_SF) 

Gårdsplass (f_BGP) 

Parkering (SPP) 

Uteoppholdsareal (f_BUT) 

626,6 m2  

110,7 m2  

836,1 m2  

138 m2  

370,1 m2  

255,5 m2  

423,8 m2  

Boligtyper og boenheter  Åtte leiligheter, fordelt på to plan med fire leiligheter i hver etasje  

Leiligehetene er foreslått med størrelse 50‐110 m2 

Parkering  Bil – 1 plass pr. boenhet  

Sykkel – 2 plasser pr. boenhet  

Gjesteparkering – 0,5 plass pr. boenhet  

Plantype  Detaljregulering  

Utnyttelsesgrad Maksimal BRA er satt til 800 m2 fordelt på to etasjer, jf. reg. 

bestemmelse § 3.1.2. For å få et inntrykk av prosent bebygd areal 

(%BYA) har forholdet mellom tomtearelet på 1769m2 og 

boligbebyggelse med parkeringsareal blitt regnet ut. Samlet %BYA 

ligger i intervallet 40-45%. 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Det er kun gjort mindre endringer i planmaterialet, som omfatter:   

 

 Justeringer i plankart, inkludert avkjørselspiler til alle eiendommer som grenser til 

planområdet. 

 Ny trafikkanalyse utarbeidet av COWI 27.03.20. 

 Rekkefølgebestemmelse § 1.2 inkludert at Bakkeveien må istandsettes til dagens 

stand om veien blir vesentlig forringet under anleggsperioden. 

 Reguleringsbestemmelse § 2.5 Uteoppholdsareal: Andelen som kan løses på 

private terrasser/balkonger er redusert til 30 % i samsvare med 

kommuneplanbestemmelse § 6.1.5. 

 Reguleringsbestemmelse § 3.1.2: «svalganger» er påført sammen med «utkragede 

balkonger og terrasser» under utnyttelse.  

 Reguleringsbestemmelse § 3.1.4: setning om at takterrasse er felles for hele 

reguleringsområdet er fjernet.  

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

imøtekomme høringsuttalelser. 
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Figur 1: Situasjonsplan for mulig utforming av planområdet  

 

 

Trafikk 

Trafikk har vært et sentralt tema i reguleringsplanarbeidet. Bakkeveien og Benterudgata er 

smale veier, hvor det i Bakkeveien ikke er plass til at to biler kan passere. Trafikkanalysen 

som Cowi utarbeidet 27.03.20 konkluderer med følgende:  

 

5 Konklusjon og anbefaling  

Etablering av 8 - mannsbolig i Bakkeveien 7 vil ha liten påvirkning sammenlignet med 

dagens trafikksituasjon. Trafikkanalysen viser at trafikken til og fra planområdet kan avvikles 

hensiktsmessig etter utbygging og i perioden frem mot år 2031. De eksisterende forholdene 

for myke trafikanter i og omkring planområdet er gode. Boligutbyggingen forventes ikke å 

påvirke den trafikksikkerhetsmessige situasjonen i området. 

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 31.08.19 – 14.10.19. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Høringsuttalelsene omhandler hovedsakelig utfordringer i trafikksituasjonen og at en 

åttemannsbolig innerst i Bakkeveien vil forringe området ved å bryte med eksisterende 

bebyggelse bestående av en- og tomannsboliger. 

 

Besittere i Bakkeveien og Benterudgata skriver i sine høringsuttalelser at veibredden i 

Bakkeveien er så smal at to biler ikke kan passere. Det påpekes også at det etter 

ombygging av kryss oppleves utfordringer med avkjøringen fra Benterudgata og ut i 

Osloveien. Det har blitt spilt inn et ønske om at Bakkeveien 3, 5 og 7 får ny adkomst fra 

Harald Hardrådes gate.  

 

Se også avsnittet trafikk under rådmannens vurdering. 
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Gjeldende reguleringsplaner 

«0605 15 S V Norderhov», vedtatt 25.09.1947. Reguleringsbestemmelsene for 

reguleringsplan S‐V Norderhov er av eldre dato og bestemmelser anses å være 

mangelfull/upresise. For denne reguleringsplanen skal til enhver tid gjeldene 

kommuneplanbestemmelser gjelde foran tilsvarende bestemmelser i 

reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslått utbygging vil skje i et fortetningsareal på Benterud, Hønefoss-området. Dette er i 

tråd med kommuneplanens samfunnsdel som viser til at 70 % av befolkningsveksten skal 

skje i Hønefoss-området. Utbygningen legger opp til åtte leiligheter av ulik størrelse, som vil 

gjøre området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

Et av målene i samfunnsdelen er «Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike», som 

skal gjennomføres ved blant annet å «legge til rette for et sammenhengende gang- og 

sykkelnett, og god tilgang på aktivitetsanlegg, utearealer og turmuligheter». Planområdet er 

tilknyttet god infrastruktur for gående og syklende, med kort avstand til skole, 

rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål. 

 

 

Nasjonale føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier at 

kommunal planlegging skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder med redusert 

transportbehov og tilrettelegging for grønne transportformer, gjennom utbyggingsmønster 

og transportsystem. Lignende målsetninger er å finne i nullvekstmålet fra Nasjonal 

transportplan (NTP), som sier at all vekst i persontrafikk skal tas av kollektivt, sykkel og 

gange fremfor biltrafikk. 

 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

formannskapet (strategi- og plan) jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Forslagstiller har 

gjort følgende vurdering «Det er ingen spesielle naturverdier på tomten. Planområdet består 

i dag av en enebolig med hage og opparbeidet gårdsplass. Utbyggingen vil ikke påvirke det 

biologiske mangfoldet. Det er ikke funnet noen truede plantearter, og heller ikke 

forventet da planområdet har vært opparbeidet/kultivert som hage. 

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart tilsier 

også at det ikke finnes spesielle naturverdier på planområdet. Det er i 

Miljødirektoratets database heller ikke registrert noen form for økosystem, art eller 

naturtype som er til hinder for utbygging.» 
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Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbygginga vil muligens kunne gi 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester og slitasje på 

kommunalt veinett.  

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

3. God helse 

- Planområdet er i et lite støyutsatt område, med gode rekreasjonsmuligheter i umiddelbar 

nærhet.  

11. Bærekraftige byer og samfunn 

- Planforslaget legger opp til sentrumsnære boliger, med varierende størrelse på 

leilighetene som gjør det mulig for ulike økonomiske samfunnsgrupper å etablere seg her.  

- Det meste av sentrumsfunksjoner er tilgjengelig i gå-/sykkelavstand, noe som kan 

redusere biltrafikken. Det er også gode kollektivmuligheter i området.  

 

  

Alternative vedtak  

 

Alternativ vedtak 1 

3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas ikke. 

 

Konsekvensene av alternativt vedtak 1: 

- Blir ikke fortetning i form av åtte nye boenheter 

- Færre boliger sentrumsnært 

- Ikke snumuligheter for renovasjonsbilen innerst i Bakkeveien 

- Boligutrykket beholdes noenlunde slik det fremstår i dag  

- Redusert traffikøkning i Bakkeveien og Benterud 

 

Alternativ vedtak 2 

3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 sendes tilbake til rådmannen for å bearbeide 

planforslaget til færre boenheter. 

 

Konsekvensene av alternativt vedtak 2: 

- Forlenget sakstid 

- Færre sentrumsnære boenheter.  

- Færre boenheter vil kunne gi plass til mer uteareal 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det har vært store interessemotsetninger til planforslaget. I denne saken står interessen i 

en boligutbyggelse i form av åtte nye enheter opp mot naboenes interesse i å beholde 

området noenlunde slik det fremstår i dag. En planvurdering innebærer at ulike og til dels 

motstridende interesser, både samfunnsinteresser og enkeltindividers interesser, veies mot 

hverandre. Av dette følger at en reguleringsplan kan ha negative konsekvenser for den 

enkelte, uten at dette hindrer godkjenning av planen. Rådmannen sine vurderinger bygger 

på faglige utredninger og overordnede politiske føringer.  
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Trafikk 

Rådmannens vurdering av planforslaget belager seg på de konklusjoner og vurderinger 

som kommer frem i fagrapporten for trafikk, som tilsier at trafikkøkningen en åttemannsbolig 

medfører er akseptabel.  

 

Rådmannen ønsker også å trekke fram punkt 2.3 Møtende trafikk i Bakkeveien fra 

trafikkanalysen. Cowi baserer seg på at «møtelomme» ved eiendommen Bakkeveien 2A og 

de private innkjørslene skal løse møteproblematikken. «Møtelommen» ved Bakkeveien 2A 

er registrert som kommunal eiendom. Det vises til oppmålingsbrev datert 25.07.1987, 

vedlegg 10, hvor det er avsatt en trekant ut mot veien.  

 

For å minske noe av frustrasjonen for møtende trafikk i Bakkeveien er det søkt om å skilte 

den 89,0 m lange Bakkeveien med forkjørsrett. Forslaget er sendt på høring til Statens 

vegvesen. Det er viktig å bemerke at det ikke er juridisk bindene å sette opp skiltene, men 

at dette er noe som kan vurderes på et senere tidspunkt. 

 

 
Figur 2: Eiendomskart som viser «møtelommen» ved Bakkeveien 2A.  

 

 

Det fremkommer også i rapporten at Bakkeveien er en lite trafikkert vei, hvor trafikktellingen 

har registrert 4 utkjørende fra Bakkeveien og 3 innkjørende i morgenrush. Denne trafikken 

er fordelt over 1 time og dermed vil det være sjelden at flere biler må passere hverandre. 

Trafikkanalysen har også vurdert «worst case scenario», hvor det benyttes en faktor på 5 x 

antall boenheter som gir en økning på 40 ÅDT. Dersom det er småbarnsfamilier som 

bosetter seg i disse boenhetene, vil det være mest riktig å bruke faktoren på 5. Dersom det 

er eldre, enslige vil faktoren på 2,5 være nærmere sannheten. Virkeligheten havner 

antagelig et sted mellom 2,5 og 5. I analysen fremkommer det at i et «worst case scenario» 

vil biltrafikken kunne øke til om lag 12 biler om morgenen og 11 biler i ettermiddagsrushet. I 

trafikkanalysen argumenteres det for at scenarioet er lite sannsynlig ettersom 

trafikkgenerering på 5,0 bilturer per boligenhet er ganske uvanlig for leiligheter. Når man da 

legger til at det er god tilgang på kollektivtilbud og det ligger flere hverdagsfunksjoner (bl.a. 

skole, innkjøp) i nærområdet, så er det ikke noe som tilsier en så høy trafikkgenerering.  
 

Muligheten for å lede trafikken ut til Harald Hardrådes gate ble sjekket ut tidlig i 

planprosessen i samråd med prosjektleder for utbygging av Benterud skole. Det er gjort 

store trafikale tiltak for å sikre en trygg skolevei for barna på Benterud skole, og det er ikke 
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ønskelig å lede mer trafikk inn på denne veien. Videre ville en gjennomgang fra Bakkeveien 

til Harald Hardrådes gate blitt ledet rett mot hovedinngangsdøren og parkeringsplassen til 

skolen. Det er spesielt ved skolestart og slutt at det vil være mye elever i området hvor den 

alternative adkomst til Bakkeveien 7 ville møtt Harald Hardrådes gate. Dette sammenfaller 

med tidspunktet med mest trafikk fra trafikktellingen, og en ønsker ikke å lede mer biltrafikk 

inn i dette området. 

 

Rådmannen ønsker også å trekke frem at planforslaget tilrettelegger for en snumulighet 

innerst i Bakkeveien ved å åpne opp innkjøring til Bakkeveien 7. Det oppfyller ikke krav om 

snuhammer/snuplass, men det gir mulighet for at en renovasjonsbil på 9-10 meter kan snu, 

se saksfremlegg fra 1. gangsbehandling for mer informasjon. 

 

Med bakgrunn i vurderingene over mener rådmannen at trafikkøkningen en åttemannsbolig 

vil medføre er akseptabel.   

 

 

Fortetting 

En åttemannsbolig vil medføre en fortetting i Bakkeveien og til dels endre   

småhusbebyggelsens karakter. Ettersom politiske føringer tilsier at hoveddelen av fortetning 

skal skje i sentrumsområder vil det være naturlig å åpne opp for fortetning på Benterud som 

er tett på sentrumsområdet. Dette vil innebære at man kan få boligbebyggelse som er 

blandet. Bakkeveien består i dag av småhusbebyggelse, som er til dels store eneboliger og 

tomannsboliger. Planområdet er i nærhet til flere flermannsboliger, blokker og Benterud 

skole som har et moderen utrykk med flatt tak. Rådmannen mener derfor at det nye bygget 

vil passe inn i området sett som en helhet.  

 

 

Lekeplass 

I henholdt til kommuneplan bestemmelse § 6.1.7 skal det som utgangspunkt avsettes 25 m2 

lekeareal pr. boenhet. Det er avsatt 110,7 m2 til arealformålet lekeplass i planforslaget, med 

krav om utforming jf. reguleringsbestemmelse § 3.2.1. Dette innfrir ikke helt kravet i 

kommuneplanbestemmelsen. Rådmannen mener dette er akseptabelt grunnet den 

umiddelbare nærheten til godt opparbeide lekearealer på Benterud skole. Det er i luftlinje 

ca. 100 meter til lekeareal på Benterud skole. Det vil være en gangavstand på ca. 250 

meter ved å benytte Bakkeveien og Benterudgata. Arealene innenfor planområdet er flate 

og lett tilgjengelige med gode solforhold, og er lite støyutsatt. Lekeplassen som etableres 

innenfor planområdet vil være i en glidende overgang til gressplenen med sittemuligheter 

for de voksne.  

 

 

Samlet vurdering 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Planforslaget legger til rette for leiligheter av ulik størrelse i et sentralt område, som vil gjøre 

området aktuelt for en større del av befolkningen. Arealet ligger i et etablert boligområde 

med nærhet til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner.  

 

Det foreligger interessemotsetning mellom naboenes interesse i å beholde området 

noenlunde slik det fremstår i dag og ønsket om fortetting i sentrum. For å imøtekomme 

høringsinnspillene noe, er det gjort mindre justeringer i planforslaget. Det er satt krav om 

tilbakeføring av Bakkeveien til dagens stand om den skulle bli forringet under 

anleggsperioden, og en ny uavhengig trafikkanalyse har blitt utarbeidet. Trafikkanalysen 

konkluderer med at en åttemannsbolig vil medføre en akseptabel trafikkøkning. Rådmannen 

har i sin vurdering lagt til grunn at det ønskes en betydelig vekst i Hønefoss sentrum. For å 

få en levende by må det tilrettelegges for sentrumsnære boliger i områder med gode gang-, 
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sykkel- og kollektivforbindelser til hverdagsfunksjoner. Det er gangavstand til Søndre torv 

(ca. 1 kilometer), Benterud skole (250 meter) og busstopp i Osloveien med flere 

bussavgagner i timen (370 merter).   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.  

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer 

6. Høringsuttalelser 
a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.10.2019 
b. Norges vassdrags- og energidirektorat 26.09.2019 
c. Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen 14.10.2019 
d. Statens vegvesen Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning 28.10.2019 
e. Ringerike Kommune, Byggesakskontoret 10.09.2019 
f. Eiendomsbesittere i Bakkeveien og Benterudgata 05.10.2019 
g. Karianne Hagen og Sven Johansen 14.10.2019 
h. Kirsten Mellerud Bergedahl og Berit Irene Andreassen 04.10.2019 
i. Grethe og Tord Eriksen 02.10.2019 
j. Gisle Skogheim 12.10.2019 

7. Trafikkanalyse - utabeidet av Cowi 

8. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

10. Oppmålingsbrev Bakkeveien 2A 

11. Solstudie med eksisterende og ny situasjon 

12. ROS-analyse 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

Leder Miljø- og areal: Heidi Skagnæs  

Konstituert leder Regulering: Katrine Kammerud 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 

 

 

 

 

 







Mal sist revidert 20.02.2019

RI N G E RI KE KO M M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

REGU LERI N GSBESTEM M ELSER
0605_440 Detaljregulering for

Bakkeveien 7

Utarbeidet av fagkyndig Heen eiendom AS v/Sivilarkitekt Ole Alexander Heen 20.04.2018
Sist revidert av Heen Eiendom AS 30.04 .2020 (OAH)

1. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 19.08.2019, sak 47/19
1. gangsbehandling i Strategi og plan 27.08.2019, sak 22/19
Høring og offentlig ettersyn 31.08.2019 – 1 4.10.2019 .
2. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
2. gangsbehandling i formannskapet 2 DATO , sak BHNR
Vedtak i kommunestyret DATO , sak BHNR

Endringsliste:
Nr. Endring Dato Sign.
01 Satt inn i ny mal og revidert/språkvasket av Ringerike kommune 03.07.2019 ÅL
02 Mindre rettelser forslagsstiller §2.1, §2.2, §2.5 03.07.2019 OAH
03 Takterrasser, parkering eget formål. 22.07.2019 OAH
04 Feltnavn reguleringsformål, svalganger. 08.01.2020 OAH
05 §1.2 istandsettelse Bakkeveien, §2.5 uteoppholdsareal 30% på terrasser 30.04.2020 OAH

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

Feltnavn

Bebyggelse og anlegg (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 1)

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse BBB

Lekeplass f_BLK

Samferdselsanl egg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 2)

Adkomstveg o_S K V

Fortau o_SF 1 - 2

Gårdsplass f_BGP

Parkering SP P 1 - 2

Grønnstruktur (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 3)

Uteoppholdsareal f_BU T

Hensynsson e (§ 12 - 6)

Frisiktsone H140

Eierform:

o_= offentlig
f_= felles
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Bestemmelser om rekkefølge

§ 1 Rekkefølgebestemmelser
Alle rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet samles i dette kapitlet (§ 12 - 7 nr. 10)

§ 1.1 Før igangsettingstillatelse
Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal utomhusplan være
godkjent av kommunen.

Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:200 og inneholde tilstrekkelig dokumentasjon av:
- eksisterende og nytt terreng
- beplantning
- belysning
- b enker
- trapper
- dekke
- murer
- stigningsforhold
- avfallshåndtering
- lekeplasser (med plassering av lekeutstyr/møblering)
- uteoppholdsareal
- snøopplagringsplass
- ivaretakelse av tilgjengelighet/universell utforming
- overvannshåndtering

§ 1.2 Før det gis brukstillatelse
Før det gis brukstillatelse skal følgende være komplett opparbeidet:

Utomhusarealer og lekeplass i henhold til godkjent utomhusplan
Avfallshus og tilrettelegging for renovasjonsbil
Takterrasse
Eventuelle skader påført av anleggstrafikk på Bakkeveien istandsettes
Bakkeveien skal være tilbakestilt til dagens stand om det påføres vesentlig forringelse
under anleggsperioden

Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene oppar beides så snart
som mulig påfølgende vår.

Formålsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser

§ 2.1 Tilgjengelighet og universell utforming
Fellesarealer på bakkeplan tilrettelegges for bevegelseshemmede.
Femti prosent (50 %) av boenhetene skal være utformet som tilgjengelige boenheter.
Beplantning skal skje med allergivennlig plantesorter.

§ 2.2 Parkering
Det skal etableres 1 parkeringsplass pr. boenhet.
Det skal etableres minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet.
Det skal avsettes minimum 0,5 gjesteparkeringsplass pr. boenhet.
Èn av gjesteparkeringsplassene skal utformes for bevegelseshemmede.

§ 2.3 Overvann (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 4)
Overvann som genereres innenfor planområdet, skal håndteres lokalt ti l terreng for å sikre
vannbalansen og unngå overbelastning på avløpsanleggene.
Overvann skal fordrøyes og infiltreres, helst så nær kilden som mulig, slik at vannets naturlige
kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.
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§ 2.4 Kulturminner (pbl . § 12 - 77 første ledd nr. 6)
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet
stanses straks og Fylkeskommunen varsles jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

§ 2.5 Uteoppholdsareal (pbl § 12 - 7 første ledd, nr. 1 og 4)
Det skal avsettes minst 50 m2 uteoppholdsareal for hver boenhet. Inntil 3 0 % av arealet kan
løses på private terrasser/balkonger.
Alle boenheter skal ha tilgang til eget privat uteareal på balkong eller terrasse.
Deler av uteoppholdsareal kan løses i form av takt errasse.

§ 2.6 Renovasjon (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 4)
Renovasjonsløsning plasseres i avfallshus. Avfallshus skal ha enkel tilgang fra kjøreveg
(o_S K V). Parkerte kjøretøy, vegetasjon eller annet innen feltene f_BGP og SP P 1 - 2 må ikke
være til hinder for enke l tilgang for renovasjonsbil.

§ 2.7 Visuelle kvaliteter (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Bygninger skal tilpasses områdets særpreg, eventuelt også tilføre nye visuelle kvaliteter.
Nye bygg skal tilpasses landskapskarakteren; fjern - og nærvirkning, silhuett, landskapsform,
helningsgrad og helningsretning.
Det skal ved søknad om tillatelse til tiltak redegjøres for tiltakets estiske sider i forhold til seg
selv og omgivelsene.

§ 3 Bebygg else og anlegg

§ 3.1 Boligblokk BBB

§ 3.1.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Innen felt BBB tillates oppføring av lavblokk med inntil 8 boenheter.

§ 3.1.2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 5)
Bruksareal (BRA m2) for felt BBB = 800 m2 fordelt på to etasjer. Utkrage de balkonger ,
terrasser og svalgang kan anlegges i tillegg til bruksarealet.

§ 3.1.3 Høyde (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 8,0 m.

§ 3.1.4 Takterrasse
Det tillates etablering av takterrasse . Takterrasse skal være inntrukket 2 ,0 m fra nord, sør
og vest. Rekkverk skal utføres som åpnet transparent, i form av spiler eller glass.
Resterende takflate kan tekkes med torv, sedum o.l. med funksjon som
overvannshåndtering.

§ 3.2 Lekeplass f_BLK

§ 3.2.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt f_ BLK skal benyttes som felles lekeplass for beboere i planområdet.

Lekearealet skal opparbeides som sandlekeplass med huske eller lekestativ.
Det skal opparbeides sittemuligheter for voksne.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 4.1 Adkomstvei o_SKV

§ 4.1.1 For mål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt o_S K V skal benyttes til kjøreveg og gangveg.

§ 4.2 Fortau o_SF 1 - 2

§ 4.2.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt ene o_SF 1 - 2 skal benyttes til offentlig fortau.
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§ 4.3 Gårdsplass f_BGP

§ 4.3.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt f_BGP skal benyttes til felles gårdsplass med snuplass.

§ 4.3.2 Bebyggelse (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Det skal oppføres sykkelparkering i felt f_BGP.

§ 4.4 Parkering SP P 1 - 2

§ 4.4.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt SP P 1 - 2 skal benyttes til avfallshus, sp ortsboder , snuplass og parkeringsplasser.

§ 4.4.2 Bebyggelse (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Innen felt SP P 1 - 2 skal det oppføres avfallshus og sportsboder. Carporter tillates også
oppført. Parkeringsplasser skal plasseres slik at det kan oppføres carporter (åtte plasser),
dette skal redegjøres for i søknad om tillatelse til tiltak.

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 3,0 meter.

Sportsbodene kan være frittstående eller sammenhengene med inntil fire enheter.

Avfallshus skal plasseres nær innkjøringspartie t til eiendommen.

§ 5 Grønnstruktur

§ 5.1 Uteoppholdsareal f_BU T
Feltet f_BU T skal benyttes til felles oppholdsareal for beboere. Arealet skal opparbeides
parkmessig, og ha et minimumsareal på 400 m2 inkludert f_BLK (lekeplass) .

§ 6 Hensynssoner

§ 6.1 Frisiktsoner H140
Inne nfor frisiktsoner skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og
gjenstander. Vegetasjon og gjenstander skal ikke være høyere enn 0,5 m over bakkenivå.
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RI N G E RI K E K O M M U N E
Miljø og arealforvaltning, Areal og byplankontoret

PLANBESKRIVELSE
0605_440

Detaljregulering for
Bakkeveien 7, gnr 39 bnr 42

Utarbeidet av Ole Alexander Heen, 03.07.2019
Sist revidert 16.12.2019

1. Sammendrag

Intensjonen med planarbeidet er å fortette omsøkte eiendom med en 8 mannsbolig
med utvendig parkering. Se vedlagte skisse til situasjonsplan som viser en mulig
tomteutnytting. Området er i dag avsatt til bolig.

2. Bakgrunn

2.1 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å fortette omsøkte eiendom med en 8 mannsbolig
med utvendig parkering.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller og eier av tomten er Bakkeveien 7 AS. Plankonsulent er siv.ark Ole
Alexander Heen i Heen Eiendom AS.

2.3 Utbyggingsavtaler
Forslagsstiller kan ikke se noen behov for utbyggingsavtaler i denne saken.

2.4 Krav om konsekvensutredning
Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger,
da tomta er på mindre enn 15 daa (15 000 m2) og reguleringsplanen er i samsvar med
overordnet plan.

3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
Oppstart av planprosess ble varslet med brev og annonse i Ringblad den 24.02.2018
med frist for innspill 24.03.2018. Offentlige etater og alle naboer i området ihht. liste
mottatt fra Ringerike kommune ble varslet.
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Merknader er kommentert og gjengitt i vedlegg 1.
4. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan)

4.1 Overordnede planer
Kommuneplanens arealdel der eiendommen ligger som boligeiendom.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
«0605 15 S V Norderhov», vedtatt 25.09.1947. Reguleringsbestemmelsene for
reguleringsplan S V Norderhov er av eldre dato og bestemmelser anses å være
mangelfull/upresise. For denne reguleringsplanen skal til enhver tid gjeldene
kommuneplanbestemmelser gjelde foran tilsvarende bestemmelser i
reguleringsplanen.

4.3 Tilgrensende planer
«311 Boligområde på Benterud», «399 Ny skole og boligområde Benterud», «62 03
Eikli område B.» og «431 Områderegulering Hønefoss» .

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
I forbindelse med planarbeidet har rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser vært
vurdert ihht. følgende:

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Retningslinjene er ment å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all
planlegging og byggesaksbehandling etter plan og bygningsloven. Det settes krav til
at planlegger skal ivareta arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal
sikres i planer der barn og unge er berørt.

Denne planen omfatter kun et lite areal, og det legges opp til 8 nye boenheter der
lek vil foregå på egen eiendom, samt på offentlige lekeplasser i umiddelbar nærhet.
Planområdet er et rolig boligstrøk med lite trafikk, og gangvei til sentrum av Hønefoss.

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging.
Retningslinjene skal ivareta statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging, og
nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser.

Planområdet ligger i gangavstand til Hønefoss sentrum og til offentlig kommunikasjon
som buss og tog. Kommuneplanen går inn for fortetting i slike strøk for å spare miljøet
for forurensing.

Det bygges moderne og godt isolerte boliger ihht. dagens standard for
energibesparelse. Det satses også på å etablere et estetisk og godt bomiljø som vil
passe flere befolkningsgrupper.
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
Planområdet består av eiendom 39/42 samt Bakkeveien på Eikli. Eiendom 39/42 er på
1769 m2.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet ligger et boligområde med variert bebyggelse av eneboliger og blokker.
Ny barneskole og 200 leiligheter under bygging i umiddelbar nærhet

5.3 Stedets karakter
Boligene i området er av variabel karakter fra eldre bebyggelse til
ny bebyggelse hvor den nærmeste bebyggelsen er småhusbebyggelse og med skole og
blokkbebyggelse mot vest.

5.4 Landskap
Landskapet er lokalt tilnærmet flatt. Planområdet består av en enebolig med hage og
gårdsplass. Det er svært gode solforhold på tomta. Det finnes ingen spesielle estetiske
og kulturelle verdier i planområdet som må ivaretas. Se bilde under.

Bilde: Oversiktsbilde av tomten (kilde: prospekt ved salg av eiendom 2017)

5.5 Kulturminner, kulturmiljø, naturverdier, rekreasjonsverdi, uteområder og landbruk
Planområdet har ingen kjente kulturminner, kulturmiljøer, naturverdier, uteområder
eller landbruk som må ivaretas.
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5.6 Trafikkforhold
Adkomsten til boligen på tomten er i dag fra Bakkeveien via Benterudgata. Dette er en
kommunal vei med lite trafikk. Det er ikke noe spesiell fare for ulykkessituasjoner i
området. Noe vegetasjon har vokst opp i siktlinjene i krysset
Benterudgata/Bakkeveien. Busstopp begge veier i Osloveien ligger kun 350m i
gangavstand fra eiendommen. Viser til vedlagte trafikkanalyse.

5.7 Sosial infrastruktur
Planområdet sokner til Benterud skole.

5.8 Teknisk infrastruktur
Eneboligen som i dag ligger på tomten er tilkoblet offentlig vann og avløpsledninger i
enden av Bakkeveien.

5.14 Grunnforhold
Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet. Byggegrunnen
forventes ihht. N GU kartlegging å være sandholdig grunn med leire under.

5.15 Støyforhold
Planområdet ligger i god avstand fra større hovedveier og det er dermed svært lite
støy fra trafikk. Osloveien som er den mest trafikkerte gata ligger 270 meter unna i
luftlinje. Planområdet er ikke støyutsatt iht. støykart hos miljøstatus.no.

Støykart (Kilde: miljøstatus.no)

5.16 Luftforurensing
Det er ingen kilder til luftforurensning i nærområdet ut over normal luftforurensning i
bebygde områder. Veistøv fra Osloveien anses som største kilde, men boligen ligger i
god avstand fra Osloveien.
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5.17 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Viser vedlagt ROS analyse. Det er ikke identifisert vesentlige risikoer i eksisterende
situasjon.

6. Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Boligformål, leilighetsbygg på 2 etasjer med 4 leiligheter i hver etasje med størrelse
50 110 m2. Leiligheter i 1. etasje utformes som tilgjengelig boenheter. Alle leiligheter
får gjennomlys og vestvendte terrasser.

Plantegning

6.1.1 Reguleringsformål
Boligbebyggelse blokkbebyggelse (BBB), lekeplass (BLK), Boligbebyggelse frittliggende
småhusbebyggelse (BFS), adkomstvei (SKV), Fortau (SF), gårdsplass (BGP), Parkering
(SPP), uteoppholdsareal (BU T) og frisiktsone (H140).

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligformål med parkering.
Planarbeidet skal også behandle adkomstvei, samt vurdere og belyse konsekvenser i
tema som støy, forurensning, trafikkforhold, estetikk, universell utforming, sol/skygge
forhold, parkeringsløsninger.
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Bilde: Situasjonsplan med plassering av bygg
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Bilde: 3D illustrasjon av bygg

Bilde: 3D illustrasjon av bygg sett fra innkjøring
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Bilde: 3D illustrasjon av bygg sett fra syd

Bilde: 3D illustrasjon av bygg sett fra vest

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsens høyde for de nye boligene skal ihht. planbestemmelser ha maks
gesimshøyde 8 m.

6.3.2 Grad av utnytting
Iht. planbestemmelser kan det bebygges med maks 800 BRA innenfor område BBB.
Utkragede balkonger, terrasser og svalgang kan anlegges utenfor formålet og i tillegg
til bruksarealet. I tillegg kan det oppføres, avfallshus, boder og carporter innenfor
området avsatt til SPP.

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det er planlagt ett leilighetsbygg på 2 etasjer med 4 leiligheter i hver etasje.
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6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Arealet ligger i et etablert boligområde med nærhet til skole, rekreasjonsarealer,
lekearealer og sentrumsfunksjoner. Det er gode solforhold på eiendommen. Se
vedlagt soldiagram. Den er også lite støyutsatt. Totaloppfatningen er at det ligger til
rette for meget god bokvalitet.

6.5 Parkering
Det planlegges for 1 parkeringsplass per boenhet + 4 gjesteparkeringsplasser, totalt 12
plasser. Sentrumsbebyggelse med nærhet til offentlig kommunikasjon, skole,
barnehage og sentrumsfunksjoner gjør at vi anser at dette dekker behovet for
parkering. Det er avsatt 4 gjesteparkeringsplasser felles for alle leilighetene, hvorav 1
skal være H C tilpasset. Parkering vil foregå på terreng eller i carporter.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Boligene tilkobles til kabelskap KS2123. Det er opplyst fra Ringeriks Kraft Nett AS at
det er nok strømkapasitet i trafo C132 samt frem til kabelskap KS2123 til en 8
mannsbolig. Dette kabelskapet står kun få meter fra tomtegrensen. Se kart under.

Bilde: Situasjonskart med plassering av kabelskap
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6.7 Trafikkløsning
Eksisterende adkomst benyttes. Osloveien – Benterudgata – Bakkeveien.
Siktlinjer må ivaretas av eiere av tomter i krysset Benterudgata/Bakkeveien.

6.7.1 Kjøreatkomst
Tilknytning til overordnet vegnett.

6.7.2 Utforming av veger
Adkomstveien til boligene er Bakkeveien som er en kommunal vei. Veien er tilnærmet
flat og har i dag en bredde på ca. 3 meter, mens veieiendommen har en bredde på
5,3–7 meter. I tillegg er det en møtelomme i Bakkeveien. Viser til vedlagt
trafikkanalyse.

6.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er god tilgjengelighet for gående og syklende. Bakkeveien har lite trafikk. Fra
Benterudgata videre mot byen er det opparbeidet fortau på begge sider av vei.

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Bakkeveien er kommunal eiendom.

6.8 Planlagte offentlige anlegg
Det er ikke behov for offentlige anlegg i forbindelse med reguleringsplanen.

6.10 Universell utforming / tilgjengelighet
Leiligheter i 1. etasje utformes som tilgjengelig boenhet. Det planlegges ikke for heis til
2. etg. Uteområdet tilrettelegges for bevegelseshemmede.

6.11 Uteoppholdsareal
Det tilrettelegges for minimum 400 m2 uteoppholdsareal, etter at parkering og
bebyggelse er fratrukket. I planbestemmelsene foreslås det å sette krav til minimum
50 m2 uteoppholdsareal per boenhet, inklusive terrasse. Arealet har flat arrondering
og gode solforhold. Hver leilighet får egen terrasse. Resterende uteareal planlegges
som felles uteoppholdsareal for alle boenhetene. Tomten opparbeides med plen og
beplantning. Videre anleggelse av sittegrupper, beplantning og lekeplass planlegges og
utføres av sameiet etter behov og ønske for fremtidige beboere. Videre er skolen med
tilgjengelig lekeareal utenfor skoletiden nærmeste nabo. Det er også friområder i
nærheten med Elvebredden, Sjongslunden, stadion, søndre park, og Petersøya.
Eksisterende vegetasjon fjernes. Det er noen store trær på eiendommen som skygger
for sol for naboeiendommene som det har kommet innspill med ønske om fjerning.
Det er også fare for at disse faller med store konsekvenser for bebyggelsen i
nærheten.

6.12 Kollektivtilbud
Busstopp begge veier i Osloveien ligger kun 350m i gangavstand fra eiendommen.
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6.13 Sosial infrastruktur
Planområdet sokner i dag til Benterud skole som har god kapasitet. Det finnes flere
barnehager i områdene rundt Bakkeveien.

6.14 Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Boligen på tomten er i dag tilknyttet offentlig vann og avløpsledninger fra Bakkeveien.
De nye boligene vil tilknyttes avløp i samme kum, 11562. Der er det både en AF 300 og
en AF PVC 200. Det ligger en vannledning VL SJG 150mm i umiddelbar nærhet i
Bakkeveien som kobles til. Se kart under.

Bilde: Situasjonskart med plassering av kummer for vann og avløp

6.17 Plan for avfall
Det tilrettelegges for dunker plassert i lukket avfallshus iht. retningslinjer fra H RA.
Avfallshuset plasseres så nært som mulig Bakkeveien for å lette henting av avfall.

6.19 Rekkefølgebestemmelser
Rekkefølgebestemmelser iht. endelige planbestemmelser.
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7. Konsekvensutredning

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger,
da tomta er på mindre enn 15 daa (15 000 m2) og reguleringsplanen er i samsvar med
overordnet plan.

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordnede planer
Denne planen passer godt inn i kommunens ønske om fortetting. Ny skole som
grenser inn til denne tomten og mulighet for barnefamilier å etablere seg i et nye
leiligheter vil passe godt sammen. Planen ligger også nære byen, matvarebutikker og
kollektivtrafikk. Planen ligger utenfor området for «sentrumsplanen». Planen vil ikke
påvirke overordnede planer.

8.2 Landskap
Noen høye trær vil bli fjernet fra tomten. Dette vil bedre solforholdet for naboer. Det
vil ellers ikke bli gjort vesentlige forandringer på landskapet ifm. dette planforslaget.

8.3 Stedets karakter
Området består i dag av småhusbebyggelse, men det er i nærheten både
flermannsboliger, blokker og en stor skole. Småhusbebyggelsen består til dels av store
eneboliger og tomannsboliger hvor en 8 mannsbolig ikke er særlig større enn enkelte
av «småhusene» langs Bakkeveien. En 8 mannsbolig vil medføre en fortetting i
Bakkeveien og til dels endre dens karakter, men ikke hvis hele området blir sett på
som helhet.

8.4 Byform og estetikk
Forslagsstiller har foreslått en bygningskropp med flatt tak som gir bygningsmassen et
moderne uttrykk. Dette står i stil med annen nyere bebyggelse i området. I tillegg
planlegges det frittstående uteboder og avfallshus i samme uttrykk som hovedbygg.
Dette mener vi vil føye seg inn i stedets karakter på en god måte.

Bygg med flatt tak har lavere mønehøyde enn bygg med saltak. Når solen står lavt på
himmelen vil et flatt tak gi mindre skygger enn et saltak. Bygg med flatt tak har
derimot høyere gesims og gir mer skygge når solen står høyt på himmelen. Midt på
dagen vil bygget hovedsakelig skygge på egen eiendom og derfor ha mindre betydning
for naboer enn når solen står lavt på himmelen.

Viser til vedlagt skyggediagram som viser planlagt bebyggelses virkning på sol og
skyggeforhold.

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Ingen kulturminner eller verneverdi på eksisterende bygningsmasse. Planene vil ikke
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påvirke kulturminner, kulturmiljø eller verneverdier i området. Det ligger eiendommer
med høy verneverdi i nærområdet ved Osloveien.

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Det er ingen spesielle naturverdier på tomten. Planområdet består i dag av en
enebolig med hage og opparbeidet gårdsplass. Utbyggingen vil ikke påvirke det
biologiske mangfoldet. Det er ikke funnet noen truede plantearter, og heller ikke
forventet da planområdet har vært opparbeidet/kultivert som hage.
Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart tilsier
også at det ikke finnes spesielle naturverdier på planområdet. Det er i
Miljødirektoratets database heller ikke registrert noen form for økosystem, art eller
naturtype som er til hinder for utbygging.

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Reguleringsområdet er i dag en privat bolig med privat hage som ikke er tilgjengelig
for andre enn eier. Tenkt bruk påvirker ikke rekreasjonsmuligheter i området.

8.8 Uteområder

Uteområder vil bli opparbeidet med parkering, plen og lekeplass, og påvirke
omgivelsene i positiv retning. Høye trær fjernes som bedrer solforholdene til
naboeiendommer.

8.9 Trafikkforhold
Adkomstvei og gangadkomster vil bli uendret, men med noe økt trafikk. Likevel godt
innenfor forutsetninger for adkomstvei med fartsgrense under 30 km/t. Viser til
vedlagt trafikkanalyse.

8.12 Universell tilgjengelighet
Leiligheter i 1. etasje utformes som tilgjengelig boenhet. Uteområdet tilrettelegges for
bevegelseshemmede.

8.13 Energibehov – energiforbruk
Tek 17 med fleksible energiløsninger legges til grunn. Undersøkelser viser at det er nok
strømkapasitet nærmeste trafo.

8.14 R OS
Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at det ikke er
vesentlige risikoer forbundet med planforslag. Viser til vedlagt ROS analyse.

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Mer inntekter på eksisterende infrastruktur og legger til rette for økt skatteinngang
mht. bygging av flere boenheter i kommunen.

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Økt kundegrunnlag for næringsdrivende i området.



14

8.19 Interessemotsetninger
Naboer ønsker ingen forandring av området, verken økt trafikk eller større bygg enn
slik det allerede er på tomten.

8.20 Avveining av virkninger
Samfunnsinteresser tilsier ønske om fortetting i bynære sentrale områder som
Bakkeveien. Infrastruktur, natur, landskap, bebyggelse og overordnede interesser
påvirkes ikke negativt av planene. Snarere vil en fortetting medføre mer effektiv
utnyttelse av disse tjenestene. Naboers ønske om ikke fortetting og økt trafikk er ikke
forenlig med overordnede interesser. Totalvurderingen er at foreslåtte planendringer
har en positiv effekt.

9. Innkomne innspill

Viser til vedlegg 1.

10. Sammendrag

Planforslaget bidrar til å fortette et boligområde i sentrumsområdet Hønefoss. Det er
varierende størrelse på leilighetene, og de vil være tilgjengelig for ulike økonomiske
samfunnsgrupper. Det er kort vei til skole og barnehage. Utfordring med adkomstvei,
men dette kan løses med møtelommer, og evt. utvide veien noe.

Vedlegg:
1. Høringsinnspill – vurdering av uttalelser
2. ROS analyse
3. Trafikkanalyse
4. Solstudie eksisterende situasjon
5. Solstudie ny situasjon
6. Høringsvurdering Høring og offentlig ettersyn av planforslag
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Detaljregulering for Bakkeveien 7

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
01 Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.10.2019
02 Norges vassdrags - og energidirektorat 26.09.2019
03 Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen 14.10.2019
04 Statens ve gvesen Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning 28.10 .2019
05 Ringerike Kommune, Byggesakskontoret 10.09.2019
06 Eiendomsbesittere i Bakkeveien og Benterudgata 05.10.2019
07 Karianne Hagen og Sven Johansen 14.10.2019
08 Kirsten Mellerud Bergedahl og Berit Irene An dreassen 04.10.2019
09 Grethe og Tord Eri ksen 02.10.2019
10 Gisle Skogheim 12.10.2019

Oppsummering av
uttalelser

Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

01 Fylkesmannen i Oslo
og Viken

Ingen spesielle merknader ,
men har tillit til at
planforslaget i tilstrekkelig
grad tar hensyn til
bygningsmiljø , landskap og
estetikk .

Mener vi sammen med
planavdelingen gjennom flere
runder har hensy n tatt
omgivelsene sett opp mot
kommunens ønske om
fortetting av sentrumsnære
områder .

Politiske føringer tilser at
hoveddelen av fortetning
skal skje i
sentrumsområder.
Benterud er et
sentrumsnært område, og
det vil være naturlig å åpne
opp for fortetning så tett på
sentrumsomr ådet.

Dette vil innebære at man
kan få boligbebyggelse
som er blandet. Det er
likevel viktig at
bygningsmiljø, landskap og
estetikk ivaretas. Dette
skal følges opp i byggesak
med illustrasjonsplan/
situasjonsplan.

02 Norges vassdrags - og
energidirektorat

Byggets plassering og høyde
er hensyntatt mht . flom og

Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.
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Ikke gitt uttal el ser , men
henviser til at det blir tatt
nødvendig hensyn til flom -
og skredfare, overvann og
energianlegg.

o vervann håndteres på eg e n
grunn . Ringerikskraft Nett har
bekreftet at energiforsyningen
er god i området .

03 Buskerud
Fylkeskommune,
utviklingsavdelingen

Ingen merknader
planforslaget .

Tas til orientering.

04 Statens vegvesen
Buskerud, Seksjon for
plan og forvaltning
Bakkeveien og
Bent erudgata er svært
smale veger. Anbefaler at
det etableres
snarveg/gangforbinde lse til
barneskolen og at
gjennomføring av dette
settes som
rekkefølgebestemmelse
før nye boliger tas i bruk .

Gangport fra
planområdet og ut i
grøntområdet ved
skoleparkeringen har vi
foreslått tidligere og blitt
vurdert igjen nå av
forslagstiller, utbygging,
eiendom og planavdelingen i
kommunen. Konklusjon
er at dette ikke er ønskelig ut
ifra sikkerskolevei og
inngripen i nylig opparbeidete
skol earealer.

En eventuell gangsti fra
Bakkeveien 7 til Benterud
skole ville blitt ledet rett til
skolens parkeringsplass.
Det er ikke ønskelig å lede
fotgjenge re inn til et
trafikkert område, og det
hadde i så fall vært
nødvendig å sikre
gangstien med et gjerde.
Ellers tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

05 Ringerike Kommune,
Byggesakskontoret

Området er definert innen
Høy radonnivå og må
gjøres undersøkelser av
evt. alunskifer . Området
ligger også i nærheten av
Benterud skole hvor det
ble påvist forurenset
grunn .

Det legges radonsperre , samt
at d et vil tas prøve r av
grunnen før ut graving av tomt
påbegynnes . Om det påvises
alunskifer eller forurens ning
vil massene håndteres som
forurenset masse etter
gjeldende regelverk .

Krav til forurensning
(alunskifer) følger av
TEK17 § 13 - 5, og det vil
ikke bli inkludert
bestemmelse om dette i
reguleringsplanen .

06 Eiendomsbesittere i
Bakkeveien og
Benterudgata

Merknader til økt trafikk i
både Bakkeveien og
Benterudgata , ut fordringer
med smale veier,
skolebarn , kapasitet på
VA , fått mer enn nok
forte tt ing med ny skole og
blokker på Elveparken
samt mener de at
blokkbebyggelse vil rase r e

Trafikktellingen som er
utført viser at det er
veldig lite trafikk i gatene
nå. Trafikkanalysen viser
at gatene etter sin
veiklasse har god
kapasitet også etter
utbyggingen av
Bakkeveien 7. Analysen
viser at Bakk e veien vil få
en bil hvert 5 minutt på
den mest trafikkerte
timen. «Kjøreturen» ut gaten
tar ca. 20

Det har blitt utarbeidet en
uavhengig trafikkanalyse
av Cowi, som konkludere r
med at en etablering av en
åtte mannsbolig vil ha liten
påvirkning sammenliknet
med dagens
t rafikksituasjon.

Politiske føringer sier at
det skal skje en fortetning i
sentrumsnære områder.
Benterud er tett på
sentrumsområder, og det
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området og forringe
verdien på etablerte
eneboliger i Bakkeveien.

sekunder, dvs at det er
en bil i gaten 6% i den
mest belastende timen.
Tellingene i Benterudgata
ovenfor og nedenfor
Bak keveien viser at det er
liten trafikk i gaten i forhold til
veiklasse. Et forslag til å
regulere inn - og utkjøring
i Bakkeveien er å sette
opp skilt 212; Vikeplikt
ovenfor møtende
kjøretøy ved innkjøring til
Bakkeveien, og skilt 214;
Møtende kjøretøy er
på lagt vikeplikt innerst i
Bakkeveien ved
avkjøring til nr . 7.

Iht. kommunens ønske
om å øke folketallet i
region, fortetting i
bynære områder og ny
barneskole, vil denne
tomten være godt egnet
for utvikling til flere
boenheter.

Driftsavdeling Vann og
avløp v/ Per Magne Foss
har bekreftet at det er
kapasitet på VA - anlegget
i Bakkeveien.

er naturlig at det åpnes
opp for fortetning i områder
hvor det er mulig. Dette vil
også innebære at man kan
få boli gbebyggelse med
blandet uttrykk , altså villa
bebyggelse sammen med
rekkehus og
blokkbebyggelse.

Ellers tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

07 Karianne Hagen og
Sven Johansen

Ønsker adkomsten fra
Bakkeveien 3, 5 og 7 skal
være ut i Harald Hardrådes
gate / Gigstadsvei fordi
Bakkeveien er smal og
uoversiktlig med en 90 -
grader s sving. Fort auet i
Benterudgata rett ved
Bakkeveien . Det kan
skape usikkerhet for
skolebarn. Snu - løsningen
for HRA er åpen og lite
marke r t inn/ut kjøring fra
Bakkeveien 7 og mener
avfallshus og carport

Adkomst ut i Harald
Hardrådes gate /
Gigstadsvei er sjekket ut i
tidlig fase av
reguleringsarbeidet og
ble lagt til side pga.
sikkerhet for skolebarn.
Bakk eveien mener vi blir
mer oversiktlig i 90 -
graders svingen etter
utbyggingen. Utvidelsen
av innkjøringen til
Bakkeveien 7 gjør det
mulig å snu med
renovasjonsbilen, i tillegg
til at det blir mulig for 2 - 3
biler å møtes. Etter 1.
gangs behandling har vi
på bakgrunn av innspill

Muligheten for å lede
trafikken ut til Harald
Hardrådes gate ble sjekket
ut tidlig i planprosessen i
sa mråd med prosjektleder
for utbygging av Benterud
skole . Det er gjort store
trafikale tiltak for å sikre en
trygg skolevei for barna på
Benterud skole , og det er
ikke ønskelig å lede mer
trafikk inn på denne veien.
Videre ville en
gjennomgang fra
Bakkeveien til Harald
Hardrådes gate blitt ledet
rett mot
hovedinngangsdøren og
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hindrer sikt inn til veien nr .
3 & 5.

flyttet avfallshuset og
gjort det mulig for
renovasjonsbilen å snu i
enden av Bakkeveien.
Dette har gjort området mer
oversiktlig .

parkeringsplassen til
skolen . Det er spesielt ved
skolestart og slutt at det vil
være mye elever i området
hvor den alternative
adkomsten til Bakkeveien
7 ville møtt Harald
Hardrådes gate. Dette
sammenfaller med
tidspunktet med mest
trafikk fra trafikktellingen,
og en ønsker ikke å lede
mer biltrafikk inn i dette
området.

HRA har spil t inn at
dagens løsning for
renovasjonsbilen er d årlig
og lite trafikksikker.
Re novasjonsbilen er
tvunget til å rygge inn
Bakkeveien, ettersom det
ikke er noen snumulighet.
Dette er en lite trafikksikker
løsning. At det nå er
tilrettelagt for å snu innerst
i Bakkeveien anser
rådmannen som positivt.
Det er et ønske fra HRA
om at avfallsbod skal være
lett tilgjengelig, og det er
derfor vurdert som mest
hensiktsmessig å ha
denne ved innkjørselen til
eiendommen.

08 Kirsten Mellerud
Bergedahl og Berit Irene
Andreassen

Stiller spørsmål om det blir
presedens til slik
oppsiktsvekkende og
voldsom utbygging i en
blindvei hvis denne planen
blir vedtatt.
Bakkeveien er smal og
i kke kapasitet til flere biler
og beboere mangler
gjesteparkering i området.
Store problemer med
søp peltømming når HRA
må rygge inn med store

Kapasitet på B akkeveien
omtalt i punkt 6 og i
trafikkanalyse.
Når det gjelder
gjesteparkering
observerer vi at de fleste
har gode muligheter for
det på egen tomt og vi
tilrettelegger for 4
gjesteplasser innenfor
planområdet. Ved behov
for flere gjesteplasser
enn dette finnes det
mange
parkeringsplasser i
rimelig nærhet, spesielt
på kveld og helger.

Det er overordnede
politiske føringer om
fortetning i sentrumsnære
områder. Ettersom
Benterud er et
sentrumsnært område, vil
det være naturlig å se på
mulighet for fortetning der
dette er mulig. Hvis det
tillates utbygging i
Bakkeveien 7 trenger ikke
dette å skape presedens,
da hver plansak er
forskjellig og det gjøres
alltid en individuell
vurdering. Det er dagens
situasjon som legger
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biler. Stiller spørsmål ved
grunnforhold når det er
b are 6 meter ned til
grunnvannet. Levd med
bråk lenge fra utbygginger
i området .

Vi tilrettelegger slik at
HRA ikke lenger må
rygge inn veien for å
hente søppel, men kan
snu i enden av
Bakkeveien.

Grunnforholdene er godt
utredet ifm. de
sisteutbyggene i området
og konklu sjonen er gode
stabile grunnforhold som
egner seg for utbygging.

Når det gjelder støy fra
anleggsarbeider skal
arbeidene utføres slik at
de tilfredsstiller
støyforskriftene og er til
minst mulig sjenanse for
beboere i området.

føringer på om det er mulig
å gjøre en fortetning. Det
vil si at om én fortetning
har ført til at maksimal
kapasitet på for eksempel
vegnettet eller annen
infrastruktur er nådd, vil
det ikke være mulig å
fortette området videre. I
alle områder hvor det er et
ønske om fortetning vil det
være en grundig vurdering
av ti ltakets virkning på
nærmiljøet i arbeidet med
reguleringsplanen.

Ellers tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

09 Grethe og Tord
Eriksen

Området består av småhus
og smal vei som de ønsker
skal bestå.

2 - 3 biler pr . leilighet vil
medføre stor t rafikk hvor
det ferdes små barn til og
fra skolen . Positive til
oppføring av ny 2 manns
bolig .

Kapasitet på Bakkeveien
er omtalt i punkt 6 og i
trafikkanalyse.

Dette er en stor tomt i en
lite trafikkert gate som
egner seg godt til
fortetting. Tomten er
bynær og ligger ved en
ny barneskole som har
kapasitet til flere elever .

Det er utarbeidet
trafikkanalyse som tilsier at
Benterudgata/
Bakkeveien har kapasitet
t il å tåle trafikkøkningen en
åtte mannsbolig vil
medføre.

10 Gisle Skogheim

Trafikk utfordringer fra
Benterudgat a og ut i
Osloveien gener e lt og
spesielt med syke - og
b r annbiler i området . Bør
derfor lages ny vei ut i
Harald Hardrådes gate og
bom i krysset ved
Bakkeveien /
Benterudgat a .

Tynn asfalt i Bakkeveien
som ikke tåler
byggetrafikk .

Bygging av
blokkbe b yggelse og
trafikken det medfører vil

Kapasitet på Bakkeveien
og Benterudgata er
omtalt i punkt 6 og i
trafikkanalysen.

Trafikkløsningen i
område ble nylig bygget
om ifm. åpningen av
Benterud skole.
Bent erudgata ble
omgjort til en blindvei
som medførte mindre
trafikk i Benterudgata.
Eikliveien ble samtidig
etablert som en
enveiskjørt gate. Dette
har samlet redusert
trafikken i krysset ved

E n ny adkom stvei til
Harald Hardrådes gate
ville ført til endringer på
grøntområde og
parkeringsplassen til
Benterud skole, og har blitt
vurdert til å ikke være
aktuelt i denne
planprosessen. Det er mye
barn som ferdes i dette
området, og det er ikke
ønskelig å tilre ttelegge for
økt trafikk inn mot
skoleområdet.
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ødelegge freden i
Bakkeveien .

rådhuset. Det er også
mulighet å kjøre ut i
Osloveien via Eikliveie n
og lyskryss.

Tykkelsen på asfalten i
Bakkeveien er normal for
slike adkomstveier i
kommunen. Hvis veien
blir vesentlig forringet,
skal vi som utbygger
bringe veien tilbake til
opprinnelig standard.

Erfaring tilsier at ved
nybygg og faste boliger
er det mindre sjanse for
utleie og festested og
dette kan redusere
nattebråket.



       
       
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  2019/44291 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  29.08.2019  17/4425 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Bakkenveien 7 

Vi viser til brev av 29. august 2019 med forslag til detaljregulering for Bakkenveien 7 i Hønefoss, gnr. 
39/16. Planområdet ligger ved Benterud i Hønefoss. 
 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av en åttemannsbolig med tilhørende 
infrastruktur. Planområdet består i dag av en enebolig som skal rives for å gjøre plass til den nye 
boligen. Tomta er på ca. 2,2 daa. 
 
Fylkesmannen har i brev av 21. mars 2019 uttalt seg til varsel om oppstart av planarbeidet. Vi ba om 
at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, universell utforming, klima og energi, landskap 
og naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Etter en gjennomgang av saken kan vi ikke se at planforslaget kommer i konflikt med nasjonale eller 
viktige regionale interesser som vi er satt til å ivareta. Vi har derfor ingen spesielle merknader til 
saken. Det aktuelle arealet ligger skjermet i et etablert boligområde med kort vei til skole, 
rekreasjonsareal og lekeplasser. 
 
Slik området er bygd ut i dag vil oppføring av en åttemannsbolig bryte med bygningsmiljøet slik vi 
vurderer saken. Så tett på sentrumsområdet er det likevel ikke unaturlig at det åpnes opp for en 
høyere utnyttelse. Vi har derfor tillit til at kommunen ser til at planforslaget i tilstrekkelig grad tar 
hensyn til bygningsmiljø, landskap og estetikk. Dette må følges opp videre i byggesaken. Vi viser til 
nasjonale forventninger og til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 
2004.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 
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NVEs generelle innspill - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for 

Bakkeveien 7 - Ringerike kommune 

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. 

Vedlegg:     

   

   
 

  

   

   

 



bfk.no Side 1 av 2

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen
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E-postadresse
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Telefon
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Bankkonto
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Bakkeveien 7 - gnr 39 bnr 42 - Hønefoss - Ringerike Kommune -
detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag for Bakkeveien 7 i Ringerike kommune jf PBL § 12-10.
Vi viser også til vår uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid, datert 22.03.2018.

Dette er en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

Kort om planen
Planområdet omfatter eiendom gbnr 39/42 på Benterud i Hønefoss og består i dag av enebolig
med opparbeidet gårdsplass. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av
åttemannsbolig.

Arkeologiske kulturminner
Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner eller andre arkeologiske
kulturminner inne i planområdet. Vi har derfor ingen merkander til planen.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har tidligere uttalt at vi ikke har noen merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Hanne Christine Wilhelmsen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  14.10.2019  Vår referanse:  2018/5544 - 5 Vår saksbehandler:
Deres dato:  29.08.2019  Deres referanse:  17/4425-29 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
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Detaljregulering Bakkeveien 7 - tilbakemelding høring og offentlig ettersyn
etter I . gangsbehandling

Vi viser til epost fra dere datert 23.oktober 201 9

Planforslaget berører ikke riks- eller fylkesveg direkte.

Saksopplysn inger:

Statens vegvesen kan ikke se å ha mottatt planforslagetved ordinært offentlig ettersyn

Planforslaget innebærer regulering av en åttemannsbolig (blokkbebyggelse) i et vanlig
villastrøk på Benterud. Området har atkomst via kommunal veg. Trafikkanalysen som følger
planforslaget konkluderer med at det ikke er behov for avbøtende tiltak.

Vår vurdering:

Da Bakkeveien og Benterudgata er svært smale veger, vil vi anbefale at det etableres en mer

direkte snarveg/gangforbindelse i sør-vest fra planområdet til den nye barneskolen og at
gjennomføring av dette settes som rekkefølgebestemmelse før nye boliger tas i bruk.

Konklusjon:

Vi viser til ovennevnte planfaglige råd, men har ikke innsigelse mot planforslaget

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Arne Tovslid

Kontoradresse

Tollbugata 2

Faktu raad resse

Statens vegvesen

Regnskap

Postboks 702

98 1 5 Vadsø

3044 DRAMMEN
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
Til: 

Hanne Christine Wilhelmsen, 
 

Fra:  Ole Anders Moskaug 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/4425-32 40499/19 PLN 440 10.09.2019 

Merknad miljø - 440 Detaljregulering Bakkeveien 7 Gnr/bnr 39/42 

 

Planområdet ligge i områder med Høy radonnivå jf. kommunens Aktsomhetskart. 

Bygging og graving krever at det gjøres undersøkelser for å påvise/avkrefte at det er 

alunskifer. Påvist alunskifer skal håndteres iht. godkjent tiltaksplan, og skal godkjennes av 

kommunen før det graves. Alunskifer skal deponeres på godkjent avfallsmottak. Mellomlagring 

på eiendommen/tiltaksområdet kan godkjennes av kommunen, men ikke utenfor da dette faller 

innunder Fylkesmannens forvaltningsområde.  
 

  

 

Planområdet/eiendommen er tilstøtende gnr/bnr 39/218 – Benterud skole, hvor det ble ryddet 

opp i forurenset grunn i 2016. Påvirkningsgrad er angitt til 2 - Akseptabel forurensning med 

dagens areal- og resipientbruk. Bygging og graving krever at det gjøres undersøkelser for å 

påvise/avkrefte forurensning.  

 

Viser ellers til Områderegulering for Hønefoss § 3.1.1 forurenset grunn, og «Regler for 

bygging og graving i forurenset grunn» på kommunens nettside: 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/miljo-og-areal/miljovern/forurenset-

grunn. 



Ringerike Kommune
Areal- og byplankontoret
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5. Oktober 20L9

Innspill til mottatt detaliregulering, Bakkeveien 7. Saksnr. L7 /4425-29

Vi viser til vårt tidligere innspill i mars 2018 som foreløpig ikke er hensynstatt i
det hele tatt.

Bakkeveien og Benterudgata er ett etablert villastrøk. Bakkeveien består av
eneboliger og Bakkeveien er en smal avstikkvei fra Benterudgata uten reel
mulighet til å møte bil. Det er ingen mulighet til å etablere fortau, ei heller å lage
bredere vei slik at man kan ha møtende trafikk. Å tiilate etablering av en
blokkutbyggelse her vil være å rasere område og forringe verdien på etablerte
eneboliger i Bakkeveien.

Detvirker ikke gjennomtenkt med vesentlig økt trafikk i Benterudgata med
henblikk på alle barna som går til og fra Benterud Skole. Ei heller at Bakkeveien
er en smal vei hvor det ikke er praktisk mulig å ha møtende trafikk når man
kjører til og fra eiendommene. Bakkeveien er heller ikke i en tilstand som tåler
den ekstra belastningen som en eventuell byggeperiode vil gi.

Det er i dag blittvanlig praksis at man bruker gårdsplassen til Bakkeveien 24
som møteplass. Eier av Bakkeveien 2A vil gjerde inn gårdsplassen sin hvis, mot
sunn fornuft, denne reguleringen blir vedtatt I til informasjon så har Bakkeveien
2A r ett eiendomsgrense mot Bakkeveien)

Kapasiteten på VA, spesielt avløp har allerede nok belastning.

Å vedta en reguleringsplan som tillater en B-mannsbolig innerst i Bakkeveien vil
være en særdeles lite gjennomtenkt avgjørelse som gir en rekke nye utfordringer
med vei, vann og avløp og setter nabolaget i en forringet og vanskelig situasjon. I
tillegg så vil trafikken øke ytterlig i Benterudgata, noe som er svært lite ønskelig
da dette er gangveien til mange barn til og fra Benterud skole.

Vi mener formannskapet må ta til fornuft og opprettholde det villaområde som
er. Benterud har allerede fått mer en nok fortetting med Benterud skole og
blokkbebyggelse langs elva. Å illlate 8-manns bolig i Bakkeveien for å

tilfredsstille en eiendomsbesitters ønske om profitt som ikke bor eller skal bo i
Bakkeveien er vanskelig å forstå at skal være grunn god nok til å rasere ett
villastrøk.

Med hilsen

Eiendomsbesittere i Bakkeveien og Benterudgata.

Se side 2 for signerte eiendomsbesittere
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Fra: Karianne Hagen [kariahag@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 14.10.2019 23:44:53 

Emne: Merknader planarbeid Bakkeveien 7 

Vedlegg:  

Mener at den beste adkomsten til Bakkeveien 7, og evt. 3 og 5, fremdeles vil være fra Harald Hardrådesgate/ Gigstadsvei. Dette fordi Bakkeveien er smal. 
Det er vanskelig når biler møter myke trafikanter eller andre biler inn denne veien. For oss som bor innerst i veien er det ikke mulighet for å få overblikk over 
hele gaten før vi kjører ut av eiendommen da veien har en 90-graders sving.  
Etter hva jeg har hørt skulle Bakkeveien ha fortsatt videre slik at det hadde blitt en gjennomkjøringsvei (ligger i navnet at dette stemmer), og det hadde da 
vært mulig med enveiskjøring. Slik forholdene er i dag er dette ikke mulig. 
 
Vet også at det er kaotiske situasjoner i trafikkavviklingen ved skolen per i dag. Mener dette vil ha blitt bedre om det kom vei inn til eiendommene slik at det 
ble skikkelig veikryss ved skolen med dertil hørende forgjengerfelt. 
Ser at det blir flere og flere som benytter seg av Benterudgata som adkomst til skolen. Krysset Benterudgata/Bakkeveien er for mange små utfordrende når 
fortauet plutselig tar slutt. Dessverre ser jeg også at flere foreldre overser skilting og kjører barna sine helt ned til skolen denne veien.  
 
Ser også at snuløsningen som er laget for HRA gjør at det blir veldig åpent i svingen, og lite markerte grenser for eiendommens inn og utkjøring.  
Avfallshuset sammen med parkering gjør at det vil bli lite oversiktlig i forhold til trafikken som kommer fra nr. 3 og 5. Ber derfor om at avfallshuset og 
overbygg bort til bod blir fjernet/flyttet slik at området blir mer oversiktlig. 
 
Mvh 
Karianne Hagen og Sven Johansen 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 



Fra: Berit Irene Andreassen [beritireneandreassen@icloud.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 05.10.2019 12:34:06 

Emne: Fwd: Detaljregulering Bakkeveien 7 

Vedlegg:  

 

 

 

Videresendt melding: 

 

Fra: Berit Irene Andreassen <beritireneandreassen@icloud.com> 

Emne: Detaljregulering Bakkeveien 7 

Dato: 4. oktober 2019 kl. 13:52:52 CEST 

Til: postmottak@ringerike.kommune.no 
 

 
Areal og byplankontoret 
v Hanne Christine Wilhelmsen 
 

 

 
440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - høring og offentlig ettersyn. 
 

 
Vi protesterer med dette mot blokkbebyggelse i blindvei på Benterud og har følgende 

anmerkninger og spørsmål:  
 
Det er flere store tomter på Benterud, og vi bekymrer oss for hvor dette skal ende hvis det blir 

gitt tillatelse til blokkbebyggelse i dette småhusområdet. Vil en slik tillatelse føre til 

presedens?  

 

Siden det visstnok ikke finnes en reguleringsplan for området, synes vi det er 

oppsiktsvekkende at det legges opp til en så voldsom utbygging.  

 
Bakkeveien har ikke kapasitet til mer trafikk enn det er i dag. Den er så smal at det ikke finnes 

mulighet til møtende trafikk, og det er ikke rom for utvidelse. Veien blir brukt av skolebarn og 

pensjonister og munner ut i Benterudgata som er skolevei for barneskoleelever. I tillegg er det 

ikke gjesteparkeringsmuligheter noe sted for oss som bor her. Hva skjer da hvis vi får 8 nye 

boenheter? Dette vil føre til mer enn en fordobling av husstandene i Bakkeveien og øke 

trafikken radikalt! 
 
Det er allerede store problemer med søppeltømming slik HRA har signalisert, og vi ser også at 

store biler må rygge inn i Bakkeveien. 
 
Videre vil vi påpeke de spesielle grunnforholdene på Benterud. På en nabotomt, er det bare 6m 

ned til grunnvannet, og vi lurer på hvordan dette vil bli påvirket av en utbygging?   
 
Hvordan vil fremtiden se ut for oss beboere i Bakkeveien? Vi har levd med utbygginger rundt 

oss lenge. Det har ristet i hus og klirret i glass samtidig som det har vært bråk fra arbeid og 

store maskiner. 
 



 

 
Mvh  
 
Kirsten Mellerud Bergedahl 
 
Berit Irene Andreassen 
 

 

 

 





Fra: Gisle Skogheim [gs.skogheim@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Hanne Christine Rolstad Wilhelmsen 

[Hanne.Christine.Rolstad.Wilhelmsen@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 12.10.2019 22:37:31 

Emne: Saksnr. 17/4425-29.. 440 Detaljeregulering for Bakkeveien 7 

Vedlegg:  

Hei  

 

Benterud har i alle år før ny skole kom  hat 2 veimuligheter. Når skolen kom og nytt lyskryss 

blir bygget i Osloveien kom probleme ved Rådhus i tider med mye trafikk. 

Du kommer ikke ut på veien uten og ta Eikerliveien bort til skolebuss plassen og så ut i 

lyskryss om du skal over brua 

Bakkeveien har hvert stengt flere ganger på grunn av sykebil  og vi så probleme i Benterud gt 

for noen uker siden da vi hadde 2 brannbiler på utrukning i gata 

 

Vi som bor på Benterud ønsker og få en ny vei ut av område om noe skulle oppstå. 

Vi hadde gravearbeide i nedere del av gata noe som kostet kommunen mye penger på grunn 

av biltrafikk og vi hørte at gata skulle graves opp hele veien til Rådhuse. 

 

Ved bygging i Bakkeveien 7 må de lages en ny vei ut Harald Hardrådesgate. Da utbygger har 

tomt mot skole parkering ( eller ta litt av den gamle lekeplassen som Kommunen solgte til 

Torjul. ) 

Og ved og sette opp en bom ved Benterudgt / Bakkeveien som kan åpnes ved behov er ikke 

Benterud gt så sårbar som nå ved graving ved Rådhuse og en ny vei over parkering måtte 

bygges for Ca 3 ukers jobb. 

 

Asfalten i Bakkeveien er på 5 - 6 cm og kommer ikke til og holde til trafikken ved utbygging 

og vi ser alt en stor økning i biltrafikk etter at Bakkeveien 7 blei et utleiehus med mye 

nattebråk 

 

Vi i Benterudgt 15 har ikke grunn og avgi til bedre vei og fortau, da går min parkeings plass 

og tomt jeg kjøpte til av Naboen for og bygge slik Kommunen ønsket, vi gå tapt som jeg 

bruker hver dag. 

Jeg har alt flyttet inn gjerde ca 1m ( og rundet av i krysse )  mot Bakkeveien av eggen glede, 

veien skal ha samme brede hele veien og jeg kan godt flytte de ut igjen da jeg ikke er hjemme 

med lastebilen lenger 

Slik jeg ser de er de natulig at Bakkeveien har utkjøring i Harald Hardrådesgate og lyskysse 

da dette ellers vil øke veldig på krysse ved Rådhuse. 

 

Benterud gt blir mye brukt av unger som går fra og til  Hønfoss og mange kjører unger til og 

fra skolen og parkere  ved  Benterudstua 

Og vi ser også at mange skoleklasser går Benterudgt med lærer  

Parkerings vakt kan ikke bøtlegge ved kjøring og stopping på privat grunn sier di, så vi har 

mye trafikk i Benterudgt ved skole stat og slutt 

 

Utbygging i Bakkeveien må ha utkjøring til lyskrys og Harald Hardrådesgate ellers ser jeg 

ikke at Bakkeveien og beboere i den tåler den økningen med trafikk i bolifelte som de 

medfører. 



De er rett og slett og ødelegge freden i Bakkeveien ved bygging av blokkebyggelse og 

biltrafikken dette medfører. 

Her dere fått et privat firma til og vurdert tapet/ konsekvensene vi andre i Bakkeveien får ved 

at en skal bygge ut og vi lide 

Vi har ikke en 1cm eller nattesøvn og gi fra oss 

 

Kom gjerne på Benterud og se hvordan vi har de, de er lettere og få et bilde da 

 

Gisle Skogheim. 
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2 BAKKEVEIEN 7 - TRAFI KKANALYSE

http://projects.cowiportal.com/ps/A134763/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse, Bakkeveien 7.docx

1 Bakgrunn og dagens situasjon

Bakkeveien 7 AS ønsker å omdanne eksisterende enebolig i Bakkeveien 7 i Hø-

nefoss til 8 - mannsbolig . 8 - mannsbolig en vei kobles til Bakkeveien og det om-

kringliggende veinett et vi a Benterudgata og Eikliveien til Osloveien.

Figur 1 Prosjektområdets plassering i Hønefoss
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http://projects.cowiportal.com/ps/A134763/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse, Bakkeveien 7.docx

2 Eksisterende forhold

Bakkeveien er en 1 - felt lokal vei på 90 meter med en veibredde mellom 3 og 3,5

meter. Veien er blind med møtelomme ved Bakkeveien 2A. De t er 8 eneboliger i

veien som er koblet til Bakkeveien .

Trafikktall

Det foreligger i N VDB opplysninger om trafikkmengde for Osloveien , men ikke

for Bakkeveien og Benterudgata . Osloveien har en ÅDT på 14.600. Der for er det

gjennomført trafikktelling i B akkeveien og Benterudgata i morgen - (07: 30 -

08: 30) og ette rmiddagsrush (15: 30 - 16: 30).

Trafikktelling ene ble gjennomført torsdag d. 4. april 2019. Trafikken vurderes

ikke å ha endret seg betydelig siden tellingen ble gjennomført , idet de t ikke er

e ndret i bebyggelsen. Trafikktall er derfor ikke fremskrevet til år 2020.

Tabell 1 Trafik k telling i Bakkeveien [Kilde: Bakkeveien 7 AS]

Kl. 07:30 - 08:30 Kl. 15:30 - 16:30

Mot Bakke-
veien

Fra Bakkeveien Mot Bakke-
veien

Fra Bakkeveien

Personbil 3 4 4 2

Tungbil 0 0 0 0

Myke trafi-
kant er

2 4 2 3

Tabell 2 Trafikktelling på Benterudgata mellom Bakkeveien og Engens vei [Kilde:

Bakkeveien 7 AS]

Kl. 07:30 - 08:30 Kl. 15:30 - 16:30

Mot Eikliveien Fra Eikliveien Mo t Eikliveien Fra Eikliveien

Personbil 8 7 8 9

Tungbil 0 0 0 0

Myke trafi-
kant er

36 8 5 5

Erfaringsmessig utgjør rush ca. 1 2 % av ÅDT. ÅDT er beregnet til 47 for Bakke-

veien og 1 13 for Benterudgata.

Fartsgrensen i Bakkeveien og Benterudgata er 3 0 km/t. I T - kryss med Oslo-

veien/Eik li veien er fartsgrensen 40 km/t.

Trafikkulykker

Det er i perioden 0 1. 0 1.20 10 – 24 . 02 .20 20 ikke registret trafikkulykker i Bakke-

veien, Benterudgata eller Eikliveien .

Det er registrert to trafikkulykker rundt T - kryss Osloveien/Eikliveien i hhv. 2013

og 2014. De trafikale forhold ene i og rundt T - kryss med Osloveien er bygget om

mellom 2016 og 2019 . Etter ombyggingen av veiforløpet i Osloveien er det ikke

registrert trafikkulykker.
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På bakgrunn av registrer te ulykker vurderes de t ikke å være trafikksikkerhets-

messig e problems tillinger i den eksisterende situasjon en .

2. 1 Kollektivtrafikk

Planområdet betjenes i dagens situasjon av busstopp Eikli i Osloveien. Det er

under 400 meter i gåavstand fra planområdet til busstopp. B uss topp et betjenes

av følgende busslinjer 200 , 210, 211, 212, 21 3 , 214, 224, 225 228 , 241 og

FB20. Planområdet er godt betjent med kollektivtrafikk innenfor for rimelig

gåavstand .

2. 2 Myke trafikanter

Det er i dagens situasjon et felles ferdselsareal for alle trafikantt yper i Bakke-

veien. Dagens situasjon er vist på figur 2 og figur 3 . Avstand fra Bakkeveien 7 til

sentrale funksjoner i nærområdet er:

› Barnehage 550 og 1.000 meter.

› Barneskole 200 meter

› Dagligvarer 600 meter

Figur 2 Eksisterende forhold i Bakkeveien. Sett fra Benterudgata. [Kilde: Bakke-

veien 7 AS]

Det er i dagens situasjon gs - vei i begge sider i Benterudgata fra Bakkeveien til

Ringerike rådhus. Fartsgrensen i Bakkeveien og Benterudgata er 30 km/t. Den

lave farts grense n er bidrar til at myke trafikanter føler s e g trygge.



BAKKEVEIEN 7 - TRAFI KKANALYSE 5

http://projects.cowiportal.com/ps/A134763/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse, Bakkeveien 7.docx

Figur 3 E ksisterende forhold i Bakkeveien. Sett fra Bakkeveien 7. [Kilde: Bakke-

veien 7 AS]

2. 3 Møtende biltrafikk i Bakke veien

Det fremg år av figur 2 og figur 3 at veiareale t skal brukes av alle trafikanttyper.

V eibredden på Bakkeveien er begrenset og er ikke tilstrekkelig bred til at to biler

kan passere hverandre .

Problemstillingen med møtende bilt rafikk er størst i rush. I trafikktellingen er det

registrert 4 utkjørende fra Bakkeveien og 3 innkjørende i morgenrush. Denne

trafikken er fordelt over 1 time og dermed vil det være sjelden at flere biler må

passere hverandre.

Trafikkstrømmen i Bakkeveie n er primært utkjørende fra området i morgenrush

og innkjørende i ettermiddagsrush. Det vurderes at sannsynligheten for mø-

te nde trafikk med to biler er omtrent lik i begge rushperioder.

Veien er lukket, så det må forventes kun å være lokale eller besøkend e til lokale

som benytter Bakkeveien. Trafikanter har dermed oftest et godt kjennskap til

trafikk forholdene i veien.

Ved situasjoner med møtende trafikk kan møtelomme ved Bakkeveien 2A og

innkjørsler benyttes til passasje .

3 Trafikale konsekvenser

3. 1 Gener ert trafikk ved utbygning , alt. 1

De t etableres 8 - mannsbolig, noe som vurderes å være fordelt på flere familier

eller enkeltbeboere. Derfor beregnes den genererte trafikk en på bakgrunn av

antall personer i husstanden. Det er estimert gjennomsnitt lig 1,5 personer per
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boenhet , dvs. 12 personer i bygget. Beregning av gener er t trafikk er basert på

Statens vegvesen s Håndbok V713 Trafikkberegninger .

I håndboken gis det mulighet for å beregne generert trafikk enten per boligen-

het eller per p erson. Ettersom det er snakk om mindre leiligheter som vanligvis

ikke genererer samme trafikkmengde som f.eks. en enebolig, er det valgt å ta

utgangspunkt i trafikkgenerering per person.

Grunnlaget for a ntall bilturer til og fra en bolig er 1 bil tur per pe rson. Utbyg-

ningen vil dermed generere 1 2 bil turer per virkedøgn , hvorav ca. 1 2 % av tu-

rene estimeres å bli gjennomført i morgenrush og ytterligere 1 2 % i ettermid-

dagsrush.

Eksisterende biltrafikk i Bakkeveien er talt til 7 hhv. 6 kjøretøyer i morgen - og

ettermiddagsrush .

Etter utbyg g ingen vil biltrafikken derfor kunne øke til om lag 9 biler i morgen -

og 8 biler ettermiddagsrush. Tilsvarende trafikktellingen , forventes trafikken å

være motsatt rettet i de to rushperiodene . Avrundet gir det ca. 1 0 in n - og utkjø-

rende biler i morgen - og ettermiddagsrush.

Årsdøgntrafikken ( ÅDT ) etter utbyggingen er i Bakkeveien beregnet til 83 basert

på at rushtimen utgjør ca. 12 % av ÅDT.

ÅDT etter utbyggingen er i Benterudgata beregnet til 1 67 .

3. 2 Generert trafikk ved utbygging, alt. 2

Vurderingen av den gene re rte trafikk en er basert på Håndbok V713 Trafikkbe-

regninger samt en trafikkfaglig vurdering. For å belyse de trafikale konsekven-

sene i w orst c ase l e gges til grunn et scenario hvor trafikk genereringen beregnes

per boenhet.

Grunnlaget for antall bilturer til og fra én boenhet er 3 , 5 bilturer per døgn med

et variasjonsområde mellom 2 , 5 til 5 , 0 bilturer . For å belyse w orst case scena-

riet er 5,0 bilturer per boenhet lagt til grunn for b eregningene. Rush utgjør erfa-

ringsmessig 1 2 % av ÅDT. Dette vil bety at 8 - mannsboligen genererer 40 biltu-

rer i døgnet.

I dette scenariet vil biltrafikken etter utbygging derfor kunne øke til om lag 1 2

biler i morgen - og 1 1 biler ettermiddagsrush.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) etter utbyggingen er i Bakkeveien da beregnet til 10 0 .

ÅDT etter utbyggingen er i Benterudgata da beregnet til 183 .

Vi vurderer dette scenariet som lite sannsynlig ettersom at trafikkgenerering på

5,0 bilturer per boligenhet er gansk e uvanlig for leiligheter. Når man da legger

til at det er god tilgang på kollektivtilbud og det ligger flere hverdagsfunksjoner

(bl.a. skole, innkjøp) i nærområdet, så er det ikke noe som tilsier en så høy tra-

fikkgenerering.
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3. 3 Framskriving av trafikk

For å belyse de trafikale konsekvensene på sikt framskrives trafikk 10 år frem i

tid . Det forventes at prosjektet er ferdig utbygget i 2021. Trafikken framskrives

derfor for både Bakkeveien og Benterudgata til 2031 . Det er gjort framskriving

for både alternativ 1 og 2.

Trafikken er f ramskrevet med framskrivningstall fra programmet EFFEKT . Bilt ra-

fikken er fremskrevet med indeks 1,14. Beregnet ÅDT fremgår av tabell 3 .

Tabell 3 ÅDT på Bakkeveien og Benterudgata e t ter utbyg g ingen framskrevet til

2031 for alt. 1 og 2.

Vei ÅDT , alt. 1 ÅDT , alt. 2

Bakkeveien 76 99

Benterudgata 152 190

I rus h vil de t i alt. 1 til svare 1 2 inn - og utkjørende biler i 2031 , noe som vil bety

at sannsynligheten for møtende biltrafikk i Bakkeveien vil være økt lite grann ,

men i praksis være stort sett tilsvarende situasjonen i 2021 etter utbyggingen .

I rush i alt. 2 vil det tilsvare 1 4 inn - og utkjørende biler i 2031. Noe som betyr at

sannsynligheten for møtende biltrafikk i Bakkeveien vil være økt . I praksis for-

ventes det dog ikke å medføre trafikale avviklingsproblemer i Bakkeveien . Dette

gjelder både for alt. 1 og alt. 2.

3. 3. 1 Trafikale konsekvenser ved generasjonsskifte
Ringerike kommune har opplyst at det forventes et generasjonsskifte i flere hus-

stander i Bakkeveien i årene som kommer. I framskrivingen av trafikk legges

det gjennomsnittsverdier fra EFFEKT til grunn, dvs. en gjennomsnittlig husstand.

Dersom det i årene f remover blir en aldersmessig mer blandet sammensetting i

området, så betyr det at framskrivingsfaktor e ne treffer bedre enn hvis området

er preget av mange eldre familier.

Det vil være forbundet med stor usikkerhet å gjette på når og hvordan en bebo-

ersammen setting måtte endres over tid. På den bakgrunnen er det vår vurde-

ring at de generelle framskrivingsfaktorene fanger opp den utviklingen som

Ringerike kommune forventer i området.

4 Trafikksikkerhet

I prosjektering en av utkjørslene fra planområdet bør det si kres at trafikantene

som kjører ut fra Bakkeveien 7 har tilstrekkelig oversikt over myke trafikanter i

Bakkeveien.

Trafikkgenereringen som følge av utbygningen er begrenset og fart s grensen i

Bakkeveien og Benterudgata er 30 km/t. Den vurderes derfor ikke å ha negativ

betydning for trafikksikkerheten i området.
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5 Konklusjon og anbefaling

Etablering av 8 - mannsbolig i Bakkeveien 7 vil ha liten påvirkning sammenlignet

med dagens trafikksituasjon. Trafikkanalysen vis er at trafikken til og fra planom-

rådet kan avvikles hensiktsmessig etter utbygging og i perioden frem mot år

2031.

De eksisterende f orhold ene for myke trafikanter i og omkring planområdet er

gode. Boligutbyggingen forventes ikke å påvirke den t rafikksikkerhetsmessig e

situasjon en i området.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4425-24   Arkiv: PLN 440  

 
 

440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 0605_440 Bakkeveien 7 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. De deler av gjeldende reguleringsplan 0605_15 S-V Norderhov som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_440 Bakkeveien 7, oppheves. 

 

 

  
Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av en åttemannsbolig, 

med takterrasse, uteoppholdsarealer og utvendig parkering. Planområdet grenser til «399 

Ny skole og boligområde Benterud» vedtatt 2.03.2017 og «311 Boligområde på Benterud» 

vedtatt 04.05.2006. Planforslaget legger opp til fortetning i et sentralt område i Hønefoss. 

 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Planforslaget legger til rette for leiligheter av ulik størrelse i et sentralt område, som vil gjøre 

området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet startet opp fordi forslagstiller Bakkeveien 7 AS ønsket å tilrettelegge for 

lavblokk med åtteboenheter på Benterud, Hønefoss. Planområdet består i dag av en 

enebolig med opparbeidet gårdsplass. Arealet ligger i et etablert boligområde med nærhet 

til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner. Planområdet inngår i 

reguleringsplan «15 S-V Norderhov», vedtatt 25.09.1947. Omfanget av planlagt bebyggelse 

utløser krav om detaljregulering av området.  



- 

 
Figur 1: Dagens situasjon 

 

Beskrivelse av planforslaget 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller Bakkeveien 7 AS v/ Ole Alexander Heen, 

Steffen Fagerås og Paul Magnus Lehne 

 

   

Fagkyndig  Ole Alexander Heen i Heen Eiendom AS   

   

Eieropplysninger Bakkeveien 7 AS 

Ringerike Kommune 

(Kjørevei: Bakkeveien og Benterudgata) 

Gbnr.39/42 

Gbnr.3051/1 

 

   

Arealstørrelse  Totalt er planområdet 3016,5 m2, eiendommen 

gbnr. 39/42 er 1769 m2.  

 

   

Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 

Lekeplass 

Adkomstvei 

Fortau 

Gårdsplass 

Parkering 

Uteoppholdsareal 

626,6 m2 

110,7 m2 

836,1 m2 

138 m2 

370,1 m2 

255,5 m2 

423,8 m2 

   

Boligtyper og boenheter Åtte leiligheter, fordelt på to plan med  

fire leiligheter i hver etasje  

 

   

Parkering  Bil – 1 plass pr. boenhet  

Sykkel – 2 plasser pr. boenhet 

Gjesteparkering – 0,5 plass pr. boenhet 

 

   

Plantype  Detaljregulering   

   



- 

Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er 

merket 1. gangsbehandling, og består av:  

 

  Plankart målestokk 1:1000 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

 

 

Uttalelser til planoppstart 

Det ble varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 24.2.2018, med kunngjøring i Ringerikes Blad samt på kommunens 

nettsider. Frist for uttalelse var 24.03.2018. Det kom inn totalt tretten uttalelser. Disse følger 

vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

I fellesbrev fra naboer i Bakkeveien og Benterudgata informeres det om problemer med 

dagens trafikkavviklingen, og at det ikke er ønskelig med trafikkøkningen en åttemannsbolig 

vil medføre. Videre bemerkes det også at en åttemannsbolig vil bryte med 

småhusbebyggelsen i området.  

 

Det bemerkes også fra Ringerike kommune v/teknisk forvaltning at det er utfordringer i 

Benterudgata og Bakkeveien med dagens trafikk, og at veibredden i Bakkeveien ikke tillater 

at to biler møtes. Statens vegvesen påpeker at virkningene av økt trafikk må dokumenteres 

nærmere i planarbeidet.  

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) påpekte ved varsel om oppstart at dagens 

renovasjonsløsning kan være utfordrende. Det informeres om at renovasjonsbilen ikke 

kommer frem, og at manglende snumuligheter fører til at den må rygge inn Bakkeveien. 

Planforslaget har blitt justert for å imøtekomme innspill fra HRA. Det er tilrettelagt for en 

snumulighet ved å åpne opp innkjøring til Bekkegata 7. Det oppfyller ikke krav om 

snuhammer/snuplass, men det gir mulighet for at en renovasjonsbil på 9-10 meter kan snu. 

Nummer 1-3 viser tenkt kjøreretning og rekkefølge for å snu.  

 

 

 
Figur 2, illustrasjon snumulighet for renovasjonsbil. 

 

 

Bebyggelsens plassering og utforming 
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Bygningskropp er foreslått med flatt tak. Det er tenkt sportsboder og avfallshus i samme 

uttrykk som leilighetsbygget.  

 

Planforslaget legger opp til en høy utnyttelse av eiendommen, og det er derfor viktig å sikre 

gode uteoppholdsarealer for alle de åtte leilighetene. Det er satt av minimum 400 m2 til 

uteoppholdsareal og lekeplass på bakkenivå. Arealene er flate og lett tilgjengelige med 

gode solforhold, og er lite støyutsatt. Videre skal det etableres en takterrasse på minimum 

120 m2. Takterrassen skal trekkes inn 2 meter fra nord, vest og sør for å skjerme naboene 

fra innsyn.  

   

 
 

Figur 3: Situasjonsplan for mulig utforming av planområdet 
 

 

 
 

Figur 4: 3D illustrasjon av mulig bebyggelse. 
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Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel  

Foreslått utbygging vil skje i et fortetningsareal på Benterud, Hønefoss-området. Dette er i 

tråd med kommuneplanenes samfunnsdel som viser til at 70 % av befolkningsveksten skal 

skje i Hønefoss- området. Utbygningen legger opp til åtte leiligheter av ulik størrelse, som vil 

gjøre området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål.  

 

 

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.  

 
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Naturbasen til 

Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart tilsier at det ikke finnes 

spesielle naturverdier på planområdet. Det er i Miljødirektoratets database heller ikke 

registrert noen form for økosystem, art eller naturtype som er til hinder for utbygging. 

Området består av en enebolig med opparbeidet uteområde i dag.  

 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbygginga vil muligens kunne gi 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester. Forslagstiller 

skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Bakkeveien består i dag av småhusbebyggelse, som er til dels store eneboliger og 

tomannsboliger. En åttemannsbolig vil medføre en fortetting i Bakkeveien og til dels endre 

småhusbebyggelsens karakter. Planområdet er i nærhet til flere flermannsboliger, blokker 

og Benterud skole som har et moderen utrykk med fatt tak, det nye bygget vil derfor passe 

inn i området sett som en helhet.  

 

Størrelsen og volum på bebyggelsen i planforslaget anses ikke å ha negativ påvirkning på 

eksisterende bebyggelse. Bygg med flatt tak har lavere mønehøyde enn bygg med saltak, 

planbestemmelsene tillater maks 8 meter gesimshøyde.  

 

Innkommende uttalelser  

Antallet innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området. De viktigste 

merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Merknadene til naboer har i 

stor grad dreid som om motvilje til at det bygges en åttemannsbolig i området.  

 

Adkomst/veiløsning 
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Det har blitt utført en trafikkanalysen, med trafikktellinger for Benterudgata og Bekkegata, 

se vedlegg 8. Trafikkanalysen konkluderer med at tenkt utbygning vil gi en akseptabel 

trafikksituasjon. Bredde på Bakkegata er noe under retningslinjene til Statens vegvesen, 

men dette anses som akseptabelt da Bakkeveien er kort med få boenheter. Tellingene i 

Benterudgata ovenfor og nedenfor Bakkeveien viser at det er liten trafikk i gaten i forhold til 

veistandarden. Benterudgata har i retning mot sentrum fortau på begge sider som vil 

ivareta de myke trafikantene på en god måte. 

 

Lekeplasser  

Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av sandlekeplass med sittemuligheter 

før det gis brukstillatelse for boligene. I tillegg er det kort vei til Benterud skole, med godt 

opparbeide uteoppholdsarealer og lekeplass. 

 

Infrastruktur  

Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området.  

Det stilles krav om dokumentasjon av overvannshåndtering før det gis byggetillatelse. 

 

ROS-analyse 

Følgende har blitt identifisert som mulig forhold som utgjør en risiko: flom, radon, ulykke i 

av/påkjørsler og ulykke med gående/syklende. ROS- analysen konkluderer med at mulige 

farlige forhold og uønskede hendelser er mulige å kontrollere og forebygge. For ROS-

analyse se vedlegg 7.   

 

Samlet vurdering 

Ut i fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Rådmannen mener at planforslaget legger opp til riktig bruk av arealene innenfor 

planområdet. Arealet ligger i et etablert boligområde med nærhet til skole, 

rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner. Den er også lite støyutsatt. 

Totaloppfatningen er at det ligger til rette for meget god bokvalitet. Bakkeveien 7 vil kunne 

tilføre kommunen sentrumsnære boliger, med varierende størrelse på leilighetene som gjør 

det mulig for ulike økonomiske samfunnsgrupper å etablere seg her. En fortetting av 

Bakkeveien 7 er en naturlig utvikling av området. 

 

Det foreligger interessemotsetning mellom hensynet til bokvalitet for naboer og ønsket om 

fortetting i sentrum. Se «Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer» 

vedlegg 5.  

 

Planforslaget legger opp til at renovasjonsbilen kan snu innerst i Bakkeveien. Dette vil være 

positivt for området, da det bedrer sikkerheten betraktelig. Løsning har vært lagt frem for 

HRA, som bekreftet at det er en bedring av dagens situasjon. Det er sikret i 

planbestemmelsene at vegetasjon/parkerte biler ikke skal være til hinder for 

renovasjonsbilen.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. Uttalelse til oppstart av planarbeid 



- 

7. ROS-analyse 

8. Trafikkanalyse 

9. Solstudie – eksisterende situasjon  

10. Solstudie – med foreslått utbygging 

 

 Ringerike kommune, 05.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

Enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen og Ingrid Liseth 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4425-27  Arkiv: PLN 440  

 

Sak: 22/19 

 

Saksprotokoll - 440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 0605_440 Bakkeveien 7 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. De deler av gjeldende reguleringsplan 0605_15 S-V Norderhov som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_440 Bakkeveien 7, oppheves. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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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 e n plan for Bakkeveien 7 , der hovedformålet er å legge til rette for en 8 -
mannsbolig .

Plankartet:

Mht planinnholdet vises til planbeskrivelsen.

2. METODE

Risiko benyttes for å angi fare/ uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap
av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres
som produktet av sannsynlig heten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt 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 ka p.3. Tema der som utpeker seg som risikofylte er så
kommentert.

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/eller 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.
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3 . Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4 . Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 1 00 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:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Ved gjennomgang av risiko for hvert enkelt tema har en benyttet tilsvarende fargeskala
(kolonne 5 i tabellen under pkt. 3.1):

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller p lan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabel risiko

3. AN ALYSE

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. Ja 2 3 200 års flommen kommer

inn på tomta, men under
grunnmursnivå

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
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Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8. Sårbar flora Nei Bebygd/hager. Ikke

spesiell biotop
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen
1 0. Verneområder Nei In gen
1 1. Vassdragsområder Nei Ingen n ære som påvirkes .
1 2. Fornminner (afk) Nei Ingen
1 3. Kulturminne/ - miljø Nei Ingen
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
1 4. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei God avstand til bane
1 5. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
1 6. Sykehus/ - hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
1 7. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
1 8. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
1 9. Vannforsyning , 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
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 Ikke aktuelt
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 inntil tomta .
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 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 Lav hastighet. Få biler
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4 Lav hastighet. Få

biler/personer
45. Andre ulykkespunkter Nei Ikke aktuelt
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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 adkomstvei som har
fortau begge sider . 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 4

1. Lite sannsynlig 5 43 44

3.3. VURDERINGER .

4. Flom

Vedtatt reguleringsplan for området har kotehøyde 70 som regulert minstehøyde for 1. etasje.
NVE flomsonekartlegging viser imidlertid at 200 - årsflom er beregnet til kote 68,6 moh i
området. NVE har anbefalt 0,3 meters sikkerhetsmargin som veiledende for arealplaner.
Tomten ligger på ca. 70 moh og med gru nnmur vil derfor 1 etg. ligge over begge disse nivåene.

5 . Radon

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke
garantere at slik gass ikke kan forekomme.

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig ga ss i nye bygg, så faren for at dette skal
bli et problem blir svært liten.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak .

4 3 . Ulykke i av - /påkjørsler

Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk av i Bakkeveien/Benterudgata . Me d noe økt trafikk vil
det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Økningen er i størrelsesorden 21 ÅDT , med makstime
på ca 9 kjt/t . Dette er svært moderat.

Risikoen vurderes som akseptabel.

44. Ulykke med gående/syklende.

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk fra
tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker . Men siden det er det er 30 km fartsgrense, lav
trafikk og kort vei , anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke
trafikanter.
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Risikoen vurderes som akseptabel.

4. KONKLUSJON OG ANBEFALING.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å
kontrollere , gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor .



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/313-56  Arkiv: PLN 444  

 

Sak: 26/20 

 

Saksprotokoll - 444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. 3007_444 Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg vedtas. 

 

2. De deler av 305 Vestsiden pukkverk vedtatt 15.12.2005, som blir berørt av ny plan 

oppheves. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/313-55  Arkiv: PLN 444  

 

Sak: 57/20 

 

Saksprotokoll - 444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. 3007_444 Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg vedtas. 

 

2. De deler av 305 Vestsiden pukkverk vedtatt 15.12.2005, som blir berørt av ny plan 

oppheves. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forsalg til 2 nye punkter: 

«Nytt pkt. 3 Anleggsvolumets avgrensning, inkludert sikkerhetssoner, skal inntas i 

reguleringsplankartet. 

Nytt pkt. 4 Anleggsvolumet skal matrikuleres».  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

Et enstemmig HMA vedtok Braatens (Sp) forslag følger saken. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 

 

Arkivsaksnr.: 18/313-53   Arkiv: PLN 444  

 

 

444 Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 3007_444 Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg vedtas. 

 

2. De deler av 305 Vestsiden pukkverk vedtatt 15.12.2005, som blir berørt av ny plan 

oppheves. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere eksisterende fjellanlegg til nærings- og 

lagerformål. Planforslaget åpner opp for at det kan etableres datalager i fjellanlegget. 

Fjellanlegget skal ikke benyttes til kontorer eller handelsvirksomhet, og det er i 

reguleringsbestemmelsene satt begrensninger for virksomhet som genererer mye trafikk. 

Planforslaget tillater ikke at fjellanlegget utvides i areal utover eksisterende anlegg som er 

på 3000 m2.  

 

Fjellanlegget ble etablert mellom 1973 og 1982 og består av to under underjordiske 

tunneler. Anlegg har tidligere vært brukt av Sivilforsvaret og NVE. Anlegget har stått tomt 

siden det ble kjøpt av tiltakshaver i 2012. 

 

Planforslaget slik det foreligger vil ikke være til hinder for utnyttelse av sand-, grus- og 

pukkforekomstene i området. Forekomstene er regulert i 305 Vestsiden pukkverk, og 

tilgrensende plan 344 Kilemoen sanduttak. 

 

Rådmannen mener at planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og 

tilhørende utredninger er tilstrekkelig gjennomarbeidet og bør vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger på Kilemoen. Bakgrunnen for at planarbeider er at forslagstiller å 

tilrettelegge for lager/industri i eksisterende fjellanlegg. Planområdet ligger i et 

industriområde, hvor nærliggende arealer er avsatt til både råstoffutvinning og 

næringsformål i gjeldende kommuneplan.  

 



- 

Planområdet er delt inn i to vertikale nivå. Vertikalt nivå 1 omfatter fjellanlegget under 

bakkenivå. Vertikalt nivå 2 omfatter området over fjellanlegget og parkeringsplass/vei. Se 

plankart vedlegg 2. 

 

 
Bilde 1: Det er kun en inngang som leder inn til begge tunnelene.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

- Det ble varslet oppstart av planarbeidet 23.04.18, med frist for å komme med innspill 

20.05.18 

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

11.11.19 (bh.nr. 73/19) og i Strategi og plan 20.11.19 (bh.nr. 30/19), hvor planforslaget 

ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden var fra 

29.11.19 - 17.01.20.  

 

 

Beskrivelse av saken  

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 9. 

 

Nøkkelopplysninger 

 

Forslagstiller  

 

 

Vault AS/ Gaute Solheim  

Fagkyndig  Feste Nordøst AS/Petter Hermansen og Helge Bakke  

Eieropplysninger  Asle Oppen  

Landbrukseiendom – skogbruk  

Vault AS  

Atkomstvei, parkeringsplass og tunnelåpning for 

fjellhallen  

Asle Oppen  

Tekniske anlegg for fjellhallen  

Viken fylkeskommune  

fv. 2872 (tidligere fv. 172) – Vestre Ådal  

Gnr. 52, bnr. 4  

 

Gnr. 52, bnr. 8  

 

 

Gnr. 52, bnr. 10, 

11 og 12.  

Gnr. 2172, bnr. 1. 

Arealstørrelse  Totalt er planområdet på 130,4 daa  



- 

Arealformål  Kombinert formål – industri/lager (vertikalnivå 1)  

Kombinert formål – industri/lager/energianlegg 

(vertikalnivå 2)  

Veg – privat  

Veg – offentlig  

Annen veigrunn  

Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm  

LNF – skogbruk  

59,5 daa  

4,4 daa  

 

0,5 daa  

1,6 daa  

1,2 daa  

14,3 daa  

48,9 daa 

Parkering  

Arbeidsplasser  

Bil – 0,2 parkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal (BRA)  

Planlegges for 4 arbeidsplasser  

Plantype  Detaljregulering  

Planforslag  Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart målestokk 1:2000  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

 

Følgende endring er gjort i planforslaget etter 1. gangsbehandling:  

- § 3.1.1 annet ledd, siste setning er fjernet: «Det kan tillates lagervirksomhet som 

nevnt i første ledd som generere større trafikk enn 9 ÅDT når krysset fv.2872 x E16 

er utbedret». Setningen er fjernet grunnet innsigelse fra Statens vegvesen. 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 29.11.19 - 17.01.20. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

Statens Vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Innsigelsen ble 

fremmet grunnet reguleringsbestemmelse § 3.1.1 annet ledd siste setning, som åpner opp 

for mer trafikk enn 9 ÅDT når krysset fv.2872 x E16 er utbedret. 

 

Statens vegvesen begrunner innsigelsen med følgende: «Vi kan imidlertid ikke akseptere 

bestemmelsen § 3.1.1 som åpner for mer trafikk når krysset med E16 er utbedret, uten at 

denne utbedringen eller trafikkøkningen er klarere definert eller dokumentert. Vi krever at 

siste setning i bestemmelsen § 3.1.1 avsnitt to strykes. Hvis det skal tillates mer trafikk fra 

området f.eks. etter at det eventuelt er etablert et planskilt kryss med E16, må det da likevel 

forutsettes nye trafikkberegninger som dokumenterer virkninger av trafikken og med 

eventuelle behov for tiltak.» 

 

 

Med den reviderte reguleringsbestemmelsen er innsigelsen nå trukket, og kommunestyret 

kan dermed vedta reguleringsplanen.   

 

Fra 1.01.20 ble fylkesveiene i Ringerike kommune Viken fylkeskommune sitt 

ansvarsområdet. I vedlegg 8 bekrefter Viken fylkeskommune at innsigelsen er trukket.  
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Gjeldende reguleringsplan  

I gjeldende reguleringsplan, 308 Vestsiden pukkverk, er området over fjellanlegget regulert 

til landbruksområde, mens atkomst og parkeringsplass er regulert til spesialområde – 

sivilforsvarsanlegg. Selve fjellanlegget er uregulert. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Samfunnsdelen  

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 har som visjon at Ringerike skal være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Vi skal tilrettelegge for befolkningsvekst, og nye 

arbeidsplasser. Planforslaget bygger opp under ett av hovedmålene i samfunnsdelen som 

er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen. Det vises til følgende mål «økt verdiskaping og 

produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde».  

 

Arealdel  

I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er planområdet avsatt til arealformålet LNF 

(landbruks, natur- og friluftsområde). Dette formålet er i hovedsak i tråd med gjeldende 

reguleringsplan fra 2005 (Vestsiden Pukkverk), med unntak av et mindre område regulert til 

spesialområde - sivilforsvarsanlegg.  

 

Planforslaget avviker fra gjeldene reguleringsplan ved at den delen av fjellanlegget som 

ligger under bakken nå blir regulert, og at delen som har vært regulert til sivilforsvarsanlegg 

på bakkenivå (vertikalnivå 2) endres til byggeområder for industri/lager.  

Arealet over fjellanlegget blir opprettholdt som LNF-område, i samsvar med gjeldende 

reguleringsplan. 

 

 

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 jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Mål 9 Industri, innovasjon og infrastruktur 

Fjellanlegget representerer i dag en ubenyttet ressurs. Å finne ny bruk til eksisterende 

anlegg (gjenbruk) er generelt bærekraftig.  

 

Mål 13 Stoppe klimaendringene (og mål 16 fred, rettferdighet og velfungerende 

institusjoner)  

Videre er det slik at samfunnsutviklingen har behov for lagerkapasitet for ulike formål, blant 

annet datalagring. Datalagring er i seg selv svært energikrevende, men må ses i 

sammenheng med den generelle samfunnsutviklingen som medfører stadig økt 

datakommunikasjon. En konsekvens av denne utviklingen er mindre behov for fysiske 

reiser. En annen konsekvens er økt/endret kontakt mellom ulike land/verdensdeler. Begge 

disse konsekvensene bygger opp under FN`s bærekraftmål, henholdsvis reduksjon av 

klimautslipp og fred/rettferdighet/internasjonalt samarbeid. En negativ konsekvens er økt 
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sårbarhet mot terror og sabotasje. Lagring i et fjellanlegg representerer i så måte en 

lagringsmulighet som gir høy grad av sikkerhet mot dette. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener planforslaget legger opp til riktig bruk av fjellanlegget, som er plassert i 

et område benyttet til industri og råstoffutvinning. Rådmannen er positiv til å tillate et 

kombinert arealformål (industri/næring) for fjellanlegget. Dette for å skape en fremtidsrettet 

plan som kan tilpasse bruken av fjellanlegget til ulike aktører. Planforslaget åpner opp for at 

det det kan etableres datalager i fjellanlegget, men er ikke låst til dette formålet ettersom 

det på nåværende tidspunkt ikke foreligger en aktør. Planforslaget setter begrensinger for 

trafikk, hva som er lov å oppføre av bygg/installasjoner i tilknytning til fjellanlegget, 

arealbegrensing og grenser for tillatt støynivåer. 

 

Innkommende høringsuttalelser  

Omfanget av høringsuttalelser er beskjedent. Det har kun blitt gjort endringer i 

planmaterialet for å imøtekomme Statens vegvesen/Viken fylkeskommune sin innsigelse.  

 

Forholdet til overordna planer  

Rådmannen mener at planforslaget langt på vei er i tråd med kommunens overordna 

planer. Dagens LNF- formål vil bli videreført og det vil bli en regulering av eksisterende 

fjellanlegg som per i dag er uregulert. Det vises også til samfunnsdelen som har en visjon 

om at Ringerike skal rigges for befolkningsvekst og arbeidsplassvekst, ved å blant annet 

utvikle nye framtidsrettede arbeidsplasser. En mulig etablering av datalager innebærer å 

legge til rette for langsiktig vekst innenfor nytt næringsliv og industri, hvilket er i tråd med 

målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Utredningsplikt  

Rådmannen mener at utredningsplikten er oppfylt, og at planbeskrivelsen i nødvendig grad 

gjør rede for planforslagets virkninger for samfunn og miljø, jf. generelt krav i plan- og 

bygningslovens § 4-2. For planbeskrivelse med tilhørende ROS- analyse se vedlegg 5. 

 

Støy  

Ettersom industri- eller lagervirksomheten normalt sett vil foregå inne i fjellhallen vurderes 

støybelastningen på området som liten. Det er sikret i reguleringsplanbestemmelsene § 

2.3.2 at støy fra døgnkontinuerlig virksomhet ikke skal overstige 45 dB. Videre at støy fra 

framtidige installasjoner skal tilfredsstille grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016, at det 

skal utarbeides støysonekart før støyende, tekniske anlegg blir etablert, og at støynivået 

skal verifiseres i første del av driftsperioden. 

 

Rømningsvei 

Rømningsveier vil bli avklart i byggesaken og prosjektering av anlegget, innenfor det 

reguleringsbestemmelsene tillater. Rømningsveier vil avhenge av det konkrete tiltaket, og vil 

ikke være mulig å svare på i reguleringsplanen. På nærende tidspunkt er det rømningsveier 

tilpasset det tidligere sivilforsvarsanlegget. Disse er intakte og dimensjonert for et relativt 

stort antall personer, sannsynligvis flere personer enn det vil bære behov for ved ny bruk. 

 

Forslagstiller informerer om at primært må man gå ut i fra at en potensiell bruk av 

fjellanlegget som tilfluktsrom vil utgå. Det kan likevel tenkes at anlegget kan fylle en 

funksjon som tilfluktsrom i gitte tilfeller.  

 

 

Samlet vurdering  
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Ut i fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene av fjellanlegget. 

Rådmannen mener at planforslaget legger opp til riktig bruk av arealene innenfor 

planområdet, som vil kunne gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

arbeidsplasser, og framtidig lokal og regional utvikling.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.  

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart, vertikalnivå 1 og 2 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse med ROS- analyse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer 

6. Høringsuttalelser 

7. Trafikkanlayse  

8. Tilbaketrekking av innsigelse, Viken Fylkeskommune og Statens vegvesen 

9. Saksfremlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

10. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 
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Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg .

- Kombinert formål industri / lager (I/L 1)

- Kombinert formål industri / lager / energianlegg (I/L/E 1)

2. Samferdselsanl egg og teknisk infrastruktur

- Veg, offentlig (o_ S KV1)
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3. Grønnstruktur

- Veg etasjonsskjerm ( G V1)

4. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrif t

- Skogbruk (LSK1)

Området reguleres til følgende h ensynssoner , jf. pbl. §§ 12 - 6 og 11 - 8:

- Sikringssone - frisikt ( H140_1 )

- Faresone – Høyspentanlegg (H370_1 - 2)
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Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 1 Rekkefølgebestemmelser

§ 1.1 Før rammetillatelse (§ 12 - 7 nr. 10)
Før det gis ramme tillatelse for bruksendring og ombygging av fjellanlegget til industri - og
lagerformål, skal det være gjennomført en teknisk vurderin g av eksisterende anlegg og en
tilstandsvurdering av eksisterende VA - anlegg.

§ 1.2 Før anlegg / bebyggelse tas i bruk (§ 12 - 7 nr. 10)
Før det gis tillatelse til å ta fjellanlegget i bruk til nytt formål, skal nø dvendig og tilstrekkelig
infrastruktur i form av v annforsyning, avløp og elektrisitet være etablert.

Formålsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser

§ 2.1 Verneverdier kulturmiljø (§ 12 - 7 nr. 6)

§ 2.1.1 Arkeologiske kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid blir funnet kulturminner som ikke er tidligere kjent, skal
arbeidet straks stanses hvis arbeidet berører kulturminnet eller sikringssonen på 5 meter.
Det er viktig at også de som utfører anleggs arbeidet gjøres kjent med denne
bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes til kulturminnemyndigheten i Buskerud
fylkeskommune, som skal gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres
og eventuelt vilkårene for dette , jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

§ 2.2 Funksjons - og kvalitetskrav (§ 12 - 7 nr.4)

§ 2.2.1 Overvannshåndtering
Overvann i planområdet s kal håndteres lokalt ved infiltrasjon i grunnen, jf.
vannressurslovens §7 annet ledd og TEK 17 § 1 5 - 8 . Løsninger for håndtering av overvann
skal beskrives i søknad om tillatelse til tiltak , herunder gjøres rede for om overvann fra
energianlegg må ledes gje nnom oljeutskiller før det infiltreres.

§ 2.2.2 Inngjerding
Det tillates etablert flettverksgjerde i høyde inntil 3 m i område I/L/E 1 og
bestemmelsesområdene #1 - 6 . Plassering og utforming av gjerde skal beskrives i søknad
om tillatelse til tiltak.

§ 2.2.3 Brannsikkerhet
Anlegget må utformes med tilstrekkelig krav til brannsikkerhet, herunder krav til
tilgjengelighet og slokkevann , jf. TEK kap.11. Brannsikkerhet skal beskrives i søknad om
tillatelse til tiltak.

§ 2.3 Miljøkvalitet (§ 12 - 7 nr. 3)

§ 2.3.1 Radon
For vesentl ig ombygging, endring eller istandsetting av eksisterende anlegg, skal det
dokumenteres at radonkonsentrasjonen ikke overstiger kravene i TEK 17 § 13 - 5.

§ 2.3.2 Støy
Støybelastning fra anlegget skal ikke overstige 45 dB for døgnkontinuerlig virksomhet. Ved
virksom het som ikke er døgnkontinuerlig skal støybelastningen oppfylle enhver tids
gjeldende støykrav for øvrig industri i retningslinje T - 1442, tabell 3. Før det etableres
støyende tekniske anlegg må det utarbeides støysonekart jf. T - 1442, kapittel 2.2. Beregnet
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støybelastning for omgivelsene verifiseres av kompetent støykonsulent innledningsvis i
driftsperioden, senest 3 måneder fra driften er igangsatt og dersom driftsmønsteret endres
vesentlig sammenliknet med hva som ble lagt til grunn ved gjennomførte støybe regninger.
Støy fra anlegget skal til enhver tid tilstrebes å holdes på lavest mulig nivå så lenge dette
kan gjennomføres uten urimelige kostnader.

§ 2.3.3 Restriksjoner i anleggsperioden
I søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at støy fra bygge - og
anleggsvirksomhet ikke overskrider gjeldende grenseverdier, jf. retningslinje T - 1442,
kap.4.

Avvikling av tungtrafikk i anleggsperioden skal beskrives i søknad om tiltak.

§ 3 Bebyggelse og anlegg (§ 1 2 - 5 nr. 1 )

§ 3.1 Bebygge lse og anlegg

§ 3.1.1 Kombinert formål industri/lager (I/L1)
Innenfor området kan det etableres anlegg for kraftkrevende industri, begrenset til
datalager, og/eller lagervirksomhet som genererer lite trafikk (arkivlager, etc.) . D et kan
etableres tilhørende servic e - og støttefunksjoner som for eksempel kontor , tekniske
installasjoner, etc .

Formålet er begrenset til datalager og/eller lager som maksimalt kan medføre en trafikk på
9 ÅDT.

Innenfor område t tillates etablert maksimalt 3000 m2 bruksareal (BRA), innenfor volumet
av eksisterende fjellanlegg. Utvidelse av eksisterende fjellanlegg er ikke tillatt .

§ 3.1.2 Kombinert formål industri/lager/energianlegg (I/L /E 1)
Innenfor område I/L /E 1 kan det kun etableres service - og støttefunksjoner som er knyttet
til virksomheten i område I/L1, som for eksempel parkering , avløpsanlegg og øvrige
tekniske installasjoner. I tillegg kan det etableres transformatorstasjon eller annet anlegg
for energiforsyning til drift av virksomheten i område I/L1.

Området sk al til enhver tid holdes ryddig. Eventuelle installasjoner , bygninger og
terrenginngrep skal utføres på en slik måte at graden av eksponering er lavest mulig.

Det kan tillates bygninger og/eller bygningstekniske installasjoner som takoverbygg,
levegg, etc. som er nødvendige for beskyttelse eller skjerming av energianlegg og tekniske
installasjoner . Slike bygninger er begrenset oppad til 100 m2 bebygd areal (BYA),
gesimshøyde 3,3 meter og mønehøyde 4,5 meter over gjennomsnittlig plan ert terreng.

Området skal opparbeides med et dekke som muliggjør infiltrasjon av overvann i grunnen.

§ 3.1.3 Parkering
Det skal settes av 0,2 parkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal (BRA) til industri/lager
innenfor delområde I/L 1 . Parkeringsplassene skal anlegge s innenfor delområde I/L /E 1.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 1 2 - 5 nr. 2)

§ 4.1 Kjøreveg (o_ S KV1 )
Kjøreveg merket o_ S KV1 er eksisterende fylkesvei 28 72 (Vestre Ådal). o _ S KV1 tillates utbedret
med større svingradier i avkjørsel til SK V2 .

§ 4.2 Kjøreveg ( SK V2 )
Kjøreveg merket SK V2 er eksisterende, privat atkomstvei til fjellanlegget. SK V 2 tillates utbedret
med større svingradier i avkjørsel til o_ S KV1 (fv. 28 72).
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§ 4.3 Annen veggrunn (SVG1 - 4)
Annen veggrunn er sideareal til fv. 28 72 og SK V 2 , og kan benyttes til grøfter, skjæring, fylling
og snøopplag.

§ 5 Grønnstruktur (§ 1 2 - 5 nr.3)

§ 5.1 Vegetasjonsskjerm ( G V1)
Vegetasjonen i skjermingsbeltet skal pleies slik at denne gir en best mulig skjermingseffekt mot
tilgrensende pukkverk (Vestsiden pukkverk) . Uttak av hogstmoden skog kan skje ved
plukkhogst. Etter avsluttet uttak i pukkverket skal skjermingsbeltet ( G V1) gå over til LNF - formål,
skogbruk.

§ 6 Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift (§ 1 2 - 5 nr.5)

§ 6.1 Skogbruk (LSK1)
I områdene regulert til landbruksformål – skogbruk tillates arealbruk og tiltak som er i samsvar
med arealbruksformålet LNF.

§ 7 Hensynssoner (§§ 1 2 - 6 og 1 1 - 8)

§ 7.1 Sikringssone , frisikt (H1 40_1)
Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthindringer som er høy ere enn 0,5 m over
kjørebanenivå. Enkeltelementer som oppstammede trær, stolper eller lignende, med diameter
mindre enn 0,15 m, kan tillates.

§ 7.2 Faresone for høyspenningsanlegg (H370_1 - 2)
H370_1 omfatter fareområdet langs eksisterende 300 kV høyspentlinje. H3 70_2 omfatter
fareområdet langs eksisterende 22 kV høyspentlinje. Innenfor faresonene tillates ikke etablering
av bebyggelse for permanent eller varig opphold. Ved flytting av høyspentlinjen, eller omlegging
til jordkabel, skal faresonen fastsettes av linj e - eier.

§ 8 Bestemmelser til bestemmelsesområder

§ 8.1 Tekniske anlegg (#1 - 6 )
I nnenfor område #1 tillates mast med høyde inntil 20 meter og tilhørende fundament.
Innenfor område #2 tillates mast med høyde inntil 30 meter og tilhørende fundament.
Innenfor område #3 og område #4 tillates rør / anlegg for eksosutslipp med høyde inntil 4 meter.
Innenfor område #5 tillates nødutgang.
Innenfor område # 6 tillates etablert vannforsyningsanlegg med eventuelt pumpehus inntil 4
meter total bygningshøyde og bebygd areal (BYA) på 10m2.

Samtlige bestemmelsesområder kan gjerdes inn, jf. bestemmelse § 2.2.2.
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1. I N N LEDNI N G

1.1. Bakgrun n og f ormål
Fjellanlegget ble oppført mellom 1973 og 1982 og var tidligere brukt som anlegg for Sivilforsvaret og NVE.
Anlegget har stått tomt siden det ble kjøpt av tiltakshaver i 2012. Formålet med planarbeidet er en
omregulering for å kunne benytte fjel lanlegget til nærings - og lagerformål , dvs. datalager og/eller arkivlager.
Det vil ikke bli lagt til rette for at anlegget kan brukes til kontorer eller handelsvirksomhet, og det vil gjennom
reguleringsbestemmelsene bli satt begrensninger for lager virksomh et som genererer mye trafikk.

1.2. I nnhold og detaljeringsgrad i planarbeidet
Det er gjennomført oppstartsmøte med Ringerike kommune den 2 1 . 0 3 .201 8 .
Det er i oppstartsmøtet avklart at det ikke er nødvendig med utarbeidelse av konsekvensutredning eller
planprog ram, men planens virkninger skal vurderes og gjøres rede for gjennom planbeskrivelsen . Relevante
vurderingstemaer er identifisert i oppstartsmøtet.

P lanforslaget er delvis og langt på vei i tråd med gjeldende, overordnede arealplaner. I kommuneplanens
ar ealdel 2018 - 2030 , vedtatt 3 1.01 .19, er planområdet avsatt til arealbruksformålet LNF (landbruks, natur - og
friluftsformål). Dette formålet er i hovedsak i tråd med gjeldende reguleringsplan fra 2005 (Vestsiden
Pukkverk), med unntak av et mindre område re gulert til spesialområde - sivilforsvarsanlegg . Gjeldende
reguleringsplan omfatter ikke delen av sivilforsvarsanlegget som ligger inne fjellet, dvs. under bakkenivå
(vertikalnivå 1) . Detaljregu leringsplanen avviker fra gjeldende reguleringsplan ved at dele n av fjellanlegget som
ligger under bakken nå blir regulert nå blir regulert og at formålet på delen på bakken (vertikalnivå 2) blir
endret fra spesialområde – sivilforsvarsanlegg til byggeområder for industri / lager. Arealet over fjellanlegget
blir oppre ttholdt som LNF - område, i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Dette er det gjort nærmere rede
for i kap. 2.3.

P lanbeskrivelsen vil i nødvendig grad gjøre red e for planforslagets virkninger for samfunn og miljø , jf. generelt
krav i plan - og bygningslov ens § 4 - 2 . Ferdig plan omfatter plankart , bestemmelser og planbeskrivelse med ROS -
analyse. Plan forslaget er utarbeide t som en detaljregulering s plan , jf. plan - og bygningslovens § 12 - 3.

1.3. Forslagsstiller /tiltakshaver
Vault as, Frydenbergveien 48, 0575 OSLO .

1.4. Planlegger/konsulent
Feste NordØst as, postboks 33, 2540 T OLGA .
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2. BESKRI VELSE AV OM RÅDET

2.1. Beliggenhet
Pla nområdet ligger 5 km nordvest for Hønefoss, langs fv. 28 72 – Vestre Ådal (tidligere benevnt fv. 172) , i et
område hvor det det er avsatt areal til både råstoffutvinning og næringsformål i gjeldende kommuneplan.

2.2. Eiendomsforhold
Plano mrådet omfatter følgende eiendommer:

- Gnr. 52, bnr. 4. Landbrukseiendom – skogbruk.
- Gnr. 52, bnr. 8. Atkomstvei, parkeringsplass og tunnelåpning for fjellhallen.
- Gnr. 5 2, bnr. 10, 11 og 12. Tekniske anlegg for fjellhallen.
- Gnr. 2172, bnr. 1. f v. 28 72 – Vestre Ådal.

2.3. Plangrunnlaget
I gjeldende arealdel av kommuneplanen, vedtatt 3 1 .0 1 .20 19 , er planområdet avsatt til arealformålet LN F
(landbruks, natur - og friluftsområde) .

For det aktuelle masseuttaksområdet finnes en gjeldende reguleringsplan, Vestsiden Pukkverk, Plan ID 308,
vedtatt 15.12.2005. Reguleringsplanen utdyper og konkretiserer masseuttaksområdet i arealdelen, og er
dermed gjeldende arealplan for området. Dett e i henhold til kommuneplanbestemmelse § 7.

Figur nr. 2.1 :
P lan områdets
beliggenhet (rød
sirkel) i forhold til
Hønefoss
sentrum.
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I gjeldende reguleringsplan er planområdet regulert til spesialområde – sivilforsvarsanlegg og
landbruksområde. Arealet over d elen av fjellanlegget som ligger under bakkenivå er regulert til
landbruksområde , mens atkomst og parkeringsplass er regulert til spesialområde – sivilforsvarsanlegg.

Figur nr.2 .2 :
Utsnitt fra
kommuneplanens arealdel
2018 - 2030 , vedtatt
3 1 .0 1 .20 19 . Planområdet,
markert med rød sirke l, er
avsatt som LNF - område .

Figur nr. 2.3 :
Utsnitt fra
gjeldende
reguleringsplan
for Vestsiden
Pukkverk, vedtatt
15.12.2005.
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Øst for planområdet og f v. 28 72 ligger Kilemoen sandtak. Sandtaket er regulert til råstoffutvinning gjennom
områdereguleringsplan vedtatt 06.04.17 .

Figur nr. 2.4 :
Utsnitt fra
tilgrensende
reguleringsplan i
øst, område -
regulering for
Kilemoen
Sanduttak,
vedtatt 06.04.17 .
Beliggenhet for
Vestsiden
fjellanlegg vist
med rød sirkel.



Detaljreguleringsplan for Vestsiden fjellanlegg. Planbeskrivelse

Ringe rike kommune Feste NordØst AS

6

3. PLAN PROSESS OG M EDVI RKNI NG

3.1. Kunngjøring av igangsatt planarbeid
Naboer og offentlige myndigheter ble varslet direkte ved brev datert 19.0 4 .18. I tillegg ble planarbeidet varslet
ved annonse i Ringerikes Blad man dag 2 3 .0 4 .18, samt på hjemmesi den til Ringerike kommune og Feste
NordØst as. Det har innen høringsfristen 2 1 .0 5 .18 kommet inn følgende høringsuttalelser:

3.2. Sammendrag av forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar

Offentlige myndigheter:

Direktoratet for mineralforvaltning , bre v datert 1 1 .0 5 .2018
Planområdet ligger mellom sand - og grusforekomsten på Kilemoen og pukkforekomsten Vestsiden Pukkverk.
Forekomstene har nasjonal og regional betydning. Reguleringen må ikke bli til hinder for utnyttelse av
grusressursene i området i henh old til vedtatte planer. Planforslagets virkning for grusressursene må vurderes i
planbeskrivelsen og forholdet til eventuell konsekvensutredning må begrunnes nærmere.

Forslagsstillers kommentar:
Planforslaget vil ikke bli til hinder for at grusressurse ne i området kan utnyttes i henhold til gjeldende
planer. Planforslaget utarbeides i tett dialog med driver av Vestsiden Pukkverk. Aktuelt tiltak er ny bruk av
en eksisterende fjellhall, og det er foretatt målinger av rystning / vibrasjon i fjellhallen ved salver på
grensen til regulert skjermingsbelte sør og vest for hallen. Disse vurderingene vil bli nærmere utdypet og
beskrevet i planbeskrivelsen.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) , brev datert 16 .01.2018
NVE gjør rede for sine ansvarsområder og viser til sitt generelle veiledningsmateriell. Dersom planen kommer i
berøring med energiinteresser, bør berørt energiselskap involveres tidlig.

Forslagsstillers kommentar:
Planområdet ligger ikke i nærheten av vassdrag, endrer ikke grunnvannsnivået, og er i ingen eller liten
grad utsatt for flom, erosjon og skred. Ringeriks - Kraft a/s er varslet om oppstart av planarbeidet.

Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen , brev datert 2 1 .0 5 .2018
Uttalelsen omhandler kulturminner. Fylkeskommunen har ingen merknader til oppstartsvarselet når det gjelder
automatisk fredete kulturminner, eller bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til orientering .

Fylkesmannen i Buskerud , brev datert 22 .0 5 .2018
Plana rbeidet har som formål å ta i bruk et eksisterende anlegg. Med utgangspunkt i dette har fylkesmannen
ingen spesielle merknader til saken. Det vises til fylkesmannens generelle ansvar for samordnet areal - og
transportplanlegging, naturmangfold og samfunnssi kkerhet.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til orientering. Det vil ikke bli lagt opp til noen form for handels - eller kontorvirksomhet i
planforslaget. Som del av planbeskrivelsen vil det blir utført en ROS - analyse, samt nødvendige
vurderinger i forhold til naturmangfold.
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Statens vegvesen , Region sør, brev datert 28 .0 5 .2018
De trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere gjennom en trafikkanalyse, der også
forholdet til kollektivtrafikk og myke trafikanter inngår. Nødvendige end ringer på riks - og fylkesvegnettet må
gjennomføres før tiltaket kan iverksettes, og det må inngås gjennomføringsavtale med vegvesenet. Jf. krav om
planskilt kryss fv. 28 72 x E16, framsatt i forbindelse med områdereguleringsplan for Follummoen.

3 m utenfo r vegkant fv. 28 72 må reguleres til «annen veggrunn», det må angis tilfredsstillende løsninger for
håndtering av overvann, nødvendige kryssinger av riks - og fylkesveg, og byggegrenser må fastsettes i henhold
til fylkesdelplan. Normalt oversendes teknisk de taljplan til forhåndsvurdering før planforslaget ferdigstilles. Ved
regulerings av støyømfintlig bebyggelse kreves støyforholdene vurdert.

Innsigelse kan måtte påregnes.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til etterretning. Som del av planbeskriv elsen vil det bli utarbeidet trafikkanalyse som
forespurt. På grunnlag av analysen vil det blir tatt kontakt med vegvesenet for å avklare hvilke tiltak som
er nødvendig å gjennomføre før tiltaket kan iverksettes.

Plangrensen mot øst er satt for å kunne r egulere nødvendige frisiktsoner og eventuell utbedring av
eksisterende avkjørsel fra fv. 28 72, på en slik måte at den sammenfaller med plangrensen for tilliggende
reguleringsplan i øst, Kilemoen Sanduttak av 2017. Regulering av avkjørsel, frisiktsoner, byg gegrenser og
vegareal vil gjøres i henhold til vegnormalene og etter krav fra statens vegvesen. Det legges opp til å
oversende vegvesenet en teknisk skisse som viser utforming av avkjørselen og øvrige vegtekniske forhold
før planforslaget ferdigstilles.

Planforslaget vil ikke åpne for støyømfintlig bebygge lse.

Kommunale instanser :

Ringerike kommune, kommunelegen – miljørettet helsevern datert 12.04.2018
Fjellanlegget ligger i et mye brukt område for helårlig friluftsliv nært opp til industri - og nærings virksomhet.
Friluftslivet har flere partier som er lett tilgjengelig uten å være tilrettelagt. Støy og luftforurensning må holdes
på et minimum slik at kvalitetene ved friluftslivet ivaretas.

Forslagsstillers kommentar:
Områdets bruk og verdi for friluft sliv vil bli gjort rede for i planbeskrivelsen. Et betydelig, tilgrensende
område i vest er regulert for pukkverksvirksomhet. Tiltak det åpnes for i planforslaget vil i liten grad
medføre forurensning eller trafikk. Støy fra eventuelle vifter eller teknisk e anlegg er omtalt i kap. 5.4 i
plan beskrivelsen .

3.3. Medvirkning under planutarbeidelsen

Underveis i planutarbeidelsen har det vært en dialog med statens vegvesen. Planforslaget med trafikkanalyse
ble oversendt vegvesenet i e - post av 05.10.18. Dette på ba kgrunn av at vegvesenet i oppstartsvars e let har
signalisert mulig innsigelse til planforslaget på grunn av trafikksituasjonen i Follumkrysset. I brev datert
28.11.18 opprettholder vegvesenet varselet om at det kan bli aktuelt med innsigelse . Vegvesenets br ev følger
som vedlegg nr. 4.
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4. BESKRI VELSE AV PLAN FORSLAGET

4.1. Reguleringsformål
Formålet med planarbeidet er som nevnt tidligere å legge til rette for ny bruk av et tidligere fjellanlegg brukt av
Sivilforsvaret og NVE. I gjeldende reguleringsplan fra 2005 e r delen av fjellanlegget som ligger i dagen, dvs.
atkomstveien og parkeringsplassen, regulert til spesialområde – sivilforsvarsanlegg. Resten av arealet på
bakkenivå over anlegget er regulert til LNF - formål.

Planforslaget medfører en endring av gjeldende reguleringsplan. Endringen innebærer en formålsendring fra
sivilforsvarsanlegg til kombinert formål industri/lager, regulering i to vertikalnivåer, samt mer detaljert
regulering av atkomsten fra f v. 28 72. Utover dette er det valgt i størst mulig grad å fø lge gjeldende
reguleringsplan, bla. ved å opprettholde LNF - formålet.

Planomr ådets totale størrelse e r ca. 7 0 da a. I samråd med Ringerike kommune har man kommet fram til en
planavgrensning der hele landbruksområdet i gjeldende reguleringsplan, fram til re gulert skjermingsbelte mot
masseuttaksområde i nordvest, medtas. Videre medtas deler av skjermingsbelte mot sør (under
høyspentledningen), samt atkomstvei, parkeringsplass og tunnelåpning. Mot fv. 28 72 er plangrensen satt slik at
det kan legges inn hensyns soner for frisikt .

Figur nr. 4.1 : Utsnitt av reguleringsplankartet , vertikalnivå 2.



Detaljreguleringsplan for Vestsiden fjellanlegg. Planbeskrivelse

Ringe rike kommune Feste NordØst AS

9

Kombinert formål industri / lager (I/L 1) :
Område for eksisterende fjellanlegg , inkl. plassen foran inngangen, er regulert til kombinert formål for industri
og lager. Formålet er begrenset til datalager og/eller arkivlager som genererer lite transport , jf.
reguleringsbestemmelse § 3.1.1. Handel og kontorvirksomhet er ikke omfattet av formålet, og er ikke tillatt.

Figur nr. 4.2 : Utsnitt av reguleringsplankartet, vertikalnivå 1 .

Kombinert formål industri / lager / energianlegg (I/L/E 1) :
Området foran inngangen på fjellanlegget er regulert til kombinert formål for industri, lager og energianlegg. Jf.
regulering sbestemmelse § 3.1.2. Med unntak av atkomstveien i østre del, sammenfaller området I/L/E 1 med
grensene for eiendommen gnr.52, bnr.8. Eiendommen har samme eier som fjellanlegget. Innenfor området kan
det kun tillates service – og støttefunksjoner tilknytte t industri - og lagervirksomheten inne i fjellanlegget (I/L 1),
samt energianlegg til drift av fjellanlegget.

Samferdselsanlegg – offentlig veg (o_ S KV1) :
Reguleringsplangrensa er lagt slik at den omfatter hele kjørefeltet for fv. 28 72 . Dette er valgt fr amfor å legge
plangrensa inntil reguleringsplanen for Kilemoen sanduttak i øst, som følger en unøyaktig eiendomsgrense og
går delvis inn i fylkesvegens kjørefelt. Plangrensa er videre lagt sl ik at det kan reguleres inn nødvendige
frisiktsoner i avkjørselen fra f v. 28 72.

På vestre kant av fylkesvegen er det i hovedsak eksisterende veisituasjon som er regulert. Grensa mellom
kjøreveg og annet veiareal følger veikant i grunnlagskartet. Yttergrensa for annet veiareal følger eksisterende
eiendomsgrense mot vei en, med unntak av et parti på hver side av avkjørselen der eiendomsgrensa går helt inn
mot veikant. Her er annet veiareal lagt noe ut fra veikant, slik at det sammenfalle r med areal som medgår til
veigrøft. Avkjørselen fra V1 er dimensjonert med svingradie r for lastebil. Det innebærer at reguleringsplanen
gir en mulighet til å utbedre dagens avkjørsel dersom det viser seg at den er for trang (jf. vedlegg nr.3).
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Samferdselsanlegg – privat veg ( SK V1 - 2 ):
SK V1 - 2 er regulert i samsvar med 5 meter kjørefeltbredde . Annet veiareal langs SK V1 - 2 følger
eiendomsgrenser.

Vegetasjonsskjerm ( G V1) :
Deler av vegetasjonsbeltet i gjeldende reguleringsplan fra 2005 er lagt inn i planforslaget. Vegetasjonsbeltets
funksjon er å skjerme Vestsiden Pukkverk mot omkringliggende områd er. Vegetasjonsbeltet har samme
formålsgrense mot LNF - området i nord som i gjeldende plan. Avgrensningen mot s ør er bestemt av
fjellanleggets og planens utstrekning.

LNF – skogbruk (LSK1) :
Arealene over fjellanlegget reguleres, som i gjeldende regulerin gsplan fra 2005, til LNF - formål. Området er
kledt med barskog av middels bonitet. Det er fra grunneiers side ønskelig å kunne drive skogen på vanlig måte.
Derfor reguleres området til LNF - underformål skogbruk. Tekniske anlegg i dagen tilknyttet fjellanlegg et er
begrenset til enkelte og få punkter, og blir sikret som egne bestemmelsesområder og gjennom privatrettslig
avtale med grunneier .

Frisiktsoner (H 140_1) :
Det er lagt på sikringssone for frisikt i avkjør selen til f v. 28 72 i henhol d til gjeldende kra v i håndbok N100 – Veg -
og gateutforming fra S tatens vegvesen (vegnormalene) , med størrelse 6 x 11 0 meter. For beregning av
stoppsikt er det tatt utgangspunkt i at f v. 28 72 kan kategoriseres som «Øvrig hovedveg, ÅDT>1500 og
fartsgrense 8 0 km/t. ÅDT på stre kningen forbi avkjørselen er 800 kjøretøy.

Faresoner – høyspenningsanlegg (H370_1 - 2) :
Det er lagt faresoner på eksisterende høyspentlinjer i samsvar med regler i elektrisitetslovgivningen. H370_1
gjelder to hovedlinjer mellom landsdeler, hver på 300 kV (Nes kraftverk – Sogn og Hemsil 2 – Sogn), eid av
Statnett SF. Linja Hemsil 2 – Sogn ligger nærmest planområdet. H370_2 er en lokal/regional linje på 22 kV eid
av Ringerikskraft.

D etaljert oversikt over reguleringsformål og hensynssoner framgår av tabel len under :

Figur 4. 3 : Reguleringsformål i planforslaget
Hovedformål Underformål Benevnelse SOSI -

kode
Areal

Bebyggelse - og anlegg Kombinert formål –
industri/lager (vertikalnivå 1)

I/L 1 1 826 59 , 5 daa

Kombinert formål –
Industri/lager /energianleg g
(vertikalnivå 2)

I/L /E 1 1826 4,4 daa

Sum (vertikalnivå 2) 4,4 daa

Samferdselsanlegg og tekn. infrastr. Veg - privat SK V 2 201 1 0, 5 daa

Veg - offentlig o_ S KV 1 2011 1, 6 daa
Annen veigrun n 201 9 1 , 2 daa

Sum 3 , 3 daa

Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm G V 1 30 60 1 4 , 3 daa

Sum 14,3 daa

LNF Skogbruk LSK 1 5112 4 8 , 9 daa

SUM 4 8 , 9 daa

Samlet areal (vertikalnivå 2) 70 , 9 daa
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Figur 4. 4 : Hensynssoner i planforslaget
Hensynsso ne Benevnelse SOSI -

kode
Areal

Sone a.1) Sikringssone Frisikt (mot kjøreveg ) H140_1 140

Sum

Sone a. 3 ) Faresone Høyspenningsanlegg H 370 _1 - 2 370

Sum

Samlet areal

Bestemmelsesområder (# 1 - 6) :
Det er lagt inn 6 bestemmelsesområder i plan forslaget, som tilsvarer 6 punkter / områder hvor det er
eksisterende tekniske anlegg som er til knyttet fjellanlegget. 3 av disse områdene er skilt ut som egne
eiendommer. Med unntak av område #6, er bestemmelsesområdene tilpasset eksisterende anlegg og
ei endomsgrenser. I område #6 er området noe utvidet for å gi mulighet for å etablere nytt
vannforsyningsanlegg.

Bestemmelsesområdene gjelder følgende anlegg:
#1 Mast med fundament, ca. 63 m2.
#2 Mast med fundament, ca. 270 m2.
#3 Eksosutslipp for nødagr egat, ca. 130 m2.
#4 Eksosutslipp for nødagregat, ca. 30 m2.
#5 Nødutgang, ca. 30 m2.
#6 Vannforsyningsanlegg, ca. 280 m2.
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5. VI RKNIN GER FOR MILJØ OG SAMFUN N

5.1. Pukk - og grusforekomster
Planforslaget medfører ingen andre virkninge r for nasjonalt og regionalt viktige grus - og pukkforekomster i
området enn hva som allerede følger av vedtatt reguleringsplan for Vestsiden pukkverk (15.12.05) og Kilemoen
sanduttak (06.04.17) . Se kapittel 2.3. Gjennom detaljreguleringsplanen for Vestside n Pukkverk er over 800 daa
areal og nærmere 3 0 mill. m3 fast fjell sikret til råstoffutvinning. Fjellressursen er rangert som regionalt viktig i
NGU`s pukk - og grusdatabase. Gjennom områdereguleringsplanen for Kilemoen er over 560 daa areal og 12
mill. m3 grus og sand sikret til råstoffutvinning. Kilemoen er rangert som nasjonalt viktig i NGU`s pukk - og
grusdatabase.

Det kan synes som det foreligger noe ulike tolkninger av plansituasjonen. Gjeldende reguleringsplan fra 2005 er
i samsvar med kommuneplanens arealdel, og avklarer arealbruken på et mer detaljert nivå. Blant annet ved
avsetting av skjermingsbelter/parkbelter, faresoner for høyspentanlegg, etc.

Når det gjelder forholdet til fjellanlegget er situasjonen at eksisterende reguleringsplan åpner for masseuttak så
nært anlegget det er mulig å gå. Terrenget over anlegget, som det ikke er mulig å utnytte til masseuttak uten å
innløse fjellanlegget, er regulert til LNF - formål. Eksisterende reguleringsplan sikrer dermed uttak av
pukkressursen så langt det lar seg gjøre.

Når det gjelder forholdet til pukkressursen, blir situasjonen uendret med det foreliggende planforslaget.
Regulert masseuttaksområde blir ikke redusert. Tilsvarende område som i gjeldende reguleringsplan blir
opprettholdt som LNF - område. D et er også avklart, i dialog mellom tiltakshaver og driver av Vestsiden
pukkverk, at den nye bruken av fjellanlegget ikke vil legge ytterligere restriksjoner på pukkverksdriften enn hva
eksisterende anlegg gjør. Det er foretatt målinger av rystning / vibra sjon i fjellhallen ved salver på grensen til
regulert skjermingsbelte sør og vest for hallen . Resultatet av målingene viser at nærheten til pukkverket ikke er
problematisk for tiltenkt virksomhet i fjellhallen.

Etter hva tiltakshaver har oppfattet, er d enne forståelsen av situasjonen i samsvar med kommunens forståelse.
Det vises til referat fra oppstartsmøtet .

Med bakgrunn i en slik forståelse av plansituasjonen er t iltakshaver s vurdering at ingen av vurderingskriteriene
som nevnes i veilederen til §10 i forskrift om konsekvensutredning utløser KU - plikt. Vår vurdering er:

Planforslaget medfører ikke at det blir vanskelig å utnytte mineralforekomster av nasjonal og regional
betydning. Forutsetningene for å utnytte ressursen vil bli tilsvarende som i gjel dende reguleringsplan.
Planforslaget medfører ikke båndlegging av en ressurs der det er iverksatt uttak. Graden av
båndlegging vil være tilsvarende som i gjeldende reguleringsplan.
Planforslaget (tiltaket) vil ikke påvirke framtidig utnyttelse av ressurs en på noen annen måte enn i
gjeldende reguleringsplan.

Både den nasjonalt viktige grusressursen på Kilemoen og den regionalt viktige pukkressursen på Vestsiden er
sikret for råstoffutvinning, så langt det lar seg gjøre i forhold til andre samfunnshensyn, gjennom eksisterende
reguleringsplaner. I disse planprosessene er de mineralske ressursene beskrevet og vurdert. I en
reguleringsplanprosess som ikke vil ha endrede virkninger for de mineralske ressursene, ser vi det ikke som
relevant på nytt å beskrive r essursene.
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5.2. Trafikk
Det vises her til trafikkanalyse som følger som vedlegg nr. 2.

I reguleringsbestemmelse § 3.1.1 er det satt en øvre grense på 9 ÅDT for den trafikkmengden som ny
virksomhet i fjellanlegget har lov til å generere. Det er i vedlagte trafikkanalyse beregnet at dette tilsvarer en
virksomhet med maksimalt 4 arbeidsplasser.

En trafikkøkning på 9 ÅDT er marginal i forhold til både dagens trafikkmengde og i forhold til den generelle
trafikkøkningen fram til 2028, og vil i svært liten grad bidra til å øke ulykkesrisikoen på f v. 28 72 og i kryss
f v. 28 72 x E16.

5.3. Vann , avløp og overvannshåndtering

Vann - og avløp:
Fjellanlegget har egen vannforsyning fra brønn utenfor anlegget. Drikkevannet pumpes til vannbasseng inne i
anlegget. Dersom det e r behov for å anlegge nytt vannforsyningsanlegg, kan dette etableres innenfor
bestemmelsesområde # 6 .

Det er et eldre, separat avløpsanlegg for fjellanlegget. Tilstanden på dette er ukjent. Det må gjøres en
tilstandsvurdering av anlegget, herunder lednin g, slamavskiller og infiltrasjonsgrøft. Anlegget må være
utformet i henhold til gjeldende regelverk og være dimensjonert for framtidig bruk av avløpsanlegget. Det må
søkes om utslippstillatelse dersom det ikke foreligger. Det er åpnet for å anlegge nytt av løpsanlegg innenfor
område I/L/E 1, dersom det blir nødvendig. Jf. bestemmelse § 3.1.2.

Krav om tilstandsvurdering av eksisterende VA - anlegg og eventuelt anleggelse av nye anlegg er sikret gjennom
reguleringsbestemmelse r § § 1.1 og 1.2 (rekkefølgebestemmel se r ) . N ødvendig teknisk infrastruktur må være
etablert før det kan gis tillatelse til bruksendring av fjellanlegget.

Overvannshåndtering :

Figur nr.5.1: Utsnitt fra
grus - og pukkdatabasen,
NGU. Kartet viser at
området I/L/E 1 ligger på
sikker grusforekomst.
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Mesteparten av planområdet består av en bratt, østvendt og skogkledt li (delområde LSK 1) med liten
overdekning av løsmasser og mye fjell i dagen. Dette området har liten kapasitet når det gjelder infiltrasjon av
overvann. Overvannet vil i hovedsak renne ned skråningen og treffe den flate grusmoen der område I/L/E 1
ligger. Grusmoen har stor infiltrasjonskapasitet.

Det viktigste tiltaket for å håndtere overvann, er å sørge for at vann som kommer ned skråningen fra vest blir
infiltrert i grunnen. Dette er sikret gjennom reguleringsbestemmelse §§ 2.2.1 og 3.1.2. I sistnevnte
bestemmelse er det satt krav om opparbeiding av dekke på område I/L/E 1 som ivaretar hensynet til infiltrasjon
av overvann. Bestemmelsen innebærer i praksis at hele eller deler av området må ha grusdekke.

5.4. Friluftsliv
I 2013 ble de bynære friluftsområdene i Ringerike kartlagt. Reguleringsp lanområde t ligger i østre kant av et
større område som er kategorisert som turområde og nærområde. Det avmerkede friluftsområdet er 12 km²
stort, med oppkjørte løyper på vinterstid og stier på sommeren. Området er egnet for både kortere turer og
lengre dagsturer. I søndre del av området finnes en eksisterende lysløype. Området er ikke tilrettelagt for
funksjonshemmede. Området er klassifisert i kategori A.

Den mest benyttede og viktigste delen av friluftsområdet er Oppenåsen, vest og sør for planområdet.
Oppenåse n ligger i nær tilknytning til boligområdene i Heradsbygda , og blir benyttet av beboere , skole og
barnehage. Oppenåsen er avsatt som nåværende friområde i gjeldende arealdel til kommuneplanen, se figur
nr. 2.2 lenger fram i planbeskrivelsen. Det er også at komst til friluftsområdet ved Tutanrud, nord for
planområdet. Herfra går det stier opp i åsen mot vest og sør.

Planområdet ligger i østre kant av friluftsområdet, delvis innenfor og delvis utenfor friluftsområdets
avgrensning . Planområdet ligger nært t ekniske inngrep som eksisterende pukkverk, høyspentlinjer, veg og
grusuttak. Dette gjelder spesielt for delen av planområdet som medfører industri/lager på bakken (I/L /E 1 i
vertikalnivå 2). Det er ikke kartlagte stier innenfor planområdet, terrenget er br att og ulendt og det synes ikke å
være mye ferdsel i området. Videre er mesteparten av arealet på bakkenivå (vertikalnivå 2) som tidligere
regulert til LNF - formål.

Figur nr.5. 2 : Kartet viser
området i O ppenåsen og
Heggen som i kom munens
friluftskartlegging er
kategorisert som A -
område.



Detaljreguleringsplan for Vestsiden fjellanlegg. Planbeskrivelse

Ringe rike kommune Feste NordØst AS

1 5

På bakgrunn av dette er vurderingen at planforslaget ikke vil redusere friluftlivskvalitete ne i området.

5.5. Støy
Normalt vil industri - eller lager virksomheten foregå inne i fjellhallen og ikke medføre støy. Det kan likevel bli
aktuelt med tekniske installasjoner på bakkenivå (område I/L /E 1). I reguleringsbestemmelse § 2.3.2 er det
sikret at støy fra døgnkontinuerlig virksomhet ikke skal overstige 45 dB. Videre at støy fra framtidige
installasjoner skal tilfredsstille grenseverdiene i retningslinje T - 1442/2016 , at det skal utarbeides støysonekart
før støyende, tekniske anlegg blir etablert, og at støynivået skal verifiseres i første del av driftsperioden.

Planområdet ligger i kanten av et større, registrert friluftsområde , jf. kap. 5.4 over. Da området ligger nært
tekniske inngrep (vei og pukkverk) vil det neppe være grunnlag for å klassifisere o mrådet som stille omr åde /
rekreasjonsområde, jf. støyforskriften. Det er derfor grenseverdier for nærmeste, støyømfintlig bebyggelse som
må legges til grunn ved eventuelle installasjoner på bakkenivå . Det er over en km til nærmeste, støyømfintlige
bebygge lse.

5.6. Naturbasert sårbarhet .
Planområdet ligger ikke utsatt for skred (stein - og jordskred, snøskred) , flom eller kvikkleire , jf. aktsomhetskart
fra N VE. Planområdets aktsomhetsgrad for radon er moderat til lav , jf. aktsomhetskart fra NGU.
Dokumentasjon av radonkonsentrasjoner før etablering av virksomhet er sikret gjennom
reguleringsbestemmelse § 2. 3 . 1 . Etter et samlet vurdering er planområdet i kke utsatt for naturrisiko.

5.7. Naturmiljø og biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesiel t sårbare eller ver neverdige naturverdier innenfor planområdet eller planområdets
influensområde , jfr. søk i naturbase og artskart.

All e forslag til arealplaner etter plan - og bygningsloven skal inneholde en vurdering i henhold til
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12, selv om pl anforslaget kun omfatter formålsendring av et eksisterende
fjellanlegg . Det er i dette tilfellet foretatt en sjekk av hvilke naturverdier som finnes i influensområdet til
planforslaget. På bakgrunn av dette kan vurderingen etter naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 oppsummeres som
følger:

Hjemmel Tema Vurdering
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig .

§ 9 Føre - var - prinsippet Ikke relevant, fordi kunnskapsgrunnlaget er
tilstrekkelig.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet
belastning

Ikke relevan t. Planforslaget legger til rette for ny
bruk av et eksisterende fjellanlegg. Arealbruken på
terrengoverflaten blir ikke endret, med unntak av et
mindre område foran inngangen til anlegget.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal
bæres av tiltakshaver

Ikke releva nt. Ingen miljøforringelse.

§12 Miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder

Ikke relevant
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5.8. ROS - analyse

5.8.1. Metode og forutsetninger

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på gjeldende rundskriv fra DSB . Analysen er basert på
fo religgende planforslag, revidert 30 .0 8 .1 9 . I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante
kravdokumenter.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke
planområdets funksjon, utforming m m, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis
konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i
planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis komment ert.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

- Svært sannsynlig: kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.

- Meget sannsynlig: kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)

- Sannsynlig: kan skje (ikke sannsynlig; ca hvert 10 år)

- Mindre sannsynlig: mindre enn en gang i løpet av 50 år

- Lite sannsynlig: Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjon/forhold, men det er en teoretisk sjanse.

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:

Personsk ade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning
med mer.

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig
2. Mindre alvorlig Få og små skader Ikke varig skade System settes midlertidig ut av

drift. Kan føre til mindre skader
der som ikke det finnes
reservesystem.

3. Betydelig/ kritisk Behandlingskrevende
skader

Omfattende skader,
regionale konsekvenser
med restitusjonstid < 1 år

Driftsstans i flere døgn. Kan
medføre betydelig skade på
eiendom/økonomisk tap.

4. Alvorlig Alvorlige skader som
medfører varige mén/ en
død

Alvorlige skader, regionale
konsekvenser med
restitusjonstid > 1 år

Driftsstans over lengre tid;
alvorlig skade på eiendom/
stort økonomisk tap.

5. Svært alvorlig/
katastrofal

Mange skadd og/eller død Svært alvorlig og langvarige
skalder, uopprettelig
miljøskade

System settes varig ut av drift;
uopprettelig skade på eiendom
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i følgende tabell:

- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt

- Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes
- Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som
begrenser konsekvensene.

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre
alvorlig

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig /
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

4. Meget sannsynlig/
periodevis

3. Sannsynlig/ flere
enkelttilfeller

2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller

1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller
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5.8.2. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Risikovurderingen
forutsetter at beskrevne tiltak/plangrep gjennomføres.

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak

Natur - og miljøforhold

R as/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

1. Masseras/ - skred Nei Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen .
2. Snø - /isras Nei Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen .

3. Flomras Nei Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen .
4. Elvef lom/bekkeflom Nei Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen .
5. Radongass Nei P lanområdet ligger i område med lav

til moderat radonfare, jf.
aktsomhetskart for radon
( www.ngu.no ).
Reguleringsbestemmelse 2. 1 .1 sikrer
dokumen tasjon av
radonkonsentrasjon i hht. TEK 17.

Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen.
7. Nedbørutsatt Nei Generelt mer ekstremnedbør senere

år , men området er ikke spesielt
nedbørutsatt.

Natur - og kulturområd er . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

8. Sårbar flora Nei Jf. kap. 5. 7 i planbeskrivelsen .
9. Sårbar fauna/fisk Nei Jf. kap. 5. 7 i planbeskrivelsen .

10. Verneområder Nei Jf. kap. 5. 7 i planbeskrivelsen .
11. Vassdragsområder Nei Jf. kap. 5. 7 i p lanbeskrivelsen .

12. Fornminner Nei
13. Kulturminne/ - miljø/ -

landskapsbilde
Nei

Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:

14. Vei, bru, knutepunkt Nei

15. Havn, kaianlegg Nei
16. Sykehus/ - hjem, ki rke Nei

17. Brann/politi/sivilforsvar Ja 2 4 Det vil være en viss risiko for brann i
anlegget, men ikke noen større risiko
enn det som er vanlig for
industrivirksomhet.

18. Kraftforsyning Nei
19. Vannforsyning Nei

20. Forsvarsområde Nei
21. Tilfluktsrom Nei

22. Område for idrett/lek Nei
23. Rekreasjonsområde Nei Jf. kap. 5.4 i planbeskrivelsen.
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24. Vannområde for friluftsliv Nei

Forurensningskilder . Berøres planområdet av:

25. Akutt forurensning Nei
26. Permanent forurensning Nei

27. Støv og støy; industri Ja 5 1 Støy fra Vestsiden Pukkverk.
28. Støv og støy; trafikk Nei
29. Støy; andre kilder Nei

30. Forurenset grunn Nei
31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei

32. Høyspentlinje (stråling) Ja 5 1 To hovedlinjer mellom landsdeler på
300 kV og en regi onal linje på 22 kV,
sikret som hensynssone. Jf. kap. 4.1 i
planbeskrivelsen.

33. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver/olje/gass
/radioaktivitet)

Nei

34. Avfallsbehandling Nei
35. Oljekatastrofeområde Nei

Medfører planen/tiltaket:

36. Fare for a kutt forurensning Ja 2 3 Det vil være en viss risiko for
forurensning fra delen av anlegget
som ligger utenfor fjellhallen, men
ikke større risiko enn det som er vanlig
for industrivirksomhet.

37. Støy og støv fra trafikk Nei

38. Støy og støv fra andre kild er Ja 3 1 Eventuell støy skal tilfredsstille
grenseverdiene i retningslinje T -
1442/2016 . Jf. kap. 5.5 i
planbeskrivelsen.

39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver osv . )
Nei

Transport. Er det risiko for:

41. Ulykke med farlig gods Ja 1 4 En viss sannsynlighet for ulykker med
farlig gods på fv. 28 72, men ingen
kjente tilfeller.

42. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Trafikksikkerhet

43. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 1 3 Det vil være en viss fare for trafikk -
ulykker i avkjørselen til f v. 28 72
(Vestre Ådal).

44. Ulykke med gående/syklende Nei

45. Andre ulykkespunkter Nei
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Andre forhold

46. Er tiltaket i seg selv et sabotasje -
/terrormål?

Ja 1 3 Anlegget kan være et potensielt
terrormål.

47. Er det potensiell sabotasje -
/terrormål i nærheten?

Ja 1 3 Eksisterende høyspentlinjer gjennom
planområdet .

48. Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand mm

Nei

49. Naturlige terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare (stup et c . )

Nei

50. Gruver, åpne sjakter, steintipper
etc.

Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

51. Ulykker ved
anleggsgjennomføring

Nei

52. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

Nei

Endelig risikovurdering :

Analysen viser at det er få aktue lle hendelser som medfører nevneverdig risiko. I tabellen under gis det en
samlet oppsummering.

Oppsummering:

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre
alvorlig

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

27, 32

4. Meget sannsynlig/
periodevis

3. Sannsynlig/ flere
enkelttilfeller

38

2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller

36 17

1 Lite sannsynlig/
ingen tilf eller

43, 46, 47 41

Gjennom ROS - analysen konkluderes det med at det er 9 aktuelle hendelser. Disse har u lik risiko etter å ha blitt
vurdert med hensyn til sannsynlighet og konsekvens. Slik d et framgår a v matrisen over, ligg er 4 mulige
hendelser innenf or grønn kategori (akseptabel risiko) . Fem mulig e hendelse r ligger i gul kategori (tiltak
vurderes) . Ingen hendelser ligger i rød ka tegori (uakseptabel risiko).

17 . Brann / politi / sivilforsvar :
Det vil være en viss risiko for brann i anlegget, men ikke noen større risiko enn det som er vanlig for
industrivirksomhet. Ved denne typen virksomhet er det viktig med tilstrekkelig kjøling både på
energiforsyningsanlegg og datalagringsenheter. Anlegget vil bli dimensjonert med tilstrekkelig kjøling, og
virksomh eten vil ha rutiner for internkontroll som ivaretar brannsikkerhet.
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27 . Støv og støy, industri :
Planområdet er utsatt for støv og støy fra Vestsiden Pukkverk. Det er ikke støyømfintlig bebyggelse eller
virksomhet innenfor planområdet. Lagervirksomheten som det åpnes for gjennom planforslaget vil i hovedsak
foregå under bakken. Tiltak som reduserer konsekvensen av støv og støypåvirkningen er ikke vurdert som
nødvendig.

3 2 . Høyspentlinje (stråling) :
Høyspentlinjene i planforslaget er sikret med hensynss one med tilhørende reguleringsbestemmelse (4.2).
Ytterligere tiltak er ikke vurdert som nødvendig.

3 6 . Fare for akutt forurensning :
Det vil være en viss risiko for forurensning fra delen av anlegget som ligger utenfor fjellhallen, men ikke større
risiko enn det som er vanlig for industrivirksomhet. Virksomheten vil ha et internkontrollsystem som sikrer
rutinemessig sjekk av utstyr og eventuelle lekkasjer av diesel, kjølevæske, etc.

3 8 . Støy og støv fra andre kilder :
Støy fra eventuelle, tekniske insta llasjoner utenfor fjellanlegget skal tilfredsstille grenseverdiene i retningslinje
T - 1442/2016, eller senere versjoner av denne. Dette er sikret gjennom reguleringsbestemmelse 2. 1 .2 . Tiltaket
vil dermed ikke medføre støy utover tillatte grenseverdier.

4 1 . Ulykke med farlig gods :
Det vil alltid være en viss sannsynlighet for ulykker med farlig gods på fv. 28 72, men det er ingen registrerte og
kjente tilfeller. Dermed vil sannsynligheten for en slik hendelse være svært lav. Konsekvensen av en ulykke med
fa rlig gods vil kunne være alvorlig. Konsekvensen vil være større i områder hvor det oppholder seg mye folk,
dvs. et område med boligbebyggelse og arbeidsplasser, enn på strekningen forbi planområdet . Planforslaget vil
ikke påvirke risikoen for ulykker med f arlig gods, og risikoreduserende tiltak er ikke vurdert som nødvendig.

43. Ulykke i av - /påkjørsler:
Det er en viss risiko for trafikkulykker ved avkjørselen fra fv. 28 7 2 (Vestre Ådal), selv om siktforholdene er gode.
Avkjørselen er sikret med regulerte frisiktsoner. Det har ikke vært registrert ulykker i avkjørselen, jf. vegkart.no.
Registrerte ulykker på den aktuelle strekningen av fv. 28 7 2 er i hovedsak utforkjøringsulykker som ikke har
sammenheng med avkjørselen. Risiko for trafikkulykker i avkjørsele n vurderes som akseptabel uten ytterligere
risikoreduserende tiltak. Økt trafikkbelastning i krysset fv. 28 7 2 x E16 er vurdert gjennom vedlagt
trafikkanalyse. Trafikkmengden som genereres av virksomheten det åpnes for i planforslaget er så marginal at
det ikke nevneverdig vil påvirke ulykkesrisikoen i krysset.

4 6 . Potensielt sabotasjemål :
Det er en viss mulighet for at tiltaket i seg selv kan være et sabotasjemål. Sannsynligheten for sabotasje er
imidlertid lav. Sikkerhet mot sabotasje vil inngå i tiltak shavers beredskapsrutiner.

4 7 . Potensielle sabotasjemål i nærheten :
Eksisterende høyspentlinjer gjennom planområdet er potensielle terrormål. Sikkerhet mot sabotasje inngår i
linje - eiers beredskapsrutiner.

Vedlegg nr.1: Kopi av uttalelser til varsel o m oppstart av planarbeid
Vedlegg nr.2: Trafikkanalyse
Vedlegg nr.3: Detaljutsnitt avkjørsel med sporingskurver
Vedlegg nr.4: Brev fra statens vegvesen datert 28.11.18



VURDERING AV UTTALELSER VED
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Plan ID: 3 007 _ 444

Detaljregulering for Vestsiden Fjellanlegg

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato

Offentlige myndigheter
1 Statens vegvesen, Region sør 12.12.19
2 Forsvarsbygg 06.01.20
3 Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) 07 .0 1 . 20
4 Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.01.20
5 Fylkesmannen i Oslo og Viken – samordnet statlig 14.01.20
6 Direktoratet for mineralforvaltning 1 6.01.20

Private uttaleparter:
6 Asle Oppen 1 6 .0 1 . 20

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

Offentlige myndigheter:

1. Statens vegvesen, Region
sør, 12 . 12 .1 9 :

Vegvesenet kan akseptere
planforslaget med en begrensning på
tillatt virksomhet som generere r
maksimalt 9 ÅDT. Å tillate
virksomhet som generere mer trafikk
enn dette vil kreve en forutgående
trafikkvurdering, selv når
Follumkrysset er utbedret.
Vegvesenet her derfor innsigelse til
bestemmelse § 3.1.1, annet ledd siste
setning: «Det kan tillates
lagervirksomhet som n evnt i første
ledd som genererer større trafikk
enn 9 ÅDT når krysset fv.2872 x E16
er utbedret».

Uttalelsen tas til etterretning.

§ 3.1.1, annet ledd siste
setning fjernes.

Alternativ tilnærmingsmåte for
tiltakshaver er å gjøre en ny
trafikkvurdering i henhold til
veimyndighetens krav når
krysset er utbedret .
Vurderingen knyttes til søknad
om reguleringsendring.

Tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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2. Forsvarsbygg, 06.01.2020

Forsvarets arealbruksinteresser blir
ikke berørt av planforslaget .
Fo rsvarsbygg har ikke merknader til
planarbeidet.

Uttalelsen tas til orientering. Tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

3. Norges vassdrags - og
energidirektorat (NVE),
07 .0 1 . 20 :

NVE sender en generell,
standardisert uttalelse der det gjøres
rede for NVE sine ansvarsområder
og NVE sitt generelle
veiledningsmateriell. NVE har
utover dette ikke merknader til
saken.

Uttalelsen tas til orientering.

Planområdet ligger ikke i
nærheten av vassdrag, endrer
ikke grunnvannsnivået, og er i
ingen eller liten gr ad utsatt for
flom, erosjon og skred.
Planforslaget vil derfor ikke få
virkninger for de hensyn NVE
skal ivareta.

Planforslaget legger
opp til lite endringer
på terrengoverflaten,
da virksomheten
hovedsakelig skal
foregå inne i
eksisterende
fjellanlegg.

Ellers tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

4. Fylkesmannen i Oslo og
Viken, 14.01.2020:

Forslaget kommer ikke i konflikt
med nasjonale eller viktige regionale
konflikter som Fylkesmannen er satt
til å ivareta. Fylkesmannen har ut fra
dette ikke me rknader til saken.

Uttalelsen tas til orientering. Tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

5. Fylkesmannen i Oslo og
Viken – samordnet statlig ,
1 4 .0 1 . 2020 :

Fylkesmannen gjør rede for egen
uttalelse, uttalelsen fra Statens
vegvesen og videre saksgang. Det
forutsettes at Ringerike kommune i
samarbeid med Statens vegvesen
finner en løsning på forholdet det er
knyttet innsigelse til.

Uttalelsen tas til etterretning .

Forslagsstillers løsningsforslag
framgår under vurderingen av
uttalelse nr.1.

Tilstrek kelig
kommentert av
forslagstiller.

6. Direktoratet for
mineralforvaltning (DMF) ,
16 .0 1 . 2020 :

I et lengre tidsperspektiv kan
planlagt tiltak medføre en utsatt
mulighet for å utnytte resterende og i
dag ikke regulert ressurs tilknyttet

Uttalelsen tas til orientering.

Gjennomføring av tiltaket vil
skje i dialog med tilstøtende
pukkverk.

Reguleringsplan for
Vestsiden pukkverk
og Kilemoen
sanduttak åpner opp
for masseuttak så
nært fjellanlegget det
er mulig å gå.
Bergressursen over
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forekomsten Vestsiden Pukkverk.

Så fremt utviklingen innenfor
planområdet skjer i dialog med
tilstøtende pukkverk, kan DMF ikke
se at planforslaget medfører konflikt
med framtidig utnyttelse av den
mineralske ressursen som er avsatt i
gjeldende reguleringsplaner.

DMF har i kke andre merknader til
høringen.

fjellanlegget er det
ikke mulig å utnytte
uten å innløse
fjellanlegget.

Private uttaleparter:

7. Asle Oppen , 1 6.01.20 :

Fjellhallen bidrar positivt til vekst,
sysselsetting og økte skatteinntekter
i tråd med Ringerike kommu nes
målsettinger og behov. Det er god
dialog mellom forslagsstiller og
grunneier. Fjellhallen kan åpne for
interessante muligheter og synergier
med eksisterende og framtidig
næringsvirksomhet i området.

Det finnes et lite pumpehus i
området for #6 i plan kartet. Dette
bør tegnes inn i kartet.

Det er feilaktig tegnet inn en liten
bygning på gnr.52, bnr.4, der hvor
atkomstveien kommer inn på
parkeringsplassen på gnr.52, bnr.8.
Denne bygningen bør fjernes fra
grunnlagskartet / matrikkelen.

Oppen ønsker so m grunneier at det
opprettes / fradeles en
anleggseiendom for fjellanlegget, og
ber om at rekkefølgebestemmelser
som sikrer dette blir vurdert.

Oppen forutsetter som grunneier at
sikkerhetssonen mot (avstanden til)
fjellanlegget, som ligger til grunn for
gjeldende reguleringsplan for
Vestsiden Pukkverk, er tilstrekkelig.

Uttalelsen tas til etterretning.

Det er positivt at Oppen som
grunneier påpeker feil knyttet
til bygninger i grunnlagskartet.
Det forutsettes at Ringerike
kommune følger opp de
påpekte feilene i dialog med
grunneier.

Opprettelse av en egen
anleggseiendom for
fjellanlegget handler om det
privatrettslige forholdet
mellom grunneier og
tiltakshaver / eier av anlegget.
Anleggseiendom vil kunne
være en ryddig og
hensiktsmessig framgangsmåte
med tanke på å etablere mest
mulig tydelige
eiendomsforhold for
framtiden. Innspillet foreslås
alternativt fulgt opp i dialog
mellom tiltakshaver og
grunneier. Det er imidlertid
ikke hensiktsmessig å låse den
framtidige eierorganiseringen
til en bestemt fr amgangsmåte
gjennom rekkefølge -
bestemmelser.

Gjennomføring av det
planlagte tiltaket vil skje i
løpende dialog med både
driver av pukkverk og
grunneier. Dette omfatter også

Bygg og anlegg som
ikke eies av Oppen
b ør fradeles på egne
matrikkelenheter.
Dette er forslagstiller
sitt ansvar å følge
opp.

I r eguleringsplankart
er det tegnet inn et
firkantet omriss for
pumpehuset,
innenfor
bestemmelsesområde
6 .

Bygget på gnr/bnr
52/4 ved
parkeringsplassen på
52/8 fjer nes fra
bygningsbasen.
Dette bygget ligger
ikke i matrikkelen.

Opprettelse av
anleggseiendom for
fjellanlegget m å
følges opp av
grunneier og
forslagstiller , og ses
ikke på som aktue lt å
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løpende vurdering av
sikkerhetsavstand.

regulere gjennom
reguleringsplane n .

Ellers tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.







Postadresse
Postboks 405
Sentrum
0103 Oslo

Fakturaadresse
Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 Hamar

Telefon
468 70 400
Telefaks
23 09 78 03

E-postadresse
post@forsvarsbygg.no
Internett
www.forsvarsbygg.no

Org. nr
975 950 662
Bankkonto
4714 10 00280

1 av 1

Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg - Høring og offentlig
ettersyn

Det vises til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg.
Forsvarsbygg uttaler seg til planer som behandles etter plan og bygningsloven med den hensikt å ivareta
Forsvarets arealbruksinteresser.

Hensikten med planarbeidet er å omregulere for å kunne benytte fjellanlegget til nærings- og lagerformål.

Vi kan ikke se at Forsvarets arealbruksinteresser blir berørt av planen og har derfor ingen merknader til
planarbeidet.

Une Sand
Forsvarsbygg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.

Til Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

06.01 .2020 201 9/5078 - 2 / 31 5

Tidligere dato Tidligere referanse

Ringerike kommune

Postboks 1 23 sentrum

3502 HØNEFOSS

Une Sand

29.1 1 .201 9 1 8/31 3
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N VEs gen e relle tilbakemelding - Offentlig ettersyn -
Detaljreguleringsplan for Vestsiden fjellanlegg - Ringerike kommune -
Planid 0605 444
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 29.1 1 .201 9.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom - , erosjon - og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdra g 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 utta lelser 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
29.09.201 7 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen , der vi b er kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:

NVEs karttjenester viser informasjon om flom - og skredfare, vassdrag og energianlegg.

NVEs veileder 2/201 7 Nasjonale og vesentlig e regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.

NVEs retningslinje 2/201 1 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.



Side 2

NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan
man bør håndtere overvann i arealplanlegging. Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 –
«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og
avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling» ,
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va - bokhan delen .
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 ener gianlegg 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

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN



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: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov

Org.nr. 974 761 319

Vår dato: Vår ref:

14.01 .2020 2019/571 81

Deres dato: Deres ref:

29.1 1 .201 9 1 8/31 3

Saksbehandler, innvalgstelefon

Brede Kihle , 32266865
Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Vestsiden
fjellanlegg

Vi viser til brev av 29. november 201 9 med forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg.

Planforslaget legger til rette for å kunne benytte fjellanlegget til lagerformål. Det skal etableres et
datalager i fjellanlegget som tidligere er brukt av Sivilforsvaret og N VE.

Fylkesmannen har i brev av 22. mai 201 8 kommet med uttalelse til det varslede planarbeidet. Siden
saken kun dreier seg om omregulering av arealer i et eksisterende fjellanlegg, hadde vi ingen
spesielle merknader til dette. Vi problematiserte likevel etablering av handel i området og viste til
nasjonale og regionale føringer for etablering av handel. Vi ba om at forretningsvirksomheten ble
begrenset til virksomheter som har få ansatte og besøkende.

I planforslaget er det åpnet opp for industri, lager og energianlegg. Handel er derfor ikke et tema i
forslaget.

Etter en gjennomgang av saken kan vi ikke se at forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg
kommer i konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser som vi er satt til å ivareta. Vi har
derfor ingen spesielle merknader til saken.

Med hilsen

Geir Sørmoen (e.f.)
seniorrådgiver

Brede Kihle
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Viken fylkeskommune Postboks 220 1 702 SARPSBORG
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 ARENDAL



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: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov

Org.nr. 974 761 319

Vår dato: Vår ref:

1 4.01 .2020 201 9/571 81

Deres dato: Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Brede Kihle , 32266865
Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Ringerike kommune - Statlig samordnet høringsuttalelse til forslag til
detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg

Vi viser til brev av 29. november 201 9 med forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg.

I brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 08. januar 201 9 informeres det om samordning av
statlige innsigelser. Fra 201 8 er dette blitt en fast ordning, jf. pressemelding fra Regjeringen datert
27. desember 201 7.

Saken gjelder

Planforslaget legger til rette for etablering av et datalager i fjellanlegget som tidligere har vært brukt
av Sivilforsvaret og NVE.

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 fagetat som har myndighet til å fremme innsigelsen, men
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Hvis en innsigelse avskjæres vil
det si at den ikke fremmes som innsigelse.

I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Det er høringsuttalelser med
innsigelse fra følgende statlige etater:

Statens vegvesen, datert 1 2. desember 201 9



Side: 2/2

Oversikt over høringsuttalelsene

Statens vegvesen har fremmet innsigelse med bakgrunn i trafikksikkerhet. Det vises til at krysset
med fv. 2872xE16 har hatt noen alvorlige trafikkulykker. Før ytterligere trafikkøkning i dette krysset
bør krysset endres til et planskilt kryss. En økning i trafikken med en ÅDT=9 kan likevel aksepteres.
Bestemmelsene § 3.1.1 andre avsnitt åpner imidlertid for mere trafikk uten at utbedring og økning i
trafikken er klarere definert.

Samordning

Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsen fra Statens vegvesen.
Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full
oversikt og utfyllende informasjon om innholdet.

Vedlagt følger også Fylkesmannens høringsuttalelse. Slik det går frem av brevet har vi ingen spesielle
merknader til planforslaget ut fra våre ansvarsområder.

Videre prosess

Fylkesmannen forutsetter at Ringerike kommune følger opp innsigelsene og samarbeider med
Statens vegvesen med 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
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1 Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 12. desember 2019
2 Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 14. januar 2020

Kopi til:
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 AREN DAL
Norges vassdrags- og energidirektorat PB 5091 Majorstuen 0301 OSLO
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG



Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 16.01.2020
Vår ref : 18/02163 - 4
D eres ref : 18/313 - 35

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for
Vestsiden fjellanlegg i Ringerike kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 29. november 2019 .

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressur ser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan - og bygningsloven.

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.

Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023, heter det at
Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag f or verdiskaping og
arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre
tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak,
samtidig som miljø - og samfunnshensyn ivaretas.

Om planen
Planen skal legge til rette for å gjenopprette bruk av eksisterende fjellanlegg, til
nærings - og lagerformål. Planområdet over bakkenivå er delvis i tråd med eksisterende
reguleringsplan, det er ikke tidligere regulert under ba kkenivå som nå foreslått.
Planens vi rkninger er redegjort for i planbeskrivelsen.

Uttalelse til planen
Det er tatt inn en ytterligere redegjørelse for vurderinger av krav om
k onsekvensutredning tilknyttet de regulerte områdene for masseuttak i forekomstene
som er berørt. Det er i den samm en heng vist til e ksisterende reguleringsplaner .
Redegjørelsen viser til at planlagt e regulerte uttak ikke blir berørt av planlagte tiltak og
at arealene som nå reguleres ikke end rer forutsetningene for eksisterende bruk a v
avsatte arealer til masseuttak.
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Postboks 3021 Lade
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DMF ser at ny tt planlagt tiltak , i et lengre tidspers pektiv vil utsette og kan være til
hind er for, en framtidig utnyttelse av gjenstående ressurser innenfor forekomst en
Vestsiden pukkverk , der det til nå ikke er åpnet for uttak . Dette kan være
hensiktsmessig å opplyse om i saken når vurderingene gjort i reguleringsplanen for
Vestsiden pukkverk er fra 2005. DMF legger derfor til grunn at kommunen, i relativt
lang tid, ikke ønsker en ytterligere utny ttelse av ressursene i forekomsten Vestsiden
puk kverk , ut over det som er avsatt gjeldene planer.

Så fremt den videre utvi klingen av området skjer i dialog med tiltakshavere i
tilstøtende brudd kan ikke DMF se at planen medfører noen direkte konflikt med
utnyttelsen av ressursene slik det er foreslått i eksisterend e planer. For forekomsten
Kilemoen er denne kun berørt av adkomstvegen som blir regulert , som er i tråd med
gjeldene ar ealbruk. Vi har derfor ikke andre m erknader til høringen.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad Lars Libach
seksjonsleder rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Lars Libach

Mottakere:

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Kopi til:



Merknader til reguleringsplan 444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg

Innledning

Vi viser til reguleringsplan 444 for Vestsiden fjellanlegg som er lagt ut til offentlig ettersyn med

merknadsfrist 17. januar 2020. I den sammenheng viser vi også til våre tidligere merknader i saken.

Fjellhallen ligger inne i fjellet, altså under gnr 52 bnr 4. I tillegg omfatter reguleringsplanen gnr 52 bnr

4, 10, 11 og 12. Dette er våre eiendommer, og reguleringsplanen regulerer også disse eiendommene.

Fjellhallen bidrar positivt til vekst, sysselsetting og økte skatteinntekter i tråd med Ringerike

kommunes målsettinger og behov. Det er god dialog mellom forslagsstiller og grunneier. Fjellhallen

kan åpne for interessante muligheter og synergier med eksisterende og fremtidig næring og industri

både på Vestsiden og Kilemoen. Vi stiller oss derfor positive til tiltaket.

Merknader til bygg og anlegg på vår eiendom ref. også innregulerte punkter:

#1 er beskrevet som en mast på 20 meter med fundament.

#2 er beskrevet som en mast på 30 meter med fundament.

#3 er beskrevet som rør og anlegg for eksos på 4 meter.

#4 er også beskrevet som rør og anlegg for eksos.

#5 er beskrevet som nødutgang.

#6 er beskrevet som vannforsyning og pumpehus på 4 meter og 10 m2.

Bygg og anlegg på #2, #3 og #6 ligger på egne matrikkelenheter (hhv. gnr 52 bnr 11, 12 og 10), fradelt

hovedbølet gnr 52 bnr 4.

Bygg og anlegg på #1, #4 og #5 er ikke fradelt som egne tomter, men ligger som en del av hovedbølet

gnr 52 bnr 4.

Når det gjelder #6 ser vi på reguleringskartet at det ikke er anmerket noen konstruksjon der. Her skal

det imidlertid ligge et lite pumpehus, og dette bør inntegnes der – også med tanke på oversikt ift.

eiendomsgrensene.

Vi ser at det i reguleringskartet er tegnet inn en liten bygning på gnr 52 bnr 4, der hvor

adkomstvegen inn fra Vestsidevegen kommer inn på parkeringsplassen på gnr 52 bnr 8. Vi kan ikke se

at det finnes en slik konstruksjon der, og gården har aldri hatt noen slik konstruksjon. Denne bør

derfor fjernes fra matrikkelen.

Anleggseiendom og sikkerhetssone

Det er positivt at tunellgangene nå er inntegnet på reguleringsplankartet. Samtidig er det nødvendig

å få oppmålt dette gjennom opprettelse av anleggseiendom slik at tunellgangene klart fremgår av

matrikkelen og økonomisk kartverk som et eget bruksnummer.



Opprettelse av anleggseiendom er ikke innlemmet som et krav i rekkefølgebestemmelsene. Det kan

godt tenkes løst ved at det stilles krav om opprettelse av anleggseiendom i forbindelse med søknad

om tiltak. Dette bør likevel vurderes om bør innlemmes i rekkefølgebestemmelsene slik at det legges

opp til en enkel og kontrollert prosess.

Foruten et ønske om at bygg og anlegg som ikke eies av oss fradeles på egne matrikkelenheter tar vi

disse tingene opp av hensyn til sikkerheten. Det er snakk om en fjellhall i nærheten av et pukkverk i

drift, noe som gjør det svært viktig med tilstrekkelige sikkerhetssoner.

I samråd med Oppen gård opprettet Sivilforsvaret et klausulert område på vår eiendom tilbake i tid.

Hensikten med dette var å skape en sikkerhetssone som hindrer utsprenging av fjell for nært

anlegget (se klausulert område angitt i bilag 1). Klausuleringen ble opprettet etter at pukkverket

allerede var i drift, men før reguleringsplanen for Vestsiden pukkverk ble vedtatt i 2005.

Sivilforsvaret konkluderte altså med at det var en sikkerhetssone med denne utstrekningen som var

nødvendig for å ivareta fjellanleggets integritet og sikkerhet.

Sikkerhetssonen ble i forbindelse med salget av fjellhallen utvidet (se bilag 2). Dette var også knyttet

til det faktum at Sivilforsvaret ga John Myrvang AS feilopplysninger om hvilken retning fjellhallens

tuneller gikk. Denne utvidelsen fant sted på et tidspunkt da reguleringsplanen for Vestsiden pukkverk

allerede var vedtatt. Pukkverksdriften vil skje ved utsprenging av alt fjell om i pukkverkets

reguleringsplan er tillatt til fjelluttak. Vi forutsetter at utsprengning av dette innebærer tilstrekkelig

sikkerhetssone mot fjellhallen fra alle retninger, ref. også Sivilforsvarets innspill i forbindelse med

planarbeidet for Vestsiden pukkverk.

Vi er kjent med at forslagsstiller har gjort undersøkelser – herunder vibrasjonsmålinger inne i hallen

under sprengning – og at sikkerhetssonen etter det vi forstod fra forslagsstiller ble ansett

tilstrekkelig. Vi setter pris på at forslagsstiller har gjort slike grundige faglige undersøkelser. På grunn

av de store konsekvensene det kan ha dersom sikkerhetssonen ikke er tilstrekkelig stor vil vi

imidlertid igjen understreke behovet for at sikkerhetssonen har tilstrekkelig utstrekning og

effektivitet i alle himmelretninger mot pukkverket.

Sikkerhetssonen er således relevant og nødvendig både hva angår opprettelse av

anleggseiendommen, og hva angår reguleringsplanen. Det er opp til forslagsstiller/eier av hallen å ta

stilling til om det er nødvendig med en utvidelse av sikkerhetssonen – ut i fra de formål og den drift

som forslagsstiller/eier av hallen ønsker å bruke fjellhallen til.

I utgangspunktet legger vi til grunn forslagsstillers undersøkelser og vurderinger og føler vi oss trygge

på dette. Dersom det likevel skulle vise seg nødvendig med en sikkerhetssone ut over den

eksisterende stiller vi oss positive til dialog.

Mvh

Asle Oppen

16.01.2020
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1 Innledning

Feste NordØst as har på oppdrag fra Vault as igangsatt om regulering av det eksisterende
fjellanlegget til Sivilforsvaret og NVE for å legge til rette for ny bruk.
Fjellanleg get ligger like nord for Vestsiden pukkverk.

Denne trafikkvurderingen er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplanen.

2 Trafikksituasjonen

T rafikk til og fra fjellanlegget vil benytte eksisterende avkjørsel fra fv.172 Vestre Ådal,
ca. 2 . 2 km nord for krysset med E 16 - Follumkrysset . Avkjørselen ligger på en
oversiktlig rettstrekning med hastighet 80 km/t . Eksisterende avkjørsel er eneste
atkomstmulighet til fjellanlegget .

Fv. 1 7 2 Vestre Ådal , er en lokalvei som blir trafikkert av beboere og bedrift e r på
vestsiden av Begnavassdraget fra Hønefoss til Hallingby. Vegen går gjennom områder
med spredt bebyggelse med fartsgrense 80 km/t.

Trafikkmengde r (Årsdøgntrafikk, ÅDT) er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og
er oppgitt for 201 7 .

Europaveg 16 har en ÅDT på 6800 med en andel på 15% lange kjøretøy nord for
Follumkrysset . Sør for krysset er ÅDT på 8200 med 14% lange kjøretøy.
Trafikkmengden i krysset med fv. 172 Vestre Ådal, er på 400 kjøretøy/døgn . og har en
andel lange kjøretøy p å 5 %. Fv. 172 passerer under E 16 med en ÅDT på 1200 .

Fv. 172 har p å strekningen fra E 1 6 til krysset med Fv. 171 Kilealleen , e n ÅDT p å 1000 .
Fra krysset med Fv. 171 og videre forbi avkjøringen til fjellanlegget , er ÅDT på 800
kjøretøy/døgn . Hele strekningen har en andel av lange kjøretøy på 6%.

V egs trekningen har ikke fortau eller gang - og sykkelveg og benyttes i liten grad som
skoleveg, da det er etablert skoleskyssordning for elever som er bosatt etter vegen.



Vestsiden fjellanlegg / T rafikkvurderinger
Prosjekt: 3 8713 / side 3 av 7 / 0 1 . 10 .2018

Av de som ikke omfattes av sk oleskyssordning, bor de fleste langs Fv.171 og disse
benytter denne vegen som skoleveg til Veien skole. Vegen er i liten grad benyttet i
frilufts sammen hen g av fotgjengere og syklister.

Bilde 1 Aktuelt vegnett med adkomst veg og trafikkdata



Vestsiden fjellanlegg / T rafikkvurderinger
Prosjekt: 3 8713 / side 4 av 7 / 0 1 . 10 .2018

3 Ulykkessituasjonen

På fylkesveg 172, fra Follumkrysset til litt forbi avkjøringen til Vestsiden Pukkverk , er
det sju politirapporterte ulykker med personskade r fra 1995 til 20 15 . Seks av ulykkene
er bilulykker og en er sykkelulykke. To av u lykkene, herav sykkelulykken, er ulykke r
med dyr involvert . T re av ulykke ne er utforkjøring med enslig kjøretøy. Seks av
ulykkene er med lettere skade, en med alvorlig skade.

Ca. 1,5 km nord for avkjøringen til fjellanlegget , ved Tutanrud, er det tre
poli tirapporterte ulykker i perioden 2006 - 2015 . To utforkjøringsulykker med enslig
kjøretøy og en møteulykke i kurve. To av ulykkene er med lettere skade, for den tredje
ulykken er skadegrad ikke registrert.

I Follumkrysset hvor f v. 172 tar av fra E16, er d et 7 politirapporterte ulykker med
personskade r fra 199 2 til 201 3. I alle ulykkene var det to kjøretøy involvert. Totalt har
ulykkene medført 9 lettere skadet og to drepte. Dødsulykkene var i 2008 og 2013, den
ene MC ulykke. I 2014 ble krysset skiltet med full stopp , og det er ingen registrerte
ulykker etter dette.

Bilde 2 Trafikkulykker på aktuell strekning
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TØI har utviklet ulykkesmodeller som beregner normalt antall personskadeulykker, lett
skadde, hardt skadde og drepte på veier med ulik standard og trafikkmengde for riks - og
fylkesveinettet i Norge. En gjennomsnittsøkning av trafikkmengden med 10 % fører til
9,8 % økning av antall person skadeulykker , og 8 % økning av antall drepte eller hardt
skadde ved en trafikkmengde på 2 000 kjt/d. Med en trafikkmengde på 10 000 kjt/d vil
økningen være på henholdsvis 9,3 og 5,6 %.

4 Framskriving av trafikktall 201 7 - 202 8

Vi har benyttet TØI (Transport økonomisk institutt) sine framskrivninger for
persontransport og godstransport (TØI rapport 1554/2017 og 1555/2017 ) for å
beregne trafikktall for 202 8 . Det er benyttet tall for Buskerud fylke .

Prognosene viser at p erioden fram til 2022 får en vekst på personbiltrafikk på 1,5 % og
godstrafikk på veg øker med 1,7 % pr. år. Fra 2022 til 2030 regnes det med en vekst på
1,13 % og 2,2 % på henholdsvis personbiltrafikk og godstrafikk på veg .

Ved å benytte vekstprognosene på årsdøgntrafikk og andel lange kjøret øy fra NVDB får
vi følgende tall for 202 8 .

Framskriving av årsdøgntrafikk fra Nasjonal vegdatabank 11 år, 201 7 - 202 8
Grunnprognoser for Nasjonal transportplan 2016 - 2050, tall for Buskerud
Årsdøgntrafikk Andel lange/tunge kjøretøy

Veg parsell ÅDT -
201 7

Årlig
vekst

ÅDT -
2022

Årlig
vekst

ÅDT -
202 8

% -
201 7

Årlig
vekst

% -
2022

Årlig
vekst % - 202 8

Ev16, sør for
Follumkrysset

8200 1,50 % 8 834 1,13 % 94 50 14 % 1,7 % 15, 2 % 2,2 % 17, 4 %

Ev16, nord for
Follumkrysset

6800 1,50 % 74 26 1,13 % 78 36 15 % 1,7 % 16, 3 % 2,2 % 18, 6 %

Fv172,
mellom E16 og Fv171 1000 1,50 % 10 77 1,13 % 11 79 6 % 1,7 % 6, 5 % 2,2 % 7,4 %

Fv172, nord for Fv171 800 1,50 % 8 62 1,13 % 9 43 6 % 1,7 % 6, 5 % 2,2 % 7,4 %
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5 Fremtidig trafikk til og fra fjellanlegget

Fjellanlegget foreslås omregulert til kombinert formål industri / lag er , der lager er det
primære formålet. Industrivirksomhet er begrenset til produksjon som naturl ig hører til
eller er nødvendig for drift av lagervirksomheten , jf. reguleringsbestemmelse 3.1.1.

Lagervirksomheten er i samme reguleringsbestemmels e begrenset til datalager og/eller
arkivlager. Dette er virksomhet som ikke genererer stort transportbehov , og det er satt
et øvre tak for ÅDT på 9 i bestemmelsen .

Grunnlaget for ÅDT - tallet er følgende forutsetninger:
- Maksimalt 4 ansatte ved tillatt virksomhet i fjellanlegget.
- Maksimalt 1 varelevering pr. uke.

Med støtte i Statens vegvesen sin håndbok V713, «Trafikkberegninger», er det her lagt
til grunn at en ansatt i fjellanlegget vil generere 3, 5 turer med bil pr. døgn (jf. tabell på
s.55). Det er da lagt til grunn reise til jobb med bil , reise fra jobb med bil, at det a v og til
blir nødvendig å foreta reise i arbeidstiden , samt at det i noen grad vil være besøkende
til de ansatte. På grunn av fjellanleggets beliggenhet er det ikke lagt til grunn at det vil
genereres personturer, dvs. turer til fots eller med sykkel.

Summ en av ansattes reiser gir 1 4 turer pr. døgn.
Varetransport gir 0,4 turer pr. døgn.
Totalt 1 4 ,4 turer pr. døgn.

Når turene skal omregnes til ÅDT legges det til grunn 220 arbeidsdager i et år og 365
døgn pr. år. 14,4 turer pr. døgn gir ut fra dette en ÅDT på 8,68. På grunn av at det er
vanskelig å sette forutsetninger som vil gjenspeile det faktiske transportarbeidet på de
virksomhetene som måtte komme, er maksimaltallet for ÅDT rundet opp til 9 .

Et øvre tak på 9 ÅDT vil være en maksimalsituasjon, sett i forhold til den type
virksomheter som vil kunne tillates innenfor reguleringsbestemmelsene. Mest
sannsynlig vil det bli etablert en type lagervirksomhet som vil være fjernstyrt og derfor
ha et betydelig lavere tra nsportbehov.

En økning i ÅDT på 9 kjøretøy utgjør en prosentvis svært lav trafikkøkning , sett i forhold
til dagens trafikkmengder . På fv.172 ved avkjørselen til fjellanlegget, hvor ÅDT er 800,
vil økningen være på 1.125%. På E16 sør for Follokrysset, hvor ÅDT er 8200, vil
økningen være på 0,11 %.

En økning i ÅDT på 9 kjøretøy vil inngå i den generelle framskrivingen av trafikktall
fram til 2028 i kapittel 4. Økningen utgjør også en liten prosentandel av den generelle
trafikkøkningen fram til 2028.
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6 Konk lusjon

Den maksimale trafikkmengden som kan generes av ny virksomhet i fjellanlegget,
innenfor foreliggende forslag til reguleringsbestemmelser, er marginal og vil i svært
liten grad bidra til økning i ulykkesrisikoen på Fv.172 og i kryss Fv.172 x E16.

Se tt i denne sammenheng er det også positivt at Fv. 172 i liten grad benyttes av
fotgjengere og syklister , samt at det er innført full stopp i krysset med E16.
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Postboks 123 Deres ref.: 18/313-47
3502 HØNEFOSS Dato: 28.06.2020

Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg i Ringerike kommune – Frafall
av innsigelse

Det vises til oversendelse datert 29.05.20.

Statens vegvesen fremmet i brev datert 12.12.19 innsigelse til detaljreguleringsplan for
Vestsiden fjellanlegg i Ringerike kommune. Anlegget har adkomst fra fv. 2872 Vestre Ådal.

Statens vegvesen begrunner innsigelsen med følgende:

Vi kan imidlertid ikke akseptere bestemmelsen § 3.1.1 som åpner for mer trafikk når krysset
med E16 er utbedret, uten at denne utbedringen eller trafikkøkningen er klarere definert eller
dokumentert. Vi krever at siste setning i bestemmelsen § 3.1.1 avsnitt to strykes. Hvis det skal
tillates mer trafikk fra området f.eks. etter at det eventuelt er etablert et planskilt kryss med
E16, må det da likevel forutsettes nye trafikkberegninger som dokumenter virkninger av
trafikken og med eventuelle behov for tiltak.

Ringerike kommune har revidert planforslaget og reguleringsbestemmelsenes § 3.1.1 annet
ledd siste setning er fjernet.

Planforslaget kan dermed kun medføre en trafikkøkning på 9 ÅDT.

På bakgrunn av ovennevnte frafaller Viken fylkeskommune innsigelsen knyttet til
fylkesvegnettet.

Vennlig hilsen

Thomas Tvedt

Avdelingssjef

Inger Marie Holst

Seksjonsleder
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Spørsmål om tilbaketrekking av innsigelse - detaljregulering for Vestsiden 

fjellanlegg - Ringerike kommune 

Vi viser til brev fra dere datert 29.05.2020 

 

Planen berører fylkesveg fv. 2872 og krysset fv. 2872 x E16. 

 

Saksopplysninger: 

Statens vegvesen har fremmet innsigelse mot planforslaget da det var en uklar bestemmelse 

om trafikkgenerering fra området. Kommunen har nå foreslått å imøtekomme innsigelsen 

ved å fjerne den setningen i bestemmelsen som skapte uklarheten. 

 

Vår vurdering: 

Med den reviderte reguleringsbestemmelsen er innsigelsen imøtekommet. 

 

Konklusjon: 

Med den reviderte reguleringsbestemmelsen trekkes Innsigelsen, og kommunen kan dermed 

for vår del egengodkjenne planen. 

 

 

Statens vegvesen Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

 

Fred Anton Mykland 

Avdelingsdirektør Anders O.T. Hagerup 

 Seksjonsleder 

  



  

 

 

2 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN, Postboks 325, 1502 MOSS 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/313-30   Arkiv: PLN 444  

 
 

444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder 

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 305 Vestsiden 

pukkverk, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 444 Vestsiden fjellanlegg. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere eksisterende fjellanlegg til nærings- og 

lagerformål. Fjellanlegget skal ikke benyttes til kontorer eller handelsvirksomhet, og det er i 

reguleringsbestemmelsene satt begrensninger for virksomhet som genererer mye trafikk. 

Planforslaget tillater ikke at fjellanlegget utvides i areal utover eksisterende anlegg som er 

på 3000 m2. Planforslaget åpner opp for at det kan etableres datalager i fjellanlegget.  

 

Fjellanlegget ble etablert mellom 1973 og 1982 og består av to underjordiskse tunneler. 

Anlegg har tidligere vært brukt av Sivilforsvaret og NVE. Anlegget har stått tomt siden det 

ble kjøpt av tiltakshaver i 2012.  

 

Planforslaget slik det foreligger vil ikke være til hinder for utnyttelse av sand-, grus- og pukk 

forekomstene i området.  

 

Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

 

Bakgrunn 

Planarbeidet startet opp fordi forslagstiller Vault AS ønsker å tilrettelegge for lager/industri i 

eksisterende fjellanlegg. Planområdet ligger i et industriområde, hvor nærliggende arealer 

er avsatt til både råstoffutvinning og næringsformål i gjeldende kommuneplan.  



- 

 

Planområdet er delt inn i to vertikale nivå. Vertikalt nivå 1 omfatter fjellanlegget under 

bakkenivå. Vertikalt nivå 2 omfatter området over fjellanlegget og parkeringsplass/vei. Se 

plankart vedlegg 2 og 3.  

 

 
Bilde 1: Planområdet er vist med rosa omriss. Planområdet er ca. 5 km nordvest for Hønefoss, på 
Kilemoen.  

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller Vault AS/ Gaute Solheim  
   
Fagkyndig  Feste Nordøst AS/Petter Hermansen og Helge 

Bakke  
 

   
Eieropplysninger Asle Oppen 

Landbrukseiendom – skogbruk  

 
Vault AS 
Atkomstvei, parkeringsplass og tunnelåpning for 
fjellhallen  
 
Asle Oppen 
Tekniske anlegg for fjellhallen 
 
Buskerud fylkeskommune/Statens vegvesen 
fv. 2872 (tidligere fv. 172) – Vestre Ådal 

Gnr. 52, bnr. 4 
 
 

Gnr. 52, bnr. 8 

 

 

Gnr. 52, bnr. 10, 
11 og 12.  

 
Gnr. 2172, bnr. 1.  
 

   
Arealstørrelse  130,4 daa  
   



- 

Arealformål  Kombinert formål – industri/lager (vertikalnivå 1) 
Kombinert formål – industri/lager/energianlegg 
(vertikalnivå 2) 
Veg – privat  
Veg – offentlig  
Annen veigrunn 
Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm 
LNF – skogbruk  

59,5 daa 
4,4 daa 
 
0,5 daa 
1,6 daa 
1,2 daa 
14,3 daa 
48,9 daa 
 

Parkering  
 
 
Arbeidsplasser  
 

Bil – 0,2 parkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal 
(BRA) 
 
Planlegges for 4 arbeidsplasser 

 

Plantype  Detaljregulering   
   
Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er merket 

1. gangsbehandling, og består av:  
 

  Plankart målestokk 1:2000 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

 

   

 
Bilde 2: Viser tunnelåpningen. Det er kun en inngang som leder inn til begge tunellene.  

 

 

Gjeldene reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 308 Vestsiden Pukkverk, vedtatt 

15.12.2005. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til spesialområde – 

sivilforsvarsanlegg og landbruksområde. Gjeldende reguleringsplan omfatter ikke delen av 

sivilforsvarsanlegget som ligger inne fjellet, dvs. under bakkenivå (vertikalnivå 1). 

 

Overordnede planer 

Samfunnsdelen  

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 har som visjon at Ringerike skal være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Vi skal tilrettelegge for befolkningsvekst, og nye 

arbeidsplasser. Planforslaget bygger opp under ett av hovedmålene i samfunnsdelen som 

er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen. Det vises til følgende mål «økt verdiskaping og 

produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde». 

 



- 

Arealdel  

I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er planområdet avsatt til arealformålet LNF 

(landbruks, natur- og friluftsområde). Dette formålet er i hovedsak i tråd med gjeldende 

reguleringsplan fra 2005 (Vestsiden Pukkverk), med unntak av et mindre område regulert til 

spesialområde - sivilforsvarsanlegg. 

 

Planforslaget avviker fra gjeldene reguleringsplan ved at delen av fjellanlegget som ligger 

under bakken nå blir regulert, og at delen som har vært regulert til sivilforsvarsanlegg på 

bakkenivå (vertikalnivå 2) endres til byggeområder for industri/lager.  

Arealet over fjellanlegget blir opprettholdt som LNF-område, i samsvar med gjeldende 

reguleringsplan. 

 

 

  
Figur 3: Kartutsnittet til venstre er fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.01.19, planområdet er vist 
med en rød sirkel. Kartutsnittet til høyre fra gjeldene reguleringsplan for Vestsiden pukkverk, vedtatt 
15.12.05.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken da forslaget for det 

meste er i tråd med kommuneplan. Forslaget har vært sendt på oppstartshøring i perioden 

23.04.18 – 20.05.18.  

 

Uttalelser til planoppstart 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 annonsert i 

Ringerikes Blad 23.04.18 og på kommunens nettside. Varsel om oppstart ble sendt ut til 

offentlige instanser, grunneiere og andre berørte i brev 19.04.18. Det kom inn totalt seks 

uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

vedlegg 6. 

 

Varsel om innsigelse 

Statens vegvesen varslet innsigelse i brev sendt 28.05.18. Her vises det til innsigelse i 

forbindelse med områderegulering for Follummoen hvor det er krav om planskilt kryss 

mellom fv. 2872 (tidligere fv. 172) og E16. Dette begrunnes med at planforslaget vil 

generere trafikk i et allerede belastet og trafikkfarlig kryss. Det har vært dialog med 

vegvesenet underveis planutarbeidelsen. Planforslag med trafikkanalyse ble oversendt til 

vegvesenet 05.10.18. I brev datert 28.11.18 opprettholder vegvesenet varselet om at det 

kan bli aktuelt med innsigelse. Se vedlegg 11 og 13 for full uttalelse.   

 

Juridiske forhold  



- 

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken er til dels i strid med 

kommuneplanen og legges fram for strategi og plan med innstilling fra HMA, jf. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven  

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Planforslaget 

legger kun opp til en formålsendring av eksisterende fjellanlegg, og arealbruken på 

terrengoverflaten blir ikke endret, med unntak av et mindre område foran inngangen til 

anlegget. Det er foretatt en sjekk av hvilke naturverdier som finnes i influensområdet til 

planområdet. Det er ikke registrert spesielt sårbare eller verneverdige naturverdier innenfor 

planområdet eller planområdets influensområde, jfr. søk i naturbase og artskart. Det 

konkluderes med at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, og at planforslaget ikke vil føre til 

miljøforringelse.  

 

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.  

 

Mineralressurser – Vestsiden pukkverk og Kilemoen sanduttak 

Både den nasjonalt viktige grusressursen på Kilemoen og den regionalt viktige 

pukkressursen på Vestsiden er sikret for råstoffutvinning, så langt det lar seg gjøre i forhold 

til andre samfunnshensyn, gjennom eksisterende reguleringsplaner: Vestsiden pukkverk 

(15.12.05) og Kilemoen sanduttak (06.04.17). I disse planprosessene er de mineralske 

ressursene beskrevet og vurdert.  

 

Eksisterende reguleringsplan åpner opp for masseuttak så nært fjellanlegget det er mulig å 

gå uten å innløse fjellanlegget. Terrenget over anlegget er regulert til LNF-formål. 

Eksisterende reguleringsplan sikrer dermed uttak av pukkressursen så langt det lar seg 

gjøre. 

 

Ettersom planforslaget ikke medfører andre virkninger for sand-, grus og pukkforekomstene 

i området enn hva som allerede følger av vedtatt reguleringsplan, er det vurdert at det ikke 

er nødvendig å beskrive ressursene på nytt. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen mener planforslaget legger opp til riktig bruk av fjellanlegget, som er plassert i 

et område benyttet til industri og råstoffutvinning. Rådmannen er positiv til å tillate et 

kombinert arealformål (industri/næring) for fjellanlegget. Dette for å skape en fremtidsrettet 

plan som kan tilpasse bruken av fjellanlegget til ulike aktører. Planforslaget åpner opp for at 

det det kan etableres datalager i fjellanlegget, men er ikke låst til dette formålet ettersom 

det på nåværende tidspunkt ikke foreligger en aktør. Planforslaget setter begrensinger for 

trafikk, hva som er lov å oppføre av bygg/installasjoner i tilknytning til fjellanlegget, 

arealbegrensing og grenser for tillatt støynivåer.  

 

Innkommende uttalelser 

Omfanget av merknader er beskjedent, men det har blitt spilt inn viktige momenter i forhold 

til infrastruktur, friluftsområder og råstoffressurser, som omtales videre i vedlegg 6.  

 

Forholdet til overordna planer 



- 

Rådmannen mener at planforslaget langt på vei er i tråd med kommunens overordna 

planer. Dagens LNF- formål vil bli videreført og det vil bli en regulering av eksisterende 

fjellanlegg som per i dag er uregulert. Det vises også til samfunnsdelen som har en visjon 

om at Ringerike skal rigges for befolkningsvekst og arbeidsplassvekst, ved å blant annet 

utvikle nye framtidsrettede arbeidsplasser. En mulig etablering av datalager innebærer å 

legge til rette for langsiktig vekst innenfor nytt næringsliv og industri, hvilket er i tråd med 

målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Utredningsplikt 

Rådmannen mener at utredningsplikten er oppfylt, og at planbeskrivelsen i nødvendig grad 

gjør rede for planforslagets virkninger for samfunn og miljø, jf. generelt krav i plan- og 

bygningslovens § 4-2. For planbeskrivelse med tilhørende ROS- analyse se vedlegg 5.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) etter gjeldene rundskriv 

fra Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap. Det har blitt identifisert 9 aktuelle 

hendelser som har ulik risiko etter å blitt vurdert med hensyn til sannsynlighet og 

konsekvens. Fire mulige hendelser med akseptabel risiko (grønn kategori) og fem mulige 

hendelser hvor det må vurderes tiltak (gul kategori). Det er ikke identifisert hendelser med 

uakseptabel risiko (rød kategori). ROS- analysen konkluderer med at mulige farlige forhold 

og uønskede hendelser er mulige å kontrollere og forebygge. Dett er ivaretatt ved at 

tiltakshaver utarbeider beredskapsplan/internkontroll for å forhindre og begrense brann, 

forurensning og potensiell sabotasje. Planbestemmelsene setter begrensninger hva som er 

tillatt av trafikkøkning (ÅDT) og støynivå. Det er også inkludert en henssynssone for 

høyspentlinje.  

 

Rådmannen mener at ROS-analysen har vurdert de temaene som er relevante, og har 

ingen merknader til de vurderingene som er gjort i analysen. Analysen vurderes å 

tilfredsstille de kravene som plan- og bygningsloven stiller til en slik analyse. 

 

Støy 

Ettersom industri- eller lagervirksomheten normalt sett vil foregå inne i fjellhallen vurderes 

støybelastningen på området som liten. Det er sikret i reguleringsplanbestemmelsene § 

2.3.2 at støy fra døgnkontinuerlig virksomhet ikke skal overstige 45 dB. Videre at støy fra 

framtidige installasjoner skal tilfredsstille grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016, at det 

skal utarbeides støysonekart før støyende, tekniske anlegg blir etablert, og at støynivået 

skal verifiseres i første del av driftsperioden. 

 

Trafikk 

I reguleringsbestemmelse § 3.1.1 er det satt en øvre grense på 9 ÅDT for den 

trafikkmengden som ny virksomhet i fjellanlegget har lov til å generere. Det er i vedlagte 

trafikkanalyse beregnet at dette tilsvarer en virksomhet med maksimalt 4 arbeidsplasser. 

 

Samlet vurdering 

Ut i fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene av fjellanlegget. 

Rådmannen mener at planforslaget legger opp til riktig bruk av arealene innenfor 

planområdet, som vil kunne gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

arbeidsplasser, og framtidig lokal og regional utvikling.  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 



- 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen, medsaksbehandler: Halvard Fiskevold  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart, vertikalnivå 1 

3. Forslag til plankart, vertikalnivå 2 

4. Forslag til reguleringsbestemmelser  

5. Forslag til planbeskrivelse, med ROS- analyse 

6. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

7. Uttalelse - Direktoratet for mineralforvaltning 

8. Uttalelse - Norges vassdrags- og energidirektorat 

9. Uttalelse - Buskerud fylkeskommune 

10. Uttalelse - Fylkesmannen i Oslo og Viken, tidligere fylkesmannen i Buskerud  

11. Uttalelse - Statens vegvesen, Region sør 

12. Uttalelse - Ringerike kommune, kommuneoverlegen - miljørettet helsevern 

13. Brev fra Statens vegvesen  

14. Trafikkanalyse 

15. Utsnitt avkjørsel fv. 2872 

16. Prospekt fjellanlegg 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/313-34  Arkiv: PLN 444  

 

Sak: 30/19 

 

Saksprotokoll - 444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 305 Vestsiden 

pukkverk, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 444 Vestsiden fjellanlegg. 
 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.11.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4756-6  Arkiv: 614 &31  

 

Sak: 98/20 

 

Saksprotokoll - Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Befolkningsprognose, med vekt på førskole- og elevtallsutvikling 2021 – 2034, legges til 

grunn i kommunens planleggingsarbeid for barnehager og grunnskoler. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4756-5  Arkiv: 614 &31  

 

Sak: 25/20 

 

Saksprotokoll - Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

Befolkningsprognose, med vekt på førskole- og elevtallsutvikling 2021 – 2034, legges til 

grunn i kommunens planleggingsarbeid for barnehager og grunnskoler. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 19.08.2020: 

 

 

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.: 19/4756-4   Arkiv: 614 &31  

Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  
 

Forslag til vedtak: 

 

Befolkningsprognose, med vekt på førskole- og elevtallsutvikling 2021 – 2034, legges til 

grunn i kommunens planleggingsarbeid for barnehager og grunnskoler. 

 

 

 Sammendrag 

Norconsult utarbeidet i 2016 en barnehage- og skolebehovsanalyse for Ringerike kommune. 

Analysen gav barnehage- og skoleeier et godt planleggingsverktøy for dimensjonering og 

utbygging av barnehager og skoler. Ringerike kommune ønsker å få oppdaterte analyser 

jevnlig, og i 2018 mottok kommunen en oppdatert analyse. 

Ved siste årsskifte bestilte Ringerike kommune en ny prognose, med vekt på førskole- og 

elevtallsutvikling. Denne analysen kom i juni 2020, og legges fram for politisk behandling 

gjennom denne saken. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rapporten med prognosene for førskole- og elevtallsutvikling bygger på følgende: 

 

 Aldersfordelt befolkning pr. 01.01.19, - ferskere tall hadde ikke Statistisk Sentralbyrå 

(SSB) tilgjengelig før langt utpå vårparten i år. 

 Fruktbarhet og dødelighet som gjennomsnitt de siste 4 årene. 

 Flytting; aldersfordelt flyttemønster inn i, ut av og internt i kommunen de siste 4 

årene. 

 Boligbygging; korrigert for forventet boligbygging i de ulike skoleområdene. 

Den faktiske befolknings- og elevtallsutviklingen kan bli annerledes enn prognosen, 

dersom planlagt boligbygging ikke blir realisert, eller forskjøvet i tid 

 Lokal endring av skolestruktur i Hønefoss der elevene fra Hønefoss skole fordeles på 

Ullerål skole og Benterud skole 

 

  



- 

 

Beskrivelse av saken 

Barnehagene 

I Ringerike kommune er det 11 kommunale barnehager, 13 ordinære private barnehager og 4 

private familiebarnehager. 

Prognosen viser at det vil være tilstrekkelig barnehagedekning fram til 2022/23. 

 

 Heggen barnehage ble vedtatt nedlagt i budsjettbehandlingen seinhøstes 2019. Saken 

om Heggen barnehage ble tatt opp igjen, og i juni 2020 vedtok kommunestyret at 

Heggen barnehage skal driftes videre. Fortsatt drift av Heggen barnehage er ikke 

hensyntatt av Norconsult i denne rapporten. Heggen barnehage har beregnet kapasitet 

til 60 barn. 

 

Grunnskolene 

Det forventes at antall barn i grunnskolealder vil øke fra ca. 3400 i år til ca. 3700 siste 

prognoseår. 

Av disse får ca. 3150 elever i år opplæring ved kommunale grunnskoler, de øvrige ved private 

skoler. 

 

Framtidsutsiktene til den enkelte grunnskole 

Benterud skole 

Skolen vil ha 350 – 360 elever de nærmeste årene, og ca. 450 elever mot slutten 

prognoseperioden.  Skolen ble bygget for å ha kapasitet til 550 elever. 

 

Veien skole 

Skolen kan få kapasitetsutfordringer mot slutten prognoseperioden. Dette er knyttet til 

planlagt boligbygging, blant annet ved meieritomta. 

 

Vang skole 

Skolen vil oppleves å være «full» i hele perioden, men det forventes en liten elevtallsnedgang 

utover i prognoseperioden. Skolen ser ikke ut til å trenge utbygging. 

 

Helgerud skole 

Skolen vil ha et stabilt elevtall i hele prognoseperioden, og har kapasitet til flere elever. 

 

Ullerål skole 

Skolen ser ut til å ha 575 elever de neste to årene, men etter det vil elevtallet gå svakt ned. 

 

Hallingby skole 

Skolen får en relativt stor elevtallsnedgang utover i prognoseperioden. 

 

Nes skole 

Det forventes elevtallsøkning ved Nes skole utover i prognoseperioden. Dette forutsetter økt 

boligbygging og tilflytting. 

 

Sokna skole 

Skolen får et jevnt elevtall i prognoseperioden, og har god elevkapasitet. 

  



- 

 

Tyristrand skole 

Skolen har passert elevtallstoppen, og får et synkende elevtall utover i prognoseperioden.  

 

Haugsbygd ungdomsskole 

Skolen vil få et stabilt elevtall i hele prognoseperioden, men en liten «topp» i 2023/24. 

 

Hov ungdomsskole 

Skolen holder nå til i paviljongløsning ved Ringerikshallen, men ny skole skal bygges. Ny 

skole bygges for å ha kapasitet til ca. 360 elever.  

Prognosen viser en progressiv vekst fram mot skoleåret 2025/26, for så å ha et stabilt elevtall 

på ca. 280 elever. 

 

Veienmarka ungdomsskole 

Skolen får et synkende elevtall de neste årene, så vil elevtallet være ganske stabilt, for å øke 

igjen mot slutten av prognoseperioden.  

Ved kapasitetsutfordringer ved Veienmarka, og god kapasitet ved Hov ungdomsskole, kan en 

justering av opptaksområdene bli aktuelt. 

 

Oppsummert 

Elevtallsøkningen ser ut til å være håndterbar det nærmeste tiåret. Det kan oppstå utfordringer 

ved Veien skole, men siden Helgerud skole har god kapasitet, kan en grensejustering 

aktualisere seg. 

Veienmarka ungdomsskole kan trenge en utbygging mot slutten av prognoseperioden, men en 

grensejustering mot Hov, der kapasiteten vil være god, kan da bli aktuelt 

 

Rapporten viser at antallet barnehageplasser må økes. Behovet for barnehageplasser er størst i 

og nær Hønefoss. 

 

Private grunnskoler i kommunen 

I Ringerike kommune er det tre private grunnskoler. Utdanningsdirektoratet har gitt tillatelse 

til at Discovery International skole får etablere seg i kommunen. 

For tiden er det skoledrift ved: 

Steinsfjorden Montessoriskole, Ringerike Montessoriskole og Ringerike Steinerskole. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre vedtok i sak 30/18: 

Rapport med befolknings- og elevtallsprognose 2018 – 2033 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid for barnehager og skoler. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

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

Funksjonelle skoleanlegg som skaper lærelyst og trivsel er vesentlig FN`s bærekraftsmål om 

utdanning. 

  



- 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig å planlegge i forkant for å møte behovet for barnehageplasser 

og plasser i grunnskolen på en god måte. Den mottatte rapporten med prognoser for førskole- 

og elevtallsutvikling er et godt hjelpemiddel i dette arbeidet. 

Når Hov ungdomsskole er nybygd i 2022 vil behovet for elevplasser i grunnskolen være 

dekket på kort og mellomlang sikt, men etter 2030 er det trolig behov for at Veienmarka 

ungdomsskole bygges ut. 

Rådmannen vil følge utviklingen, og innhente oppdaterte befolknings- og elevtallprognoser 

jevnlig i årene som kommer. 

 

Vedlegg 

 Rapport 2020 – befolkningsprognose med vekst på førskole- og elevtallsutvikling 

2021 – 2034 

 Prognosetabell og forutsetninger 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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1 Prognoseforutsetninger
Norconsult har på oppdrag av Ringerike kommune utarbeidet n y befolkningsprognose – med et særlig
søkelys på de nye vedtatte skolekretsene, førskolebarn og elevtallsutvikling. Samtidig kan prognosen brukes
av andre tjenesteområder enn skole og barnehage f.eks. innen pleie - og omsorgssektoren,
helse planlegging, mv.

Deler av dette kapittelet er utdrag fra metoderapporten , utarbeidet av senior skoleplanlegger Dan Lysne ,
som sammen med denne rapporten utgjør analysene i oppdraget. Metoderapporten gir mer detaljert
informasjon om metoder og forutsetninger for Norconsults befolkningsprognose.

Utgangspunkt og forutsetninger for prognoseberegningene:

• Utgangspunkt: aldersfordelt befolkning pr. 01.01.2019 (tall fra SSB på grunnkretsnivå). Tall pr.
01.01.2020, som skulle vært utgangspunktet, ble beregnet ut fra offisiell SSB - statistikk på
aldersfordelt befolkning i hele kommunen og antall registrert bosatte i hver grunnkrets pr.
01.01.2020, og forventede endringer i alderssammensetningen det siste året.

• Fruktbarhet og dødelighet: som gjennomsnittet for de siste 4 årene, men fr uktbarheten er utover i
perioden gradvis økt opp til å samsvare med hovedalternativet i SSB - framskrivingene fra 2018. De
nærmeste årene er fruktbarheten i prognosen satt litt lavere enn hovedalternativet til SSB, i tråd med
erfaringene fra de siste par åre ne.

• Flytting: aldersfordelte flyttemønster inn i, ut av og internt i kommunen som i årene 2016 - 2019, er
lagt til grunn for aldersfordelt flytting i årene framover (korrigert for endret boligbygging)

• Boligbygging: Prognosen er korrigert for forventet endrin g i boligbygging i de ulike skoleområdene.
Anslag på framtidig boligbygging som det er tatt høyde for i prognosen, er vist i tabellen nedenfor.

Nye boliger som det er tatt høyde for i prognosen 2020 - 2034:

Tallene i tabellen er utarbeidet i et samarbeid mellom Ringerike kommune v/bl.a. Reguleringsavdelingen og
Norconsult.

Prognoseberegningene tar høyde for hvilke boligtyper som har vært og forventes å være dominerende i de
ulike områdene.
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Det er viktig å h uske på at den faktiske befolknings - og elevtallsutviklingen vil kunne forventes å bli
annerledes enn prognosen viser dersom boligbyggingen som vises i tabellen ikke blir realisert, eller blir
forskjøvet i tid, spesielt i skoleområder med mye forventet bol igbygging.

Tilleggsforutsetninger for elevtallsprognosene:

• Anslag for elevtall på skolene høsten 2020, pr. mai 20 20 (tall fra kommunen).
• Elever som allerede går på en skole, fortsetter på denne skolen selv om skolekretsen er blitt endret.
• Elever på spesiel le tilbud som f.eks. Innføringstilbud for minoritetsspråklige er ikke med i

elevtallsprognosene.
• Forventet avgang til andre skoletilbud enn nærskolen er videreført omtrent med samme andel som i

dag ( Dette gjelder både elever som velger andre kommunale sko ler eller en av de andre
skoletilbudene i kommunen.

• Det er tatt høyde for at til sammen ca 190 elever på barnetrinnet og ca 75 elever på ungdomstrinnet
ikke vil gå på de ordinære offentlige skoletilbudene. Høsten 2020 antas tallene å være hhv. 207 og
63 (basert på antall registrerte bosatte og antall oppgitte elever fra kommunen). D e fleste av disse
elevene vil sannsynligvis gå på en av de tre ikke - kommunale skoletilbudene i kommunen , men noen
vil også gå på ulike spesielle kommunale tilbud som f.eks. innføringstilbudet på Veienmarka.

• NB! Befolkningsprognosen for barneskolekretsene viser forventet antall bosatte barn i
grunnskolealder i kretsen, mens elevtallsprognosen viser hvor mange som faktisk forventes å gå på
den kommunale skolen i kretsen.

• På grunn av ny forskrift om opptaksområder fra 1. august 2020 er ungdomsskoleprognosen for nye
elever på de 3 store ungdomsskolene basert på forventet bosatte elever i de nye opptaksområdene
og ikke elevtallet på de respektive barneskolene som skolene normalt skal motta elever fra. Dette
tror vi gir bedre prognoser etter noen år med mye byggeaktivitet og sannsynligvis litt unormale
skolevalg for elever på barne trinnet i sentrale deler av kommunen.

Ikke - kommunale grunnskoletilbud i kommunen:

Det er tre ikke - kommunale grunnskoletilbud i kommunen; Ringerike Montessoriskole, Steinsfjorden
Montessoriskole og Ringerike Steinerskole. Alle tre har tilbud til elever på 1 - 10 trinn, men ungdomstrinnene er
under oppbygging på de to montessoriskolene. I skoleåret 2020/21 vil det til sammen være ca 220 elever på
de tre skolene, hvorav ca 190 elever er bosatt i Ringerike kommune. Bare rundt 30 av de 220 elevene er elever
på un gdomstrinnet.

Merknader som følge av ny skolestruktur:

• NB! I og med at kommunen fra høsten 2020 har fått på plass ny barneskolestruktur, med to nye
barneskoler og ny skolekretsinndeling, kan det tenkes at søkningen til andre skoletilbud enn
nærskolen kan b li endret de nærmeste årene. Nye skoler og skolekretser kan både påvirke elevtall
på disse skolene, men også påvirke naboskoler og avgangen til ikke - kommunale skoletilbud.
Prognoser på skoler med ny kretsinndeling bør følges nøye de nærmeste årene for å fa nge opp
eventuelle nye trender.

• Benterud skole har eksempelvis hatt langt færre elever de siste årene og kommende skoleår enn det
antall elever som bor i den nye skolekretsen (opp mot 30 elever på hvert årskull i den nye kretsen
går kommende skoleår på and re skoler). I prognosen er det lagt til grunn at avgangen for nye årskull
vil halveres fra og med skoleåret 2021/22. Dette betyr likevel at opp mot 15 elever på hvert årstrinn,
som bor i Benterud sin nye skolekrets, forventes i prognosen å gå på andre komm unale eller ikke -
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kommunale skoler i årene framover. Hvis flere av disse velger Benterud, vil prognosen til Benterud
vise seg å være litt for lav.

• På Ullerål skole har det de siste to årene startet litt flere elever enn det som er bosatt i den nye
kretsen. I prognosen er det derfor ikke tatt høyde for en tilsvarende avgang som på Benterud.
Hvis dette likevel skjer, kan prognosen til Ullevål skole vise seg å være litt for høy.

• Kapasiteten til de tre ikke - kommunale skoletilbudene kan forventes å øke i årene framover, spesielt
på ungdomstrinnet. Hvis Steinsfjorden montessoriskole får innvilget søknad om godkjenning for flere
elever, vil de tre skolene på sikt til sammen kunne ha p lass til 70 - 80 flere elever på ungdomstrinnet
enn i dag. Dette vil på sikt kunne redusere presset på de kommunale ungdomsskoletilbudene.

• Veienmarka ungdomsskole har ifølge GSI hatt store endringer i årskullene fra ett år til det neste de
siste par årene. Opptaksområdene som nå er vedtatt vil kanskje sikre en mer stabil utvikling i årene
framover – og derfor har vi i prognosen tatt utgangspunkt i bosatte elever i de store ungdomsskolene
sine nye opptaksområder, framfor de elevene som i dag går på de ulike b arneskolene som leverer
elever til de ulike skolene.
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2 Tilbakeblikk – historisk utvikling
Den historiske utviklingen for 0 - åringer, førskolebarn 1 - 5 år, barnetrinnet 6 - 12 år og ungdomstrinnet 13 - 15
år viser noe vekslende utvikling i perioden 1989 – 2020 . I sum har det vært en ganske stabil utvikling i hele
perioden. Barnetrinnet vokste mye på midten av 90 - tallet med påfølgende vekst på ungdomstrinnet på
begynnelsen av 2000 - tallet.

Fødselstallet har hatt en liten synkende trend siden 90 - tallet.
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3 Befolkningsprognosen

3.1 Hele kommunen

Prognosebanen til Norconsult ligger tett opp til SSB`s hovedalternativ fra 2018. SSB kommer med nye
framskrivinger i august 2020. Det er ventet at tallene for de fleste kommuner vil bli lavere i de nye
framskrivingene, men det kan også være lokale forskjeller.

Norconsult forventer en noe mindre befolkningsvekst enn hovedalternativet på kort og mellomlang sikt , men
samsvarer godt med SSB`s hoveda lternativ på lang sikt. Da gir NO - prognosen grunnlag for en større
befolkningsutvikling.

I 2034 forventer prognosen at innbyggertallet i Ringerike kommune er ligger tett på 34 000 innbyggere. Dette
er en nedjustering fra NO - 2018 prognosen som lå på ca. 35 000 innbyggere i 2034.

Alle alternativer gir økt befolkningsvekst for Ringerike, men om kommunen skal vokse enda mer, må netto
innflytting øke og kommunen må ha et betydelig høyere netto fødselsoverskudd hvert år - enn de har vært
de siste seks årene.
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3.2 Befolkningsutvikling etter nye skolekretser

Flest innbyggere vil være bosatt i Benterud og Ullerål skolekretser. Videre vil Vang skolekrets ha mange
innbyggere. Til sammen vil det være ca. 20 000 innbyggere av 34 000 totalt sett i kommunen i disse tre
sk olekretsene i 2034.

Ellers er det Veien skolekrets som i prognosen som sammen med Benterud og Ullerål får den største
innbyggerveksten. Veien skolekrets vil ifølge prognosen bli kommunens fjerde største skolekrets med tanke
på antall innbyggere.

Hallingb y skolekrets er den eneste skolekretsen som i prognosen får en langsiktig svak nedgang i
innbyggertallet.

Ellers stabil befolkningsutvikling i de andre skolekretsene.



Befolkningsprognose
Med vekt på førskole - og elevtallsutvikling
Oppdragsnr.: 5161767 Dokumentnr. : 1 Versjon: 1

2020 - 06 - 24 | Side 10 av 39n: \ 516 \ 17 \ 5161767 \ 5 arbeidsdokumenter \ e02_prognoserevisjon 2020 \ rapport \ rapport 2020.docx

3.3 Prognose førskolebarn

Historisk har det vært en nedgang i antall førskolebarn i perioden 2015 - 2020. N O - prognosen forventer at
inneværende år blir «bunnåret» med rett over 1 400 førskolebarn. Prognosen legger til grunn en vekst i
antall førskolebarn innover hele prognoseperioden . I den 15 årige perioden er det forventninger om en vekst
på over 270 førskolebarn.
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3.4 Førskoleprognosen – sammenholdt med SSB

Over sammenlignes Norconsult 2020 prognosen med ulike alternativer fra SSB og Norconsult 2018.

De to siste års utvikling tilsier en førskoleutvikling som ligger tett opp til SSB la v alternativet . I
prognoseforutsetningene til Norconsult - prognosen fra 2018 , var det et mer optimistisk boligbyggeprogram,
noe som gav økt tilflytting og flere fødsler lokalt .

I Norconsult 2020 - prognosene er boligbyggeprogrammet nedjustert - mer mot historisk utvikling de siste fire
årene, samt at profilen på utbyggingen er endr et noe .

A ntall fødsler ligger mellom SSB sitt hovedalternativ og SSB lav.

Dette er også en prognosebane som ligger noe under SSB sitt hovedalternativ (tidligere MMMM).
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3.5 Prognose førskolebarn 1 - 5 år etter skolekrets

Det forventes stabil utvikling av barn i førs kolealder 1 - 5 år i alle skolekretser utenom Benterud, Ullerål og på
noe sikt i Veien skolekrets.

Her er det vist årlig økning av antall førskolebarn.

I perioden 2020 - 2034 forventes det at det blir en økning på 100 førskolebarn i Benterud skolekrets. I sa mme
periode forventer at det blir 72 flere førskolebarn i Ullerål skolekrets, mens det i Veien skolekrets blir en
økning på 89 førskolebarn.

Isolert sett gir dette grunnlag for tre store barnehager i hver av skolekretsene.
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3.6 Dagens barnehagekapasitet ette r barnehagesoner (pr. mai 2020)

Justert for nedlagte barnehagetilbud (Heggen barnehage 60, Viul familiebarnehage 4 og Solstad
familiebarnehage 10) er det samlet 1 607 godkjente enheter / plasser i Ringerike kommune.

905 barnehageplasser eller 56% av bar nehagekapasiteten er i privat regi (44 av disse plassene er i
familiebarnehager)

702 barnehageplasser eller 44% av kapasiteten er i kommunal regi.

Hønefoss barnehage er den største barnehagen i kommunen med 129 godkjente plasser.
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3.7 Dagens barnehagekapasite t og prognose førskolebarn 1 - 5 år

I figuren over er den kommunale og private kapasiteten nedjustert tilsvarende 30 plasser i kommunal regi og
14 plasser i privat/familiebarnehage regi.

Dagens samlede barnehagekapasitet vil samsvare med behovene fram til 2022/23.

Etter disse årene forvent er prognosen en årlig økning i tallet på førskolebarn 1 - 5 år i kommunen – og det vil
være behov for å øke barnehagekapasiteten lokalt.

Fra og med august 2020 vil Heggen barnehage legges ned – noe som innebærer en reduksjon på 60
plasser. Figuren over har hensyntatt denne nedleggelsen.
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3.8 Utbygging av barnehagekapasiteten – forslag /eksempel på trinnvis utbygging av
kapasitet

I figuren over har Norconsult vist hvordan kommunal og privat utbygging kan sikre en balanse mellom tilbud
og etterspørsel etter barnehageplasser – basert på prognoseforutsetningene . Her er det vist en løsning med
tre utbygginger av kapasiteten.

Veksten av førskolebarna vil skje i boområdene til Benterud, Ullerål og Veien skolekretser. Dette kan også
være hensiktsmessige lokaliserin ger for nye barnehager – dersom kapasiteten skal realiseres i barnas
boområder.

Utbygging av økt barnehagekapasitet i tre byggetrinn:

2025: 80 nye plasser (ført som kommunal)

2028: 90 nye plasser (ført som privat)

2032: 80 nye plasser (ført som kommunal)
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3.9 Prognose elevtall med nye skolekretser og inntaksområder

Alle bosatte elever i Ringerike kommune

Alle bosatte grunnskoleelever i kommunale og private skoler forventes å ligge stabilt rundt 3 400 elever på
mellomlang sikt. På lengre sikt er det prolong ert en elevtallsvekst til ca. 3 700 elever i siste prognoseår
2034/35.
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Alle elever i kommunale grunnskoler

Når avgangen til private grunnskoler er hensyntatt, forventes elevtallsgrunnlaget på kommunale
grunnskoletilbud til å være stabilt rundt 3 150 på mellomlang sikt – og forventninger om en mindre vekst til
opp mot 3 400 elever på lang sikt.

Det er lagt til grunn at årstrinnene som begynner i 1. klasse ligger rundt 300 elever årlig. Dette er ganske likt
de historiske årene i prognosen. Tal lene for 2020/21 er kommunens e ne tall pr. juni 2020.
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Benterud sko le med kapasitetsvurdering

Benterud skole forventes en stabil elevtallsutvikling med 350 - 360 elever i de neste fem årene. Etter dette
kan kommunen regne med en større årlig elevtallsvekst ved Benterud skole. På lang sikt vil skolen ha
elevtallspotensiale til å vokse over 450 elever. Enkelte årstrinn vil ligge mellom 60 - 70 elever på noe sikt. I de
neste årene tilsier prognosen årstrinn under 50 elever. Økningen i elevmassen ved skolen vil ifølge
prognosen starte i skoleåret 2025/26.

Det er lagt til grunn en maksimal teoretisk skolekapasitet på 550 elever for Benterud skole med 75 - 78 elever
på trinnene. Skolen blir ikke utfordret på kapasitet i prognoseperioden.



Befolkningsprognose
Med vekt på førskole - og elevtallsutvikling
Oppdragsnr.: 5161767 Dokumentnr. : 1 Versjon: 1

2020 - 06 - 24 | Side 19 av 39n: \ 516 \ 17 \ 5161767 \ 5 arbeidsdokumenter \ e02_prognoserevisjon 2020 \ rapport \ rapport 2020.docx

Vang skole med kapasitetsvurdering

Vang skole får et stabilt elevtall innover hele prognoseperioden og vil ha elever mellom 320 – 350, med et
grunnlag for 330 - 340 elever på lang sikt. Skolen kan også forvente noen forskjeller i størrelsen på
årstrinnene. Dette kan gi delingsproblematikk og kapasitetsutfordringer for skolen.

Vang skole drives helt opp mot og delvis over sin vurderte skolekapasitet. Særlig gjelder dette for
delingsproblematikk – og skolen kan forvente at flere av årstrinnene vil «sitte trangt» også de neste fire
skoleårene. En mindre elevtallsnedgang på mell omlang sikt gir mindre behov for deling, men Vang skole vil
være «full» i hele prognoseperioden.
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Helger u d skole med kapasitetsvurdering

Helgerud skole forventer et stabilt elevtall innover hele prognoseperioden med grunnlag for en liten
elevtallsvekst på lang sikt. Prognosen legger til grunn et elevtall mellom 225 - 250 fram til skoleåret 2034/35.

Helgerud skole har en vurdert maksimal teoretisk kapasitet på 360 elever. Skolen vil ha plass til flere elever i
perioden.
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Ullerål skole med kapasitetsvur dering

Ullerål skole forventes å ha et elevtall på 575 elever i de to neste skoleårene. Dette markerer «toppårene»
for denne skolen i årene som kommer. Dette forutsetter at elevfordelingen til naboskolene skjer i samsvar
med forutsetningene i prognosen. I prognosen forventes det en elevtallsnedgang på kort sikt – og skolen vil
få et elevtall mellom 51 0 - 550 elever årlig i prognosen.

I de to neste skoleårene vil skolen med totalt 575 elever drives opp mot sin maksimale vurderte
skolekapasitet på 600 elever. Det er lagt til grunn at trinnene har en dimensjonering som tilsier 86 - 90 elever.
Som figuren viser, vil enkelte trinn ved skolen være noe større enn 90 elever. Samtidig har skolen godt me d
fellesarealer, mye tilgjengelig grupperom og spesialrom som vil fordele elevene i bygget på en god måt e,
samt at det er store trinnareal – som øker fleksibiliteten til å håndtere årstrinn over 90 elever.
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Veien skole med kapasitetsvurdering

Prognosen viser at det på lengre sikt forventes økt boligbygging og tilflytting til Veien skolekrets. Dette gir
grunnlag for en større elevtallsvekst på mellomlang og lang sikt. Veksten er koblet til høy boligbygging og en
positiv forventning om at denne skolekretse n får tilflytting iht. kommunale areal - og utbyggingsplaner.

Med 13 klasserom, vil skolen ha god kapasitet i de neste sju skoleårene. Med stor elevtallsvekst vil skolen
kunne få delingsproblematikk når skolen overstiger rundt 210 elever. Dersom utbyggi ngen i skolekretsen
realiseres, kan det være grunnlag for en mindre utbygging av skolen på lang sikt.
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Hallingby med kapasitetsvurdering

Hallingby skole forventes stor elevtallsnedgang innover hele prognoseperioden. Delvis høy aldring i
befolkningen i d enne skolekretsen - i kombinasjon med lite fødsler og tilflytting / boligbygging, gir dette
grunnlag for færre elever inn i skolen i prognoseperioden.

Hallingby skole er en funksjonell skole – med et fysisk læringsmiljø som har plass til flere elever.
Elevtallsnedgangen ved skolen gjør at plasse
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Nes skole med kapasitetsvurdering

For Nes skole forventer prognosen en stor prosentvis elevtallsvekst ved skolen med mer enn en dobling av
elevtallet i perioden. Neste skoleår forventes å være «bunnåret» for skolen med 19 elever. Elevtallsveksten
fordrer økt boligbygging og tilflytting til sk olekretsen i de kommende årene.

Nes skole blir ikke utfordret på skolekapasitet. Med tilgang til 6 klasserom, vil det være god plass i Nes skole
i prognoseperioden.
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Sokna skole med kapasitetsvurdering

Sokna skole får ifølge prognosen et jevnt og stabilt elevtall innover prognoseperiod en. Elevtallsgrunnlaget vil
være svært likt det historiske elevtallet ved skolen.

Kapasiteten ved skolen blir ikke utfordret i perioden. Det vil være mye ledig kapasitet ved Sokna skole.
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Tyristrand skole med kapasitetsvurdering

Tyristrand skole er i nne i en periode med synkende elevtall. Prognosen forventer at nedgangen stopper opp i
løpet av de neste skoleårene og vil få et elevtallsgrunnlag rundt 260 - 280 i perioden.

Færre elever gir en bedre kapasitetssituasjon ved skolen. I de historiske årene før prognosen lå skolen opp
mot sin teoretiske maksimale kapasitet med delingsproblematikk og lite plass generelt i skolen. Med ny
elevtallsprognose vil kapasiteten i skoleanlegget bli god.
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Haugsbygd ungdomsskole med kapasitetsvurdering

Haugsbygd ungdo msskole får et stabilt elevtall innover prognoseperioden. I skoleårene 2022/23 - 25 har
skolen et elevtallsgrunnlag som tilsier rundt 230 elever. Skolen må regne med at enkelte årstrinn blir godt
over 80 elever og at enkelte trinn blir under 60 elever.

Skolen vil bli svært godt utnyttet på skolekapasitet. Det er i vår analyse ikke registrert at skolen får
delingsproblematikk innover prognoseperioden. En tre - parallell struktur med 9 klasserom gir grunnlag for
god elevfordeling ved skolen.
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Hov ungdomssko le med kapasitetsvurdering

Ved Hov ungdomsskole gir prognosen progressiv elevtallsvekst fram mot skoleåret 2025/26. Etter dette
forventes det at elevtallet ligger mellom 260 - 290 elever årlig.

Hov ungdomsskole vil få kapasitetsutfordringer i de skoleårene skolen får et elevtall over 270 elever. Skolen
drives da opp mot og over sin maksimale teoretiske skolekapasitet. Skolen kan forvente flere år med
delingsproblematikk på mellomlang sikt.
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Ve ienmarka ungdomsskole med kapasitetsvurdering

Veienmarka ungdomsskole får et synkende elevtall i de neste tre skoleårene. Etter dette vil skolen ha et
elevtallsgrunnlag som tilsier rundt 300 elever i store deler av perioden. Mot slutten av prognosepe r iod en kan
det være potensiale for elevtallsvekst til over 350 elever. Det er kommunens egne tall som viser stor
nedgang for kullene på 9. og 10. trinn fra skoleåret 2019/20 til 2020/21. Vi lurer på om dette kanskje kan
skyldes ulik føring av elever på skolens innføringstilbud. I skoleåret 2020/21 er det fra kommunen anslått 21
elever på dette tilbudet. Di sse elevene er ikke med i prognosen, men er kanskje med i de historiske tallene
fra GSI?

Veienmarka ungdomsskole har i løpet av de siste tre årene hatt kapasitetsutfordringer. Når elevtallet
passerer 270 elever i prognosen, vil skolen igjen få utfordringer med plass og delingsproblematikk.

På lang sikt er det grunnlag for utbygging av en parallell til inkludert med personalareal.
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3.10 Prognose 80 år og eldre

Utviklingen over samsvarer også med Norconsults tidligere prognoser for denne aldersgruppen. Ringerike
kommune er på mange måter inne i sine siste «hvileår» før veksten i denne tjenesteintensive ald ersgruppen
vokser.

Det vil ikke være noen drastiske endringer de først kommende årene, men veksten vil kommer progressivt
og årlig – og det vil trolig være behov for en trinnvis utbygging av tilbudene innen heldøgns omsorg i
kommunen.

Behovene i demensoms orgen øker i samsvar med veksten i aldersgruppen 80+.
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3.11 Utviklingen av 80 år og eldre etter nye skolekretser

Veksten i aldersgruppen 80+ fordeler seg jevnt i alle skolekretsene. Flest bosatte 80+ kommer i Benterud og
Ullerål skolekretser.
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Tabeller
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Metode og forutsetninger

Norconsult Bergen har lage t prognosene i egenutviklede beregnings modeller basert på historiske
befolknings tall og boli gbyggetall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) , hist oriske elevtall fra
Grunnskolens I nformasjonssystem (GSI) og opplysninger fra Ringerike kommune om f orventet
boligbygging i prognoseperioden , skolekretser og skolestruktur , samt fra Ringerike kommune og de
i kke - kommunale grunnskolene i kommunen om f orventet elevtall på alle skolene høsten 2020. Vår
kontaktperson i kommunen har vært: Geir Sverre Svingheim

De ulike skoleområdene / barneskole kretsene i prognosen er satt sammen av følgende grunnkretser
(minste geografiske områder i offentlig statistikk):

Benterud: 0101 Sydsiden 1, 0102 Sydsiden 2, 0103 Sydsiden 3, 0106 Vesterntangen , 0302
Vestern , 0401 Nedre Eikli, 0402 Arnegård, 0403 Norderhov, 0404 Vegård, 0504
Stranden (30% ), 0505 Øvre Eikli og 0509 Busund .

Helgerud: 0502 Heggen , 0508 Veien 2 ( 3 0%) , 0510 Ve og 0511 Heradsbygda.
Hallingby: 0801 Skollerud, 0802 Somdalen, 0803 Hen ( 8 0%) , 0804 Semmen, 0805 Hallingby,

0901 Flaskerud, 0902 Viker og 0903 Nyhus.
Nes: 0904 Skagnes, 0 905 Østre Nes, 0906 Vestre Nes og 0907 Lindelia.
Sokna: 0501 Borglund , 0701 Havik, 0702 Strømsodd, 0703 Aker, 0704 Kirkemoen og 0705

Tranby.
Tyristrand: 0503 Sandaker, 0504 Stranden ( 7 0%), 0601 Stigsrud, 0602 Nakkerud, 0603 Pjåkerud

og 0604 Tyristrand.
Ullerål: 0104 Nordsiden 1, 0105 Nordsiden 2, 0201 Hengsle, 0203 Ullerål 2, 0204 Ullerål 1,

0205 Vågård, 0206 Ullerål 4, 0207 Ullerål 3 og 0803 Hen (20%).
Vang: 0301 Åsbygda, 0303 Nedre Haug, 0304 Hval, 0305 Øvre Haug og 0306 Viul.
Veie n: 0506 Høyby, 0507 Veien 1, 0508 Veien 2 (70%) og 0512 Follum .

På ungdomstrinnet gjelder følgende inndeling:

Haugsbygd ungdomsskole mottar elever fra Vang barneskolekrets og grunnkretsene 0403, 0404
og 0509 fra Benterud barneskolekrets.
Hov ungdomsskole m ottar elever fra Ullerål barneskolekrets og grunnkretsene 0106 og 0302 i
Benterud barneskolekrets.
Veienmarka ungdomsskole mottar elever fra Helgerud og Veien barneskolekretser , samt de
resterende grunnkretsene fra Benterud barneskolekrets.
Hallingby, Nes, Sokna og Tyristrand er 1 - 10 skoler med elever fra de samme skolekretsene som
på barnetrinnet.

Kilde: Ringerike kommune
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Utgangspunkt og forutsetninger for prognoseberegningene :

• Utgangspunkt: aldersfordelt b efolkning pr. 01.01.201 9 (tall fra SSB på grunnkretsnivå) . Tall pr.
01.01.2020, som skulle vært utgangspunktet, ble beregnet ut fra offisiell SSB - statistikk på
aldersfordelt befolkning i hele kommunen og antall registrert bosatte i hver grunnkrets pr.
01.01.2020, og forventede en dringer i alderssammensetningen i de enkelte grunnkretsene det
siste året.

• Fruktbarhet og dødelighet: s om gjennomsnittet for de siste 4 årene , men fruktbarheten er
utover i perioden gradvis økt opp til å samsvare med hoved alternativ et i SSB - framskrivingene
fra 201 8. De nærmeste årene er fruktbarheten i prognosen satt litt lavere enn hovedalternativet
til SSB , i tråd med erfaringene fra de siste par årene .

• Flytting: a ldersfordelte flyttemønster inn i, ut av og int ernt i kommunen som i årene 20 1 6 - 201 9 ,
er lagt til grunn for aldersfordelt flytting i årene framover (korriger t for endret boligbygging)

• Boligbygging: Prognosen er korrigert for forventet endring i boligbygging i de ulike
skoleområdene. Anslag på framtidig boligbygging som det er tatt høyde for i prognosen, er vist
i tabellen nede nfor .

Nye boliger som det er tatt høyde for i prognosen 2020 - 2034 :

Tallene i tabellen er utarbeidet i et samarbeid mellom Ringerike kommune v/bl.a.
Reguleringsavdelingen og Norconsult.

Prognoseberegningene tar høyde for hvilke boligtyper som har vært og forventes å være
dominerende i de ulike områdene.

Det er viktig å huske på at den fak tiske befolknings - og elevtallsutviklingen vil kunne forventes å bli
annerledes enn prognosen viser dersom boligbyggingen som vises i tabellen ikke blir realisert, eller
blir forskjøvet i tid, spesielt i skoleområder med mye forventet boligbygging.

Tille gg sforutsetninger for elevtallsprognosene:

• Anslag for e levtall på skolene høsten 2020, pr. mai 20 20 (tall fra kommunen).
• Elever som allerede går på en skole fortsetter på denne skolen selv om skolekretsen er blitt

endret.
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• Elever på spesielle tilbud som f.eks. Innføringstilbud for minoritetsspråklige er ikke med i
elevtallsprognosene .

• Forventet avgang til andre skoletilbud enn nærskolen er videreført omtrent med samme andel
som i dag ( Dette gjelder både elever som velger andre kommunale skoler eller en a v de andre
skoletilbudene i kommunen .

• Det er tatt høyde for at til sammen ca 190 elever på barnetrinnet og ca 75 elever på
ungdomstrinnet ikke vil gå på de ordinære offentlige skoletilbudene. Høsten 2020 antas tallene
å være hhv. 207 og 63. De fleste av disse elevene vil sannsynligvis gå på en av de tre ikke -
kommunale skoletilbudene i kommunen .

• NB! Befolkningspr ognosen for barneskolekretsene viser forventet antall bosatte barn i
grunnskolealder i kretsen, mens elevtallsprognosen viser hvor mange som faktisk forventes å
gå på den kommunale skolen i kretsen.

• På grunn av ny forskrift om opptaksområder fra 1. august 2020 er ungdomsskoleprognosen for
nye elever på de 3 store ungdomsskolene basert på forventet bosatte elever i de nye
opptaksområdene og ikke elevtallet på de respektive barneskolene som skolene normalt skal
motta elever fra. Dette tror vi gir bedre progno ser etter noen år med mye byggeaktivitet og
sannsynligvis litt unormale skolevalg for elever på barnetrinnet i sentrale deler av kommunen.

Ikke - kommunale grunnskole tilbud i kommunen:

Det er tre ikke - kommunale grunnskoletilbud i kommunen ; Ringerike Montess oriskole, Steinsfjorden
Montessoriskole og Ringerike Steinerskole . Alle tre har tilbud til elever på 1 - 1 0 trinn, men
ungdomstrinnene er under oppbygging på de to montessoriskolene . I skoleåret 2020/21 vil det til
sammen være ca 220 elever på de tre skolene, hvorav ca 190 elever er bosatt i Ringerike
kommune. Bare rundt 30 av de 220 elevene er elever på ungdomstrinnet.

Merknader som følge av ny skolestruktur:
• NB! I og med at kommunen fra høsten 2020 har fått på plass ny barnesko lestruktur, med to

nye barneskoler og ny skolekretsinndeling , kan det tenkes at søkningen til andre skoletilbud
enn nærskolen kan bli endret de nærmeste årene. Nye skoler og skolekretser kan både
påvirke elevtall på disse skolene, men også påvirke naboskol er og avgangen til ikke -
kommunale skoletilbud.
Prognose r på skole r med ny kretsinndeling bør følges nøye de nærmeste årene for å fange
opp eventuelle nye trender.

• Benterud skole har eksempelvis hatt langt færre elever de siste årene og kommende skoleår
enn det antall elever som bor i den nye skolekretsen ( opp mot 30 elever på hvert årskull i den
nye kretsen går kommende skoleår på andre skoler). I prognosen er det lagt til grunn at
avgangen for nye årskull vil halveres fra og med skoleåret 2021/22. Dette be tyr likevel at opp
mot 1 5 elever på hvert årstrinn, som bor i Benterud sin nye skolekrets, forventes i prognosen å
gå på andre kommunale eller ikke - kommunale skoler i årene framover. Hvis flere av disse
velger Benterud, vil p rognosen til Benterud vise seg å være litt for lav.

• På Ullerål skole har det de siste to årene startet litt flere elever enn det som er bosatt i den nye
kretsen. I prognosen er det derfor ikke tatt høyde for en tilsvarende avgang som på Benterud.
Hvis dette likevel skjer, kan prognosen til Ullevål skole vise seg å være litt for høy.

• Kapasiteten til de tre ikke - kommunale skoletilbudene kan forventes å øke i årene framover,
spesielt på ungdomstrinnet. Hvis Steinsfjorden montessoriskole får innvilget søknad om
godkjenning for flere elever , vil de tre skolene på sikt til sammen kunne ha plass til 70 - 80 flere
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elever på ungdomstrinnet enn i dag. Dette vil på sikt kunne redusere presset på de kommunale
ungdomsskoletilbudene.

• Veienmarka ungdomsskole har ifølge GSI hatt store endringer i årsku llene fra ett år til det
neste de siste par årene. Opptaksområdene som nå er vedtatt vil kanskje sikre en mer stabil
utvikling i årene framover – og derfor har vi i prognosen tatt utgangspunkt i bosatte elever i de
store ungdomsskolene sine nye opptaksområ der, framfor de elevene som i dag går på de ulike
barneskolene som leverer elever til de ulike skolene.
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Arkivsaksnr.: 20/2839-4  Arkiv: X43 &15  

 

Sak: 8/20 

 

Saksprotokoll - Valg av forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger for perioden 2021 - 

2025  

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Som henholdsvis medlem og vararmedlem til felles forliksråd for Hole, Ringerike og Jevnaker 

oppnevnes: 

 

 Medlem: Terje Berghagen (Ap) 

 Varamedlem: Anne Mari W. Ottesen (Sp) 

 

Forliksrådet sammensettes slik: 

 

Som leder av forliksrådet velges: Jevnakers medlem 

 

Medlemmer: 

1. ____________ kommunes representant 

2. ____________ kommunes representant 

3. ____________ kommunes representant 

 

Varamedlemmer: 

1. ____________ kommunes representant 

2. ____________ kommunes representant 

3. ____________ kommunes representant 

 

Som møtefullmektiger fra Ringerike kommune oppnevnes: 

 

1. Alf Henry Meier (Ap) 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________ 

 

 
 

Behandling i Valgutvalg 26.08.2020: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

Som medlem av forliksrådet velges Terje Berghagen (Ap) 
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Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

Som medlem av forliksrådet velges Bjørn Hamborg (H) 

 

Stian Bakken (Sp) fremmet følgende forslag: 

Som varamedlem av forliksrådet velges Anne Mari W. Ottesen (Sp) 

 

Ordfører fremmet følgende forslag: 

Medlem fra Jevnaker velges som forliksrådets leder. 

 

Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

Som møtefullmektiger fra Ringerike kommune oppnevnes: Alf Henry Meier (Ap) 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Ohrens (Ap) forslag og Johansens (H) forslag, ble Ohrens (Ap) 

forslag vedtatt mot 3 stemmer (Høyre) 

 

Bakkens (Sp) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ohrens (Ap) forslag til møtefullmektig ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som valgutvalgets innstilling til kommunestyre. 
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Valg av forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger for perioden 2021 - 2025  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som henholdsvis medlem og vararmedlem til felles forliksråd for Hole, Ringerike og Jevnaker 

oppnevnes: 

 

 Medlem:        _______________ 

 Varamedlem: _______________ 

 

Forliksrådet sammensettes slik: 

 

Som leder av forliksrådet velges: _____________ 

 

Medlemmer: 

1. ____________ kommunes representant 

2. ____________ kommunes representant 

3. ____________ kommunes representant 

 

Varamedlemmer: 

1. ____________ kommunes representant 

2. ____________ kommunes representant 

3. ____________ kommunes representant 

 

Som møtefullmektiger fra Ringerike kommune oppnevnes: 

 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________ 

 

 

 



- 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon 

med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at 

partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. 

 

Ringerike kommune har et samarbeid om felles regionalt forliksråd med Jevnaker og Hole 

kommune. Forliksrådet skal til sammen bestå av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Hvert 

kommunestyre skal velge ett medlem og ett varamedlem til forliksrådet innen 15. oktober året 

etter hvert kommunestyrevalg. Valget gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.  

 

Det skal også velges et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene 

oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. I Ringerike kommune skal det velges 5 

møtefullmektiger, jf, tvistelovforskriften § 3. 

 

Følgende er medlemmer i forliksrådet for perioden 2017-2020: 

 

 Medlem: Alf Meier 

 Varamedlem: Beate Heieren Hundhammer 

 

Beskrivelse av saken 

 

Forliksråd: 

 

Felles forliksråd for Ringerike, Hole og Jevnaker ble vedtatt i 2012. Det ble samtidig fattet 

vedtak om at ledervervet, medlemmenes og varamedlemmenes plassering på valglista skal gå 

på rundgang mellom kommune slik at det ved hver valgperiode rulleres både på ledervervet, 

nestledervervet, og rangeringen på varamannsrekkefølgen.  

 

Rådmennene er delegert fullmakt til å bestemme innbyrdes plassering på lista, slik at kravet om 

kjønnsrepresentasjon i domstollovens § 27 imøtekommes.  

 

Hole kommune har allerede valgt et kvinnelig medlem og et mannlig varamedlem til 

forliksrådet. Det er sannsynlig at det kvinnelige medlemmet som er valgt til forliksrådet i 

Jevnaker kommune i inneværende periode, vil ta gjenvalg. Kravet til kjønnsrepresentasjon må 

hensyntas ved oppnevning av medlem og varamedlem fra Ringerike kommune.   

 

Lederen av forliksrådet skal velges særskilt, jf. domstolloven § 27. Ringerike kommune har 

hatt ledervervet i foregående og inneværende periode.  

 

Domstolloven § 57 tredje ledd har særregler om at kommunestyret enstemmig kan fastsette 

rekkefølgen for forliksrådsmedlemmer. Saken legges frem for kommunestyret som bes ta 

stilling til kandidatenes/kommunenes rekkefølge, valg av Ringerike kommunes medlem og 

varamedlem samt valg av leder. 

 

Møtefullmektiger: 

 



- 

Det skal være et utvalg av faste møtefullmektiger ved hvert forliksråd, jf. tvistelovforskriften § 

3. Utvalg av møtefullmektiger oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. 

Møtefullmektigen behøver ikke være bosatt i kommunen. Antall medlemmer i utvalget må 

tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. I Ringerike skal det velges 5 

møtefullmektiger. 

 

Det er ikke nødvendig at alle medlemmene oppnevnes samtidig, jf Ot.prp. nr 51 (2004-2005) 

og oppnevningsperioden for utvalget av faste møtefullmektiger kan variere fra 

oppnevningsperioden for forliksråd.  I Ringerike har det vært praksis for at møtefullmektigene 

oppnevnes for samme periode som forliksrådet. 

 

Juridiske forhold  

 

Forliksråd: 

 

Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem: 

forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er 

vederheftige og som ikk er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 

 

I tillegg oppstiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: 

 

 Vedkommende må ha fylt 25 år. 

 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. domstolloven § 70 

annet ledd nr. 1. 

 Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til 

oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. 

 Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg.  

 

Det følger av domsstolloven § 57 tredje ledd at «den som ikke bor i kommunen, kan nekte å ta 

imot valg». Man er altså valgbar selv om man ikke bor i kommunen, men man kan nekte å ta 

imot valget. Om sammenhengen mellom domstolloven § 57 tredje ledd og § 59 første ledd 

fremgår det av Bøhns kommentarutgave til domstolloven: «Også hvis et forliksrådsmedlem 

flytter fra kommunen, må det holdes suppleringsvalg, selv om medlemmet ønsker å fortsette. 

Men ettersom folk utenfor kommunen er valgbare, jf. merknad 2 til § 56 tredje ledd, er det 

ikke noe i veien for at kommunestyret kan gjenvelge medlemmet dersom vedkommende er 

villig, […]».  

 

Følgende er utelukket fra valg, jf. domstolloven § 71: 

 

 Stortingets representanter og vararepresentanter 

 Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 

ansatte ved Statsministerens kontor 

 Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 

 Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 

 Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet, kriminalomsorgen og personer som er tildelt 

begrenset politimyndighet 

 Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens 

styre 



- 

 Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, praktiserende advokater 

og advokatfullmektiger 

 Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 

forberedelsen eller gjennomføringen av valget 

 Samt utelukkelse på grunn av vandel, jfr. domstolloven § 72. 

 

Møtefullmektiger: 

 

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god 

samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer 

i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal 

være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av 

uvedkommende hensyn, herunder egne interesser. Møtefullmektigen behøver ikke være bosatt i 

kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at ordningen med felles regionalt forliksråd for kommunene Hole, 

Ringerike og Jevnaker videreføres. Kommunestyret velger ett medlem og ett varamedlem til 

forliksrådet. For å hensynta domstollovens krav til kjønnsrepresentasjon anbefaler Rådmannen 

at kommunestyret oppnevner en mann og en kvinne. Leder av forliksrådet velges særskilt. 

Rådmennene i fellesskap delegeres myndighet til å avklare plassering på lista for øvrig. 

 

Vedlegg 

 

Valg av forliksrådsmedlemmer for 2021 – 2025, Fylkesmannen i Oslo og Viken, mottatt 

29.04.2020. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen 
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Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Valg av forliksrådsmedlemmer for 2021 - 2025 

Det følger av domstolloven § 57 at kommunestyret skal velge medlemmer og varamedlemmer 
til forliksrådet innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg. Valget gjelder for fire år 
fra 1. januar det påfølgende år. Dette innebærer følgende: 
 

 Fristen for kommunestyrets valg av nytt forliksråd er 15. oktober 2020. 
 

 Valgperioden for det nye forliksrådet er fra 1. januar 2021 – 1. januar 2025. 
 
Vi viser til reglene i domstolloven § 27 om forliksrådets sammensetning, samt til reglene om 
fremgangsmåten ved valget i § 57. Det skal velges tre medlemmer, og tre varamedlemmer. 
Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Lederen 
for forliksrådet skal velges særskilt. Justis- og beredskapsdepartementet kan samtykke til at 
det etableres et forliksråd med flere avdelinger, jf. § 27 fjerde ledd. På visse vilkår kan 
kommunestyret beslutte at det skal opprettes et felles forliksråd for flere kommuner, jf. § 27 
siste ledd. 
 
Etter domstolloven § 73 er det kommunene selv som skal kontrollere at det ikke velges 
personer i strid med reglene i §§ 70-72. Valget skal innberettes til Fylkesmannen, som skal 
kontrollere at valget er lovlig, jf. § 58. Dersom Fylkesmannen finner valget lovlig, oppnevner 
Fylkesmannen de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget. I motsatt fall kan 
Fylkesmannen pålegge kommunestyret å avholde nytt valg. 
 
Det vil være en stor fordel om forliksrådsmedlemmene har god digital kompetanse da den digitale 
løsningen for forliksrådene etter planen skal implementeres høsten 2020. 
 
Vi presiserer at valg av forliksråd ikke er et valg av politisk utvalg, og at en ved valget først og fremst 
tar hensyn til personlige forutsetninger og egenskaper hos den som blir valgt. Videre er det viktig å                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
bevare kontinuiteten i forliksrådet. Kommunestyret bør derfor være tilbakeholden med å skifte ut 
hele forliksrådet på en gang.  
 
Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 13. desember 2019 med vedlegg som ble 
sendt til alle landets kommuner. Brevet er også lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside: 
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https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/folk-og-samfunn/separasjon-og-
skilsmisse/valg-av-forliksradsmedlemmer-og-skjonnsmedlemmer-for-perioden-2021---2025.pdf 
 
Vi ber vennligst om at følgende opplysninger og dokumenter følger med ved kommunens 
innberetning hit: 

 Kommunestyrets vedtak om valg av medlemmer og varamedlemmer (saksfremstilling 
og møteprotokoll). 

 Medlemmenes navn, fødselsdato og stilling. 
 Bekreftelse på at kommunen har kontrollert at ingen av medlemmene er valgt i strid 

med domstolloven §§ 53, 56 og 70-72. 
 Bekreftelse på at vandel er sjekket, jf. § 73 (dette gjelder også for medlemmer som 

allerede har fungert en periode). 
 
Vi gjør oppmerksom på at kommunen gjerne kan benytte de digitale skjemaene som ligger på vår 
hjemmeside for innberetning om nyvalg til nytt forliksråd, og oppnevning av stedfortreder, 
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/folk-og-samfunn/forliksradene/. Der ligger også digitale 
dommerforsikringsskjemaer som medlemmene i forliksrådet skal sende til fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen minner for øvrig kommunen om plikten til å oppnevne nytt utvalg av 
møtefullmektiger ved periodens utløp, jf. tvisteloven § 6-7 sjette ledd og tvistelovforskriften § 3. 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Danielsen Haugland     Cathrine Lied Meyer 
seksjonssjef       seniorrådgiver 
 
 
Juridisk avdeling 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Mottakerliste: 
Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 
Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 
Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 
Nordre Follo kommune Postboks 3010 1402 SKI 
Nesbyen kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 
Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 
Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 
Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 
Indre Østfold kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 
Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 
Bærum kommune Postboks 700 1304 SANDVIKA 
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Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 
Rollag kommune  3626 ROLLAG 
Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 
Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 
    
Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 
Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 
Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 
Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 
Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND 
Våler kommune Herredshuset, Kjosveien 

1 
1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Ål kommune Tingstugu, Torget 3570 ÅL 
Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 
Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 
Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 2889 3560 HEMSEDAL 
Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 
Asker kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN 
Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 
Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 
Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 
Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 
Lørenskog kommune Postboks 304 1471 LØRENSKOG 
Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 
Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 
Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 
Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 
Krødsherad kommune  3536 NORESUND 
Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 
Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 
Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 
Aremark kommune Rådhuset 1798 AREMARK 
Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 
Rakkestad kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD 
Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 RØDBERG 
Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 
Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 
Råde kommune Skråtorpveien 2A 1640 RÅDE 
Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 
Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3519-2  Arkiv: 465  

 

Sak: 10/20 

 

Saksprotokoll - Fritak fra verv Anne Katrine Korneliussen 

 

Vedtak i Valgutvalg: 

 
 

Anne Katrine Korneliussen gis fritak ut valgperioden fra sine verv med virkning fra 1.november 

2020.  

 

1. Som medlem til HOV foreslås: Runhild Vestby (Ap) 

2. Som vara til ringerikesbadet foreslås: Tora Hagen (Ap) 

3. Trine Sandum foreslås inn i ad-hoc utvalg HOV. 
4. Vara til kommunestyret er direkte opprykk fra varamannslisten 

 
 

 
 

Behandling i Valgutvalg 26.08.2020: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmer følgende forslag: 

Som medlem til HOV foreslås: Runhild Vestby (Ap) 

Som vara til Ringerikesbadet foreslås: Tora Hagen (Ap) 

 

Som nytt pkt. 

Trine Sandum foreslås inn i ad-hoc utvalg HOV. 

 
 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Ohrens (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt som valgutvalgets innstilling til kommunestyre. 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3519-1   Arkiv: 465  

 

Fritak fra verv Anne Katrine Korneliussen 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

Anne Katrine Korneliussen gis fritak ut valgperioden fra sine verv med virkning fra 1.november 2020.  

 

1. Som medlem til HOV foreslås:  __________________________  

2. Som vara til ringerikesbadet foreslås:  __________________________  

3. Vara til kommunestyret er direkte opprykk fra varamannslisten 

 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Korneliussen kan ikke ivareta sine verv uten at dette er en vesentlig ulempe. 

 

 

Juridiske forhold 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt 

som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan 

likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år. 

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan 

kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av 

valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det 

tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav 

på fritak hvis han eller hun søker om det. 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 

fritaksperioden er over. 

 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges frem uten innstilling. Det er det politiske organ som selv velger sine nye representanter. 

 

 

 Ringerike kommune, 31.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3909-2   Arkiv: 465  

 

 

Fritak fra verv Magnus Herstad (Frp) 
 

Forslag til vedtak: 

Magnus Herstad (Frp) gis fritak med virkning fra 27.8.2020 

 

Nytt medlem til formannskapet velges:  _________________________  

Nytt medlem til valgstyret velges:  _________________________ 

 

Det er direkte opprykk til kommunestyre fra varamannslisten. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Magnus Herstad (Frp) har flyttet ut fra kommuenen og er således ikke lengre valgbar. 

 

Juridiske forhold  

§ 7-9.Uttreden og fritak  

En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En 

folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke 

lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år.  

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 

henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig 

eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for 

søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har 

nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.  

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 

fritaksperioden er over. 

 

 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Saken legges frem uten innstillig. Det er det politiske organ som selv velger sine nye representanter 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Jan Hatten 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3737-3  Arkiv: F08  

 

Sak: 17/20 

 

Saksprotokoll - Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Rådet ser at frivillighetssentralen er en stor ressurs og et godt tilskudd til kommunens 

økonomiske situasjon. Den fremlagte årsmeldingen tas til orientering. 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 01.09.2020: 

 

 

Det ble fremmet følgende forslag fra et samlet råd:  

«Rådet ser at frivillighetssentralen er en stor ressurs og et godt tilskudd til kommunens 

økonomiske situasjon. Den fremlagte årsmeldingen tas til orientering.» 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag med rådets tilleggskommentar ble enstemmig vedtatt 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3737-4  Arkiv: F08  

 

Sak: 7/20 

 

Saksprotokoll - Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
Den framlagte årsmeldingen tas til orientering. 

 
 

Behandling i Integreringsrådet 31.08.2020: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3737-2  Arkiv: F08  

 

Sak: 20/20 

 

Saksprotokoll - Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Den framlagte årsmeldingen tas til orientering. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 31.08.2020: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Eldrerådet 

Integreringsrådet 

Råd for funksjonshemmede 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3737-1   Arkiv:   

 

Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte årsmeldingen tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike frivilligsentral har i 2019 hatt et bredt tilbud av aktiviterer, rettet mot mange ulike 

brukergrupper i forskjellige aldre. 

Samarbeidet med Ringerike kommune er formalisert gjennom partnerskapsavtale revidert 

01.01.2019, og fungerer godt. Frivilligsentralen fikk i 2019 et samlet tilskudd på kr 

1.584.000,- fra Ringerike kommune. Arbeidet drives av frivillige og finansieres av tilskuddet, i 

tillegg til gaveinntekter fra mange aktører. Frivilligsentralen har en sunn økonomi. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike frivilligsentral yter et stort og viktig arbeid for Ringerikssamfunnet, og er en viktig 

samarbeidspartner for Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

Ringerike frivilligsentral - Årsmelding 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 























 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4034-2   Arkiv: A03 &29  

 

 

Grunngitt spørsmål fra Vegard Persvold (Frp) - Internettdekning og hjemmeskole  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål Vegard Persvold (Frp) mottatt 04.09.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Hen 03.09.2020 

 

Til ordfører 

 

Grunngitt spørsmål - Internettdekning og hjemmeskole 

 

Før sommeren kom det frem at enkelte elever på sin bopel hadde så dårlig internett at det 

var utfordringer med å gjennomføre hjemmeskole og fjernundervisning. 

 

Det samme er situasjonen nå, hvor noen elever som enten selv er i risikogruppen eller har 

foreldre i risikogruppen, sliter med for dårlig internett til å gjennomføre fjernundervisning. 

 

Særlig gjelder dette mellom Hønefoss og tettstedene.  

 

Dette medfører en ulikhet for elever som tilfeldigvis bor i områder med dårlig internett. 

 

Det finnes muligheter for å søke om offentlig støtte til bredbåndsutbygging i områder hvor 

det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut slik digital infrastruktur. 

 

1. Kan ordfører bekrefte at søknad om slik støtte er sendt? 

 

2. Hvis ikke, vil ordfører sørge for at kommunen søker om midler? 

 

 

Vegard Persvold 

Frp 
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- 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4066-2   Arkiv: L40  

 

 

Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (Sp) - Kommunens håndtering av brudd 

på plan - og bygningsloven  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (Sp) mottatt 07.09.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune 

v/ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2020 

 

Grunngitt spørsmål: Kommunens håndtering av brudd på plan – og bygningsloven 

 

Plan – og bygningsloven setter rammer for hvordan kommunen skal følge opp ulike 

prosjekter. Loven setter også rammer for hva som er tillatt og ikke. At kommunen effektivt 

følger opp lovverket, - og iverksetter tiltak ved brudd på loven, er grunnleggende for 

innbyggernes tillit til kommunen.  

 

Dersom en byggetillatelse er trukket tilbake eller ikke gjelder lenger, - skal man ikke kunne 

fortsette med arbeider som krever slik tillatelse.  

 

Den siste tiden har vi i media sett at eksempler på at tiltak/bygningsarbeider gjennomføres, - 

til tross for at tidligere tillatelser ikke gjelder lengre. Til tross for sanksjoner i form av 

dagbøter, - fortsetter man med lovstridige tiltak. 

 

Jeg tillater meg derfor å stille ordfører følgende spørsmål: 

 

1) Hvordan følger kommunen opp vedtak hvor det er klargjort at det ikke foreligger 

nødvendige tillatelser? 

2) Hvilke rutiner har kommunen for å kartlegge ulovlig virksomhet etter plan – og 

bygningsloven? 

3) Hva skal til for at kommunen fysisk stenger/stanser byggeplasser/bygningsarbeider 

hvor slik virksomhet pågår?  

 

 

Anders Braaten 

Kommunestyrerepresentant 

Senterpartiet.   
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