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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  STRATEGI OG PLAN 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  13.02.2019  

Tid:   13:00  

 
 

Dagsplan: 

13:00 Oppmøte ved inngang Hofsfossveien (Follum) 

13:00 – 14:00 Befaring, Kryptovault, 

14:00 – 15:00 Pause/Lunsj 

15:00 – 15:30 Orientering - Status og fremdrift, planarbeidet i kommunen. v/ass. rådmann, 

Terje Dahlen. 

15:30 Saksliste 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

1/19 18/680     

  Endring av gitt rammetillatelse Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - 

Hvervenmoveien 50 og 60 

  

 

2/19 16/4852     

  Saksframlegg for oppstart av kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder  

  

 

 

 

 

Ringerike kommune, 05.02.2019 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 18/680-11   Arkiv: GNR 38/201 

38/221 38/164  

 

Endring av gitt rammetillatelse Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - 

Hvervenmoveien 50 og 60 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019 

1/19 Strategi og plan 13.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning godkjenner søknaden om endring av 

rammetillatelse i prinsippet. 

2. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 

 

  

 

Sammendrag 

Det er søkt om endring av gitt rammetillatelse for etablering av sportsbutikk på 3000 m2 i 

handelsbygg på Hvervenmoen. Bygningen vil få totalt 12 000 m2 BRA handelsareal. Ansvarlig 

søker har oppgitt at AKA jobber for en etablering av XXL i bygningen, og ønsker en avklaring 

på om dette kan tillates innenfor reguleringsplanen. Rådmannen anbefaler Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning å godkjenne søknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok søknad om endring av rammetillatelse for handelsbygg på Hvervenmoen 

16.01.2019. Det er enda ikke søkt om igangsettingstillatelse for noen deler av tiltaket, så det 

står ikke noen bygning på eiendommen i dag. Rammetillatelse for selve bygningen er gitt på 

delegert myndighet. Denne søknaden gjelder en endring av rammetillatelsen for å avklare den 

fjerde og siste leietakeren i bygningen. I tidligere endring av rammetillatelse ble det gitt 

tillatelse til etablering av en møbelforretning, Megaflis og Elkjøp i bygningen.  

 

Denne endringen gjelder etablering av en sportsbutikk på 3000 m2 i bygningen. Ansvarlig søker 

opplyser om at AKA jobber for en etablering av XXL i bygningen, og ønsker en avklaring på 

dette. I søknaden er det redegjort nærmere for handelsformålet, trafikkanalyse og forholdet til 

detaljhandel i Hønefoss sentrum. Aktuelle dokumenter følger som vedlegg til saken, og 

rådmannen vil gjengi relevant innhold under rådmannens vurdering.  
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Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 347-01 «Områderegulering for Hvervenmoen». 

 

Reguleringsbestemmelsene § 1.1 punkt 1 fastsetter at området kan nyttes til plasskrevende 

handel og handel med møbler, hvite- og brunevarer. Med plasskrevende handel menes det i 

følge § 1.0 punkt 1 forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, 

trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Med møbler, brunevarer 

og hvitevarer menes varer som regnes som arealkrevende og transportskapende. 

 

Reguleringsbestemmelsene § 1.1 punkt 3 setter minstestørrelsen på handelslokaler til 2000 m2 

BRA per enhet. 

 

Reguleringsbestemmelsene § 6 punkt 2 sier at ved søknad om tillatelse til tiltak for forretning, 

må det dokumenteres at handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen detaljhandel 

innenfor bykjernen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble gitt rammetillatelse til forretningsbygningen på eiendommen 28.06.2018 som delegert 

vedtak med delegasjonssaksnummer 248/18. Endring av gitt rammetillatelse ble godkjent som 

delegert vedtak 13.12.2018, delegasjonssaksnummer 601/18. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det 

tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen vurderer at det ikke er behov for høringer eller innhenting av ytterligere 

informasjon i denne saken. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken legges fram for Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning for en vurdering av hvilke 

typer virksomhet som kan tillates innenfor reguleringsplan nr. 347-01.  

 

Rådmannens vurdering 

Plasskrevende handel 

I følge reguleringsplanbestemmelsene § 1.1 punkt 1 kan området bygningen ligger på brukes til 

plasskrevende handel og handel med møbler, hvite- og brunevarer. I følge punkt 3 skal 

handelslokalene ha minst 2000 m2 BRA per enhet.  

 

Sportsforretningen vil ha et BRA på 3000 m2, noe som dermed er klart mer enn minste 

arealgrense etter reguleringsplanbestemmelsene § 1.1 punkt 3.  

 

Formålet med bestemmelsen om at bygningen skal brukes til plasskrevende handel og handel 

med møbler, hvite- og brunevarer er etter rådmannens oppfatning å sikre at det først og fremst 

er handel som ikke passer inn i bysentrum som etableres på Hvervenmoen. Rådmannen 

presiserer at det ikke er kommunens oppgave å detaljregulere varesortiment eller lignende i 

butikker, og at vurderingen må være om butikktypens størrelse og samlede vareutvalg gjør at 
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en plassering i sentrum fremstår som lite egnet eller realistisk. Et slikt synspunkt fremgår også 

av forarbeidene til plan- og bygningsloven, hvor det blant annet sies at: «Reguleringsplan 

gjelder i utgangspunktet regulering av fysiske ressurser og ikke aktivitet og virksomhet som 

sådan. Slik plan kan heller ikke bestemme hvem som skal stå for gjennomføringen av den eller 

benytte bygninger, anlegg og grunn.» 

 

Rådmannen viser også til at reguleringsbestemmelsene sier at med hvite- og brunevarer menes 

varer som regnes som arealkrevende og transportskapende. Det avgjørende er dermed ikke om 

det selges hvite- og brunevarer, men om butikken har vareutvalg som vil være arealkrevende 

og transportskapende. 

 

I redegjørelsen for leietaker skriver ansvarlig søker blant annet at «aktøren har plasskrevende 

handel med tanke på både sortiment som kano, kajakk, tredemøller m.m. Aktøren har også 

behov for løsninger rundt format, innvendige takhøyder, varelevering og logistikkløsninger 

m.m. som er plasskrevende.» Videre følger det en redegjørelse for aktøren sitt 

produktsortiment, som er delt opp i 8 hovedkategorier. Flere av disse kategoriene inneholder 

varer som klart må anses som plasskrevende, arealkrevende og transportskapende, blant annet 

eksemplene nevnt ovenfor.  

 

Rådmannen mener også at sportsbutikken vil være en type butikk som samsvarer godt med 

øvrige butikker som er tillatt innenfor reguleringsformålet allerede. Butikken vil ha en miks av 

varer som klart er plasskrevende og andre varer, og samlet sett vil vareutvalget være av den 

karakter at det krever løsninger knyttet til handelsflate, parkeringsplasser, logisitikkløsninger i 

forbindelse med varelevering og lignende som er i tråd med intensjonene i 

reguleringsplanbestemmelsene. Etableringen vil derfor være godt i samsvar med hvordan 

reguleringsplanbestemmelsene tidligere har vært tolket, og rådmannen mener derfor at en 

tillatelse til endring av rammetillatelsen er riktig ut fra prinsippet om likebehandling. 

 

Trafikkforhold 

Rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen krever at det gjennomføres en trafikkanalyse 

som vurderer kapasiteten på vegnettet i området før utbygging av blant annet eiendommen i 

denne saken. Det ble utført trafikkanalyse av Asplan Viak 26. mai 2017, som konkluderte med 

at det kunne bygges ut ytterligere 12 000 m2 før det ble krav om nye trafikktiltak eller 

trafikkutredninger. Utbyggingen på denne eiendommen er 12 000 m2, og det er dermed ikke 

krav om nye utredninger eller tiltak for utbyggingsvolumet i denne saken. 

 

Trafikkonsulenten som utarbeidet denne rapporten har i e-post 16. november 2018 kommet 

med en vurdering av etablering av en sports- og villmarksforretning på 3000 m2 opp mot 

trafikkanalysen gjennomført i mai 2017. Konklusjonen fra trafikkonsulenten er at en slik butikk 

er innenfor hva som har vært beregnet i tidligere trafikkanalyse, og at etableringen ikke vil føre 

til noen endringer av turgenereringen som er lagt til grunn i trafikkanalysen. Det er dermed 

ikke nødvendig med nye trafikkutredninger som følge av etableringen. 
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Forholdet til detaljhandel i Hønefoss sentrum 

Reguleringsplanbestemmelsene § 6 punkt 2 sier at «Ved søknad om tillatelse til tiltak for 

forretning, må det dokumenteres at handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen 

detaljhandel innenfor bykjernen.» 

 

Formålet med bestemmelsen er ikke at kommunen skal drive en detaljert regulering av 

konkurransen mellom ulike næringsaktører eller en detaljregulering av vareutvalget til den 

enkelte aktør, men å sikre at butikker som egner seg godt til etablering i sentrum ikke trekkes 

ut av bykjernen. Det er dermed først og fremst butikker som ikke vil være naturlige å etablere i 

sentrum som skal legges på Hvervenmoen.  

 

Ansvarlig søker skriver at «Enhver ny sportsforretning vil være en konkurrent til eksisterende 

sportsforretninger i Hønefoss, uavhengig av om butikken etableres i eller utenfor sentrum. 

Dette i seg selv er ikke et argument for at den aktuelle etableringen ikke skal skje, og det er 

ikke det kommunen skal vurdere i forbindelse med en etablering på Hvervenmoen.» Videre 

skriver ansvarlig søker at «En etablering innenfor bykjernen i Hønefoss er ikke ønskelig for 

XXL, da deres krav til areal, format og logistikkløsninger ikke vil la seg oppfylle ved en slik 

etablering. Skal regionen sikre en XXL-etablering, er Hvervenmoen i dag det eneste realistiske 

alternativet.» 

 

Rådmannen mener at en etablering av en sportsbutikk på 3000 m2, med de kravene til logistikk 

og transportløsninger dette utløser, ikke er naturlig å se for seg en plassering i 

sentrumskjernen. Rådmannen viser også til at det allerede er tillatt sportsbutikk på 

Hvervenkastet, og mener at dette er et sterkt argument for at etablering av sportsbutikk bør 

tillates også på Hvervenmoen. Rådmannen viser også til at eksisterende butikker på 

Hvervenmoen til en viss grad har noe felles vareutvalg med sentrumsbutikker, slik at tillatelse 

til en sportsbutikk på 3000 m2 vil være godt i tråd med den tidligere praktiseringen av 

reguleringsplanen på Hvervenmoen. 

 

Ansvarlig søker skriver også at «Erfaring fra allerede etablert handel på Hvervenmoen viser at 

handelen har et stort nedslagsfelt også bredt utenfor regionen. Etablering av XXL vil forsterke 

tilreisende handel i Hønefoss, noe utbygger tror også vil bidra til økt handel i sentrum.» 

 

Rådmannen ser det som positivt at etableringen kan bidra til å trekke folk til regionen, og 

mener at dette også kan føre til at tilreisende benytter seg av andre handels-, kultur- eller 

spisetilbud både innenfor og utenfor bykjernen. Dette vil være en positiv virkning for regionen. 

I tillegg antyder søker at en etablering kan gi regionen mellom 25-30 nye arbeidsplasser. 

 

Videre viser rådmannen til at man i dag har en handelslekkasje til områder som Sandvika, hvor 

sportsbutikken er etablert i dag. En etablering av XXL kan bidra til å minske handelslekkasjen 

ut av regionen, og kan også bidra til at folk velger å handle lokalt i stedet for på internett. 

Dette er momenter rådmannen ser på som positivt for vekst i Ringerike. 

 

En vesentlig del av vareutvalget XXL oppgir er heller ikke varer som selges i sentrum i dag. 

Dette gjelder for eksempel tredemøller, trimapparater, lavvoer og lignende. 
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Rådmannens konklusjon er at reguleringsplanbestemmelsen § 6 punkt 2 ikke stenger for en 

etablering av XXL på Hvervenmoen. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at en etablering av sportsbutikk på 3000 m2 på Hvervenmoen er godt i tråd 

med intensjonene i reguleringsplan nr. 347. Etableringen vil være et godt bidrag for å minske 

handelslekkasje ut av regionen, og å trekke kunder fra omkringliggende kommuner til 

Ringerike. Rådmannen anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å godkjenne 

søknaden. 

 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Redegjørelse – etablering av handelsbygg 

Redegjørelse av leietaker ved etablering av handelsbygg 

Situasjonskart 

E-post dialog (vurdering av trafikk) 

Plantegning 

Endring av gitt tillatelse 

Rammetillatelse 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 16/4852-2   Arkiv: K11  

 

Saksframlegg for oppstart av kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Strategi og plan 13.02.2019 

 

 

 
KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER I RINGERIKE 

KOMMUNE  

 

Saken gjelder kommunens deltakelse i prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder».  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar at Ringerike kommune starter opp med kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder. 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

For å oppnå det nasjonale målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og 

i naturen ellers (Nasjonal strategi for aktivt friluftsliv), er det viktig å ivareta et bredt spekter av 

områder med forskjellige kvaliteter som gir befolkningen mulighet til å utøve friluftsliv ut fra 

egne preferanser og der de helst ønsker. I den sammenheng er det viktig å ha kartbasert 

dokumentasjon som viser hvor de viktigste friluftslivsområdene i kommunene ligger.  

 

Det pågår en nasjonal satsing i regi av Miljødirektoratet på kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder, kalt friluftslivskartleggingen. Friluftslivskartleggingen gjennomføres i tråd 

med veileder M98 (http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf).  

Buskerud fylkeskommune har koordineringsansvaret i vårt fylke og har som mål at alle 

Buskerud-kommunene skal være kartlagt og verdsatt i løpet av prosjektperioden 2015-2017. 

Buskerud fylkeskommune og Miljødirektoratet bidrar med tilskudd til gjennomføring av 

arbeidet. Kommunen har selv ansvar for gjennomføring i egen kommune.  

 

Formålet med friluftslivskartleggingen er å øke kunnskapsgrunnlaget om arealenes 

friluftslivsverdi. Materialet skal være faktabasert og resultatet er et temakart for friluftsliv som 

lagres i Miljødirektoratets Naturbase (www.naturbase.no).  Kommunen eier datasettet og kan 

fritt laste inn dette i kommunens eget kartverktøy å benytte dette som et tema lag i 

arealplanlegging. Temakartet vil også være tilgjengelig for konsulenter som lager planforslag. 
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Det ligger ingen juridiske bindinger i temakartet, da friluftslivskartleggingen er en 

temakartlegging og ikke en plan.  

 

Koordinator i fylkeskommunen skal bistå kommunene i arbeidet og vil stimulere til framdrift 

gjennom nettverksarbeid med jevnlige møter (2-3 ganger i året), bistå den enkelte kommune 

med fortløpende veiledning underveis i prosjektet og delta på 1-3 besøk/ møter i hver 

kommune. Det er også ansatt en nasjonal prosjektleder som vil bistå arbeidet.  

 

Selve kartleggingsarbeidet gjøres av Ringerike kommune, i regi av en arbeidsgruppe med lokal 

prosjektleder. Videre innhenter de ytterligere kunnskap lokalt i ulike deler av kommunen for å 

sikre en mest mulig helhetlig kartlegging. Ut fra dette vurderer arbeidsgruppa relevant 

informasjon, kartfester arealene og gir en beskrivelse av de ulike områdene. Hvert område/ 

delområde vurderes ut fra 13 kriterier og får en verdi. Det er kun friluftsliv som er tema i 

kartleggingen. Avveining mot andre interesser er ikke en del av arbeidet.  

 

Prosjektkoordinator: Lise-Berith Lian, Buskerud fylkeskommune. Lise-Berith.Lian@bfk.no 

Prosjekteier: Ringerike kommune  

Lokal prosjektleder: Tom- Erik Bakkely Aasheim, planforvalter/konstruktør. tom-

erik.aasheim@ringerike.kommune.no 

 

Forslag til arbeidsgruppe  

Halvard Fiskevold, arealplanlegger. halvard.fiskevold@ringeike.kommune.no 

Trond Olav Vassdal, kjentmann. Trond.olav.vassdal@ringerike.kommune.no 

Geir Sverre Svingheim, rådgiver, skolesaker. Geir.sverre.svingheim@ringerike.kommune.no 

Kristine Sørsdal Fodnæss, kulturkonsulent.Kristine.Sorsdal.Fodnaess@ringerike.kommune.no 

 

Forslag til styringsgruppe 

Terje Dalen, ass. Rådmann 

Knut Kjennerud, enhetsleder 

Bente Elsrud Anfinnsen, miljø- og klimasjef 

 

I tillegg vil andre ressurspersoner trekkes inn ved behov. Det er aktuelt å arrangere 

kveldsmøter i ulike deler av kommunen for å skaffe tilveie mest mulig informasjon om områder 

og bruken av disse.  

 

Oversikt over eksisterende kunnskap  

Barnetråkk 

Temaplan: Grønn plakat, plan for tilrettelegging av vannkanter i Hønefoss. 

Utredninger og analyser: kartlegging av bynære friluftsområder.   

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 

Statlig sikra friluftslivsområder (naturbase). 

Turkart  

Turbøker 

Tur portal: godtur.no, tipåtopp.no, ut.no 

Orienteringskart  
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Arbeidsplan 

Oppgave Framdrift 

Oppstartvedtak, inkl. nedsetting av arbeidsgruppe Februar 2019 

Første møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, framskaffelse av 

informasjon, avgrensning områder/test av metodikk. 

Møte i styringsgruppa. 

Februar 2019 

Framskaffelse og systematisering av eksisterende data og informasjon, 

kontakt mot barnehager og skoler (med vekt på nærturområder og snarveier) 

Februar/Mars 2019 

Folkemøter Mars 2019 

Møter i arbeidsgruppa: Avgrensing og beskrivelse av områder. 

Bearbeidelse av innkomne innspill og forslag. 

Mars/April 2019 

Møter i arbeidsgruppa: Verdsetting av friluftsområdene og evt. justering av 

avgrensing og oppdeling av områder. 

Ferdigstilling av manuskart og tilhørende tabell med egenskaper og 

beskrivelse for hvert område. 

Møte i styringsgruppa. 

April 2019 

Digitalisering av manuskart og innkomne data April/August 2019 

Kvalitetssikring/enkel «høring» August 2019 

Siste møte i arbeidsgruppa: Korrektur kart/evt. justeringer etter høring. 

Siste møte i styringsgruppa. 

September 2019 

Ferdigstilling – overføring av data til Naturbase September/Desember 

2019 

Orientering for kommunestyret – presentasjon av ferdig temakart og opplegg 

for ajourhold og bruk 

Januar/mars 2020 

 

Det er et mål at arbeidet er ferdig for hele Ringerike kommunen innen første kvartal 2020.  

 

Ressursbruk  

Prosjektledelse vil utgjøre om lag 3-4 ukesverk. I tillegg kommer 1-2 ukesverk i arbeidet med 

digitalisering av materialet og ferdigstilling av kartdata for overføring til Naturbase.  

Arbeidsinnsatsen fra administrasjonen og deltakere i arbeidsgruppen vil utgjøre til sammen 3-4 

ukesverk. I tillegg kan det eventuelt komme noen begrensede møtekostnader i forbindelse med 

arbeidsgruppen. Kommunen mottar inntil kr 30.000 i tilskudd fra Buskerud fylkeskommune og 

Miljødirektoratet til arbeidet, ved å søke om dette. 

 

Oppfølging og bruk  

Resultatene av friluftslivskartleggingen blir tilgjengelig elektronisk på www.naturbase.no  

(Miljødirektoratet). Kommunen eier datasettet og kan fritt laste inn dette i kommunens eget 

kartverktøy å benytte dette som et temalag i arealplanlegging. Temakartet vil også være 

tilgjengelig for konsulenter som lager planforslag. Temakartet kan brukes til å ivareta og 

videreutvikle områder for friluftsliv:  

- Ivaretakelse av områder for friluftsliv gjennom arealplanlegging, saksbehandling og 

konsekvensutredninger  

- Utvelging av aktuelle områder for sikring (kjøp/ servitutt)  

- Videreutvikling av områder og infrastruktur for friluftsliv: Friluftsporter, referanseområder 

for skoler og barnehager, universelt utformede områder, turruteplaner mv.  

 

Temakartet for friluftsliv må vedlikeholdes, dette anbefales gjort som en del av prosessen med 

kommuneplanens arealdel, for å sikre en helhetlig planlegging i kommunen. Konkret 
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oppfølging og bruk blir egen sak når friluftslivkartleggingen er fullført. 

 
 

 

 Ringerike kommune, 03.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

ass. rådmann: Terje Dalen 

 

enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/680-17  Arkiv: GNR 38/201 38/221 

38/164  

 

Sak: 13/19 

 

Saksprotokoll - Endring av gitt rammetillatelse Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - 

Hvervenmoveien 50 og 60 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken oversendes Formannskapet uten innstilling. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag p.v.a. H, Ap og KrF: 

«Saken oversendes Formannskapet uten innstilling.» 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Før saken behandles utarbeider kommunen en oppdatert handels- og byutviklingsanalyse for 

Hønefoss for å ha et oppdatert «Kunnskapsgrunnlag».» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Anders Braatens (Sp) utsettelsesforslag oppnådde 2 stemmer (Sp og Frp) og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Brobergs (H) forslag p.v.a. H, Ap, 

og KrF, ble Borbergs (H) forslag vedtatt mot 1 stemme (MDG) som Hovedutvalgets 

innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/680-11   Arkiv: GNR 38/201 

38/221 38/164  

 

 

Endring av gitt rammetillatelse Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - 

Hvervenmoveien 50 og 60 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning godkjenner søknaden om endring av 

rammetillatelse i prinsippet. 

2. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er søkt om endring av gitt rammetillatelse for etablering av sportsbutikk på 3000 m2 i 

handelsbygg på Hvervenmoen. Bygningen vil få totalt 12 000 m2 BRA handelsareal. Ansvarlig 

søker har oppgitt at AKA jobber for en etablering av XXL i bygningen, og ønsker en avklaring 

på om dette kan tillates innenfor reguleringsplanen. Rådmannen anbefaler Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning å godkjenne søknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok søknad om endring av rammetillatelse for handelsbygg på Hvervenmoen 

16.01.2019. Det er enda ikke søkt om igangsettingstillatelse for noen deler av tiltaket, så det 

står ikke noen bygning på eiendommen i dag. Rammetillatelse for selve bygningen er gitt på 

delegert myndighet. Denne søknaden gjelder en endring av rammetillatelsen for å avklare den 

fjerde og siste leietakeren i bygningen. I tidligere endring av rammetillatelse ble det gitt 

tillatelse til etablering av en møbelforretning, Megaflis og Elkjøp i bygningen.  

 

Denne endringen gjelder etablering av en sportsbutikk på 3000 m2 i bygningen. Ansvarlig søker 

opplyser om at AKA jobber for en etablering av XXL i bygningen, og ønsker en avklaring på 

dette. I søknaden er det redegjort nærmere for handelsformålet, trafikkanalyse og forholdet til 

detaljhandel i Hønefoss sentrum. Aktuelle dokumenter følger som vedlegg til saken, og 

rådmannen vil gjengi relevant innhold under rådmannens vurdering.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 347-01 «Områderegulering for Hvervenmoen». 



- 

 

Reguleringsbestemmelsene § 1.1 punkt 1 fastsetter at området kan nyttes til plasskrevende 

handel og handel med møbler, hvite- og brunevarer. Med plasskrevende handel menes det i 

følge § 1.0 punkt 1 forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, 

trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Med møbler, brunevarer 

og hvitevarer menes varer som regnes som arealkrevende og transportskapende. 

 

Reguleringsbestemmelsene § 1.1 punkt 3 setter minstestørrelsen på handelslokaler til 2000 m2 

BRA per enhet. 

 

Reguleringsbestemmelsene § 6 punkt 2 sier at ved søknad om tillatelse til tiltak for forretning, 

må det dokumenteres at handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen detaljhandel 

innenfor bykjernen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble gitt rammetillatelse til forretningsbygningen på eiendommen 28.06.2018 som delegert 

vedtak med delegasjonssaksnummer 248/18. Endring av gitt rammetillatelse ble godkjent som 

delegert vedtak 13.12.2018, delegasjonssaksnummer 601/18. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det 

tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen vurderer at det ikke er behov for høringer eller innhenting av ytterligere 

informasjon i denne saken. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken legges fram for Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning for en vurdering av hvilke 

typer virksomhet som kan tillates innenfor reguleringsplan nr. 347-01.  

 

Rådmannens vurdering 

Plasskrevende handel 

I følge reguleringsplanbestemmelsene § 1.1 punkt 1 kan området bygningen ligger på brukes til 

plasskrevende handel og handel med møbler, hvite- og brunevarer. I følge punkt 3 skal 

handelslokalene ha minst 2000 m2 BRA per enhet.  

 

Sportsforretningen vil ha et BRA på 3000 m2, noe som dermed er klart mer enn minste 

arealgrense etter reguleringsplanbestemmelsene § 1.1 punkt 3.  

 

Formålet med bestemmelsen om at bygningen skal brukes til plasskrevende handel og handel 

med møbler, hvite- og brunevarer er etter rådmannens oppfatning å sikre at det først og fremst 

er handel som ikke passer inn i bysentrum som etableres på Hvervenmoen. Rådmannen 

presiserer at det ikke er kommunens oppgave å detaljregulere varesortiment eller lignende i 

butikker, og at vurderingen må være om butikktypens størrelse og samlede vareutvalg gjør at 

en plassering i sentrum fremstår som lite egnet eller realistisk. Et slikt synspunkt fremgår også 

av forarbeidene til plan- og bygningsloven, hvor det blant annet sies at: «Reguleringsplan 

gjelder i utgangspunktet regulering av fysiske ressurser og ikke aktivitet og virksomhet som 



- 

sådan. Slik plan kan heller ikke bestemme hvem som skal stå for gjennomføringen av den eller 

benytte bygninger, anlegg og grunn.» 

 

Rådmannen viser også til at reguleringsbestemmelsene sier at med hvite- og brunevarer menes 

varer som regnes som arealkrevende og transportskapende. Det avgjørende er dermed ikke om 

det selges hvite- og brunevarer, men om butikken har vareutvalg som vil være arealkrevende 

og transportskapende. 

 

I redegjørelsen for leietaker skriver ansvarlig søker blant annet at «aktøren har plasskrevende 

handel med tanke på både sortiment som kano, kajakk, tredemøller m.m. Aktøren har også 

behov for løsninger rundt format, innvendige takhøyder, varelevering og logistikkløsninger 

m.m. som er plasskrevende.» Videre følger det en redegjørelse for aktøren sitt 

produktsortiment, som er delt opp i 8 hovedkategorier. Flere av disse kategoriene inneholder 

varer som klart må anses som plasskrevende, arealkrevende og transportskapende, blant annet 

eksemplene nevnt ovenfor.  

 

Rådmannen mener også at sportsbutikken vil være en type butikk som samsvarer godt med 

øvrige butikker som er tillatt innenfor reguleringsformålet allerede. Butikken vil ha en miks av 

varer som klart er plasskrevende og andre varer, og samlet sett vil vareutvalget være av den 

karakter at det krever løsninger knyttet til handelsflate, parkeringsplasser, logisitikkløsninger i 

forbindelse med varelevering og lignende som er i tråd med intensjonene i 

reguleringsplanbestemmelsene. Etableringen vil derfor være godt i samsvar med hvordan 

reguleringsplanbestemmelsene tidligere har vært tolket, og rådmannen mener derfor at en 

tillatelse til endring av rammetillatelsen er riktig ut fra prinsippet om likebehandling. 

 

Trafikkforhold 

Rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen krever at det gjennomføres en trafikkanalyse 

som vurderer kapasiteten på vegnettet i området før utbygging av blant annet eiendommen i 

denne saken. Det ble utført trafikkanalyse av Asplan Viak 26. mai 2017, som konkluderte med 

at det kunne bygges ut ytterligere 12 000 m2 før det ble krav om nye trafikktiltak eller 

trafikkutredninger. Utbyggingen på denne eiendommen er 12 000 m2, og det er dermed ikke 

krav om nye utredninger eller tiltak for utbyggingsvolumet i denne saken. 

 

Trafikkonsulenten som utarbeidet denne rapporten har i e-post 16. november 2018 kommet 

med en vurdering av etablering av en sports- og villmarksforretning på 3000 m2 opp mot 

trafikkanalysen gjennomført i mai 2017. Konklusjonen fra trafikkonsulenten er at en slik butikk 

er innenfor hva som har vært beregnet i tidligere trafikkanalyse, og at etableringen ikke vil føre 

til noen endringer av turgenereringen som er lagt til grunn i trafikkanalysen. Det er dermed 

ikke nødvendig med nye trafikkutredninger som følge av etableringen. 

 

Forholdet til detaljhandel i Hønefoss sentrum 

Reguleringsplanbestemmelsene § 6 punkt 2 sier at «Ved søknad om tillatelse til tiltak for 

forretning, må det dokumenteres at handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen 

detaljhandel innenfor bykjernen.» 

 

Formålet med bestemmelsen er ikke at kommunen skal drive en detaljert regulering av 

konkurransen mellom ulike næringsaktører eller en detaljregulering av vareutvalget til den 

enkelte aktør, men å sikre at butikker som egner seg godt til etablering i sentrum ikke trekkes 



- 

ut av bykjernen. Det er dermed først og fremst butikker som ikke vil være naturlige å etablere i 

sentrum som skal legges på Hvervenmoen.  

 

Ansvarlig søker skriver at «Enhver ny sportsforretning vil være en konkurrent til eksisterende 

sportsforretninger i Hønefoss, uavhengig av om butikken etableres i eller utenfor sentrum. 

Dette i seg selv er ikke et argument for at den aktuelle etableringen ikke skal skje, og det er 

ikke det kommunen skal vurdere i forbindelse med en etablering på Hvervenmoen.» Videre 

skriver ansvarlig søker at «En etablering innenfor bykjernen i Hønefoss er ikke ønskelig for 

XXL, da deres krav til areal, format og logistikkløsninger ikke vil la seg oppfylle ved en slik 

etablering. Skal regionen sikre en XXL-etablering, er Hvervenmoen i dag det eneste realistiske 

alternativet.» 

 

Rådmannen mener at en etablering av en sportsbutikk på 3000 m2, med de kravene til logistikk 

og transportløsninger dette utløser, ikke er naturlig å se for seg en plassering i 

sentrumskjernen. Rådmannen viser også til at det allerede er tillatt sportsbutikk på 

Hvervenkastet, og mener at dette er et sterkt argument for at etablering av sportsbutikk bør 

tillates også på Hvervenmoen. Rådmannen viser også til at eksisterende butikker på 

Hvervenmoen til en viss grad har noe felles vareutvalg med sentrumsbutikker, slik at tillatelse 

til en sportsbutikk på 3000 m2 vil være godt i tråd med den tidligere praktiseringen av 

reguleringsplanen på Hvervenmoen. 

 

Ansvarlig søker skriver også at «Erfaring fra allerede etablert handel på Hvervenmoen viser at 

handelen har et stort nedslagsfelt også bredt utenfor regionen. Etablering av XXL vil forsterke 

tilreisende handel i Hønefoss, noe utbygger tror også vil bidra til økt handel i sentrum.» 

 

Rådmannen ser det som positivt at etableringen kan bidra til å trekke folk til regionen, og 

mener at dette også kan føre til at tilreisende benytter seg av andre handels-, kultur- eller 

spisetilbud både innenfor og utenfor bykjernen. Dette vil være en positiv virkning for regionen. 

I tillegg antyder søker at en etablering kan gi regionen mellom 25-30 nye arbeidsplasser. 

 

Videre viser rådmannen til at man i dag har en handelslekkasje til områder som Sandvika, hvor 

sportsbutikken er etablert i dag. En etablering av XXL kan bidra til å minske handelslekkasjen 

ut av regionen, og kan også bidra til at folk velger å handle lokalt i stedet for på internett. 

Dette er momenter rådmannen ser på som positivt for vekst i Ringerike. 

 

En vesentlig del av vareutvalget XXL oppgir er heller ikke varer som selges i sentrum i dag. 

Dette gjelder for eksempel tredemøller, trimapparater, lavvoer og lignende. 

 

Rådmannens konklusjon er at reguleringsplanbestemmelsen § 6 punkt 2 ikke stenger for en 

etablering av XXL på Hvervenmoen. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at en etablering av sportsbutikk på 3000 m2 på Hvervenmoen er godt i tråd 

med intensjonene i reguleringsplan nr. 347. Etableringen vil være et godt bidrag for å minske 

handelslekkasje ut av regionen, og å trekke kunder fra omkringliggende kommuner til 

Ringerike. Rådmannen anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å godkjenne 

søknaden. 

 



- 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Redegjørelse – etablering av handelsbygg 

Redegjørelse av leietaker ved etablering av handelsbygg 

Situasjonskart 

E-post dialog (vurdering av trafikk) 

Plantegning 

Endring av gitt tillatelse 

Rammetillatelse 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Halvorsen & Reine AS  
Postboks 9407 Landfalløya 
 
3023 DRAMMEN 
 
Delegasjonssak nr: 601/18 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/680-9 47028/18 GNR 38/201 

38/221 38/164 
 13.12.2018 

 
ENDRING AV GITT TILLATELSE 

ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 21-2 

HANDELSBYGG - STORVAREHANDEL 
GNR/BNR 38/201, 38/221 - HVERVENMOVEIEN 60 

 

Det vises til søknad om endring av gitt tillatelse mottatt 10.12.2018 og til 
rammetillatelse gitt i delegasjonssak 248/18 datert 28.06.2018. 

Endringen gjelder:               

 Fasadeendring i forbindelse med endring av byggets høyde fra 7 til 10 meter. 
Grunnen til at høydens økes er krav om opptil 7,5 m fri høyde som med 
bæresystemet av stålsøyler og gitterdrager gir høyden på 10 m. Med hensyn til 
estetisk utforming for å unngå forskjellige høyder blir dette utgangspunkt for 
resterende lokaler. 10 m høyde er innenfor regulert maks høyde. 

 Justert plassering av bygg i forbindelse med løsning for bæresystemet. 

 Justert omfang av takoverbygg over varemottaksområde i forbindelse med 
logistikk for leietakere. 

 Ny adkomstvei (tidligere kun utkjøring) til varemottak mot øst for mulighet til 2-
veis kjøring i varemottaks område, plassering justert.  

 BYA ny bebyggelse korrigert iht. siste grunnlag. 

 

Bygningens BYA (bebygde areal) endres fra 13 875 m² til 14 293 m², det er ytterligere 
arealer som blant annet skal benyttes til varemottak som blir overbygget, som fører til 
økt BYA. Overbygget atkomst og overbygget arealer for varemottak ses på som 
kjørearealer og anses ikke å generere mer trafikk i området og tas ikke med i 
beregning av butikklokaler.  

I følge innsendt dokumentasjon blir butikkarealene/handelsarealene i bygget 12 000 
m², noe som er det samme som kan tillates ut i fra trafikkanalyse som ble gjennomført 
i 2017. 
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Nabovarsling: 

Naboer forutsettes å være varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 21-3.  

 

Ansvarsforhold: 

Det er ikke innsendt ny gjennomføringsplan i søknad om endring av gitt tillatelse. Det 
forutsettes at gjennomføringsplan ved søknad om rammetillatelse fortsatt er 
gjeldende.   

 
Fagområder i tiltaket som er ansvarsbelagt er vist i gjennomføringsplan datert 
03,06.2018 rev. dato 14.06.2018. (vedlegg G-1).  
Erklæring om ansvarsrett for ansvarlige foretak må sendes kommunen før arbeidene 
de skal være ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via ansvarlig 
søker.  

Ved innsending av erklæringer om ansvarsrett skal revidert gjennomføringsplan 
vedlegges.  

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i 
Ringerike kommunestyre 20. juni 2013 godkjennes søknad  om endring av gitt 
tillatelse i henhold til plan- og bygningslovens § 21-2 på følgende betingelser: 
 
1. Følgende tegninger er lagt til grunn for tillatelsen: 

 

Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato Vedlegg 

- Situasjonsplan 1:500 22.11.2018 03.12.2018 D-1 

- Plan 1 1:250 21.09.2018 03.12.2018 E-4 

- Plan 2 1:250 21.09.2018  03.12.2018  E-5 

- Snitt 1:200  22.11.2018  03.12.2018  E-2 

- Fasader 1:250, 1:3000  21.09.2018  03.12.2018  E-1 

- Utomhusplan  1:500 21.09.2018  03.12.2018  E-3 

 
 

2. Betingelser satt i tidligere vedtak er fortsatt gjeldende. 
 

 

Gebyr: 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gjeldende 
betalingsreglement. Det beskriver hvordan gebyret beregnes, og er tilgjengelig på 
våre nettsider.  
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Beregning gebyr     

Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling     Kr  8 000,- 

Totalt gebyr å betale   Kr  8 000 ,- 

 
 
Giro (til tiltakshaver, Hvervenmoveien 60 AS) ettersendes.  
 
Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at rammetillatelsen ble gitt, eller 
innstilles i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 
 
Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser.   
Dersom innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene 
foran planene. 

 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 
vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 
tiltakshaver jf. plan- og bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.  

 

Klageadgang: 

Denne tillatelsen 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. 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 40804508 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

Kopi til: 
Hvervenmoveien 60 AS, c/o AKA AS, 3511 HØNEFOSS 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Halvorsen & Reine AS  
Postboks 9407 Landfalløya 
 
3023 DRAMMEN 
 
Delegasjonssak nr: 248/18 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/680-3 22930/18 GNR 38/201 

38/221 38/164 
 28.06.2018 

 

Rammetillatelse 
etter plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd 

HANDELSBYGG - STORVAREHANDEL 
GNR/BNR 38/201, 38/221 - HVERVENMOVEIEN 50 OG 60 

 

Det vises til søknad om rammetillatelse mottatt 15.06. 2018 og tilleggsdokumentasjon 
(målsatt plantegning) mottatt 25.06.2018 . 

Søknaden er innsendt som en to-trinns søknad og gjelder:               

Bygging av handelsbygg for storvarehandel på gnr/ 38/201 og 38/221. 

Det blir i følge plantegning fire forretninger i bygget, de minste butikkene får et BRA 
på 2000 m², mens den største butikken blir rett under 5000 m². 

Bygningsspesifikasjoner i følge søknaden: 

 

Antall 
etasjer 

1 

(etter at 
tiltaket er 
gjennom- 

ført) 

 
Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 347- 01 
Hvervenmoen vedtatt 28.08.2014 
Eiendommen er regulert til formål: Forretninger, Felt BF2 
Maks utnyttingsgrad: 100 % BYA. 
Høydebegrensning: Møne-/ gesims høyde: 10 m over ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå. 
 
§.0 Fellesbestemmelser 
Utbyggingsavtale 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning 
av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis 
igangsettingstillatelse for disse anleggene. 

BYA 
(bebygd areal) 

Eksister-
ende 

0m² 

Ny 13 875m² 

Sum m² 

BRA(bruks areal) 

  Bolig Annet I alt 

Eksistere
nde 

0m² 0m² 0m² 

Ny 0m² 11 822m² 11 822m² 

Sum 0m² 11822m² 11822m² 

Antall Bruksenheter 

 Bolig Annet I 
alt 

Eksisterende 0 0 0 

Ny 0 4 4 

Sum 0 4 4 
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§1.1Bebyggelse og anlegg – forretninger 

1.Formål: 
Områdene BF1 og BF2 kan nyttes til plasskrevende handel og handel med møbler, 
hvite- og brunevarer jf.§ 1.1. 
2.Gangforbindelser 
For BF2 skal det tilrettelegges for gangforbindelse langsmed inngangsfasaden på 
planlagt 
3.Bygningstype  
Innenfor BF1 og BF2 tillates ikke handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA pr 
enhet. Disse kan ikke deles opp i mindre enheter.  
 
Tiltaket: 

Byggets plassering er vist i situasjonsplan datert16/04.2018 (signert 20.04.2018). 
Bygget bygges i en etasje. 
 
I følgeskriv datert 12.06.2018 skriver ansvarlig søker blant annet: 
 
«Bygningsvolumet, materialer og estetikk: 
Byggets hovedplan er foreslått formet som en «U». Bakgrunnen for dette er at det 
skal etableres få men store butikker som er minst 2000m², og lesbarheten fra 
innkjørselen og fra parkeringsplassen er vesentlig for å lett kunne orientere seg i 
området og lett finne adkomstene til de forskjellige forretningene. 
 
Bygget er vist med en høyde på 7m. Tekniske installasjoner er enda ikke prosjektert, 
så oppdaterte tegninger hvor dette vises skal sendes ved søknad om igangsetting. 
 
Fasaden er foreslått utformet slik at fasadematerialene lager en markant, horisontal 
linje som deler bygget i to. Tanken er at det skal fremstå som om det er et indre 
volum og et ytre skall som binder hele sammen. Det indre volumet foreslås utført i en 
kombinasjon av glassfasader/vinduer og plater i sort og grønn farge med høy 
glans/refleksjon. Det ytre skallet foreslås utført med en kombinasjon av smale spalter 
av fibersement fasadeplater i forskjellige nyanser av grått og med en matt utførelse, 
og med smale spalter i metallet som vil gi en høy refleksjon, For å markere 
inngangene er det lagt opp til at det lages et skår i det ytre skallet formet som en 
trekant, slik at glasspartiet ved inngangene får en større høyde og på denne måten 
blir lettere å lese. Det foreslås glassbaldakiner foran inngangene som begrensers til 
inngangens bredde.  
Vår oppfatning er at disse grepene medfører at bygget, på tross av sin størrelse, 
skaleres ned. 
 
 
Parkering: 
Det er i henhold til gjeldende forskrift et minimums parkeringskrav til 1,5 
bilparkeringsplasser per 100m² BRA. 
Total BRA er på 11822m², det vil si at minstekravet for tiltaket er 118 
parkeringsplasser. 
Utomhusplanen viser 240 parkeringsplasser(inklusiv 10 plasser for HC). Vi anser med 
dette at parkeringskravet er tilfredsstilt. 
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Det skal for øvrig etableres plass til ladestasjon for el-bil som angitt i 
reguleringsbestemmelser. Antall og plasseringer angis ved søknad om igangsetting. 
 
Avkjørsler: 
På plankartet er det vist 3 adkomstpiler inn til eiendommen. Det står i 
reguleringsbestemmelsen at plasseringen av disse er veiledende og kan tilpasses. På 
fremlagt prosjekt foreslås det en hovedatkomst mot nord for publikum. Og en 
innkjørsel for varelevering mot vest med utkjøring mot øst. Med dette oppnås en god 
logistikk for håndtering av trafikk internt i området, og man unngår at lett og tung 
trafikk blandes». 
 
Trafikkanalyse: 
Det ble utført en trafikkanalyse i 2017 i forbindelse med omsøkte tiltak, 
(Utbyggingsetappe 2 i planområdet.) Trafikkanalysen viser at det kan bygges  
12 000 m² med handelsbygg for storhandel. 
Tiltakshaver bekrefter i e-post datert 28.06.2018 (journalpost 18/680 -4) at 
byggets bruk genererer trafikk innenfor forutsetningen som lå til grunn i 
trafikkanalysen. 
  

Slik vi har forstått det kan eiendommen bebygges med inntil 12 000m² butikkarealer 
for plasskrevende handel det maksimale som tillates i denne omgang. 
Det totale arealet på bebyggelsen blir 13875m², men atkomst og arealer for 
varemottak overbygget. Disse arealene ses på som kjørearealer og anses ikke å 
generere mer trafikk i området. 
Butikkenes BRA blir i følge innsendt dokumentasjon 11 822m², noe som er mindre 
enn 12 000 m² og som vi finner å kunne godkjenne uten å innhente uttalelse fra 
vegmyndigheten. 
 
 
Skiltplan: 
Det må før arbeider med skilting settes i gang innsendes en skiltplan som viser 
plassering av skilter på og ved bygningen for godkjenning. 
På bygningen ønsker kommunen helst ikke plateskilt, men renskårne bokstaver. 
 

Dispensasjoner: 

Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
§ 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike 
disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og 
beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd. Det vil 
normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen 
det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

Dispensasjon nr. 1 

Det søkes om dispensasjon fra gjeldende forskrift om parkering. 

I søknad om dispensasjon datert 23.04.2018 skriver søker blant annet: 

«I gjeldende forskrift om parkering, spesielt når det gjelder sykkelparkering, er det 



 4 

ikke differensiert mellom forskjellige type handel. I foreslåtte bygg er det planlagt å 
etablere plasskrevende handel, som brune- og hvitevarer og fliser. Kundene for 
denne type handel vil naturligvis komme med bil og dermed er behovet for antall 
sykkelparkeringsplasser som forskriftene legger opp til langt over det som er realistisk 
sett vil bli brukt. Totalt er antall på kravet 236 sykkelparkeringsplasser. Arealet som 
dette vil oppta er stort og vil stå tomt. Vi søker derfor om dispensasjon fra dette 
kravet. Arealet vil bli benyttet til å øke kvaliteten på utomhusarealer i forhold til bredde 
i gangbanen, samt grønne felter. Det foreslås likevel 20 sykkelparkeringsplasser for 
kunder på utsiden av butikkene, samt 20 plasser for ansatte ved siden av 
bilparkeringen for ansatte.» 

 

Hensynet bak bestemmelsen er å legge til rette for at man skal kunne sette fra seg 
sykler på et sted i nærheten av butikkene og at man ønsker å legge til rette for økt 
bruk av sykkel i Hønefoss.   

Kommunen vurderer det slik at 236 sykkelparkeringsplasser er et unødvendig stort 
antall for slike forretninger som planlegges i dette handelsbygget. Forretningene 
baserer seg mye på plasskrevende varer, og som ansvarlig søker skriver vil 
biltransport være et naturlig valg. Handelsbygget er dessuten plassert utenfor selve 
sentrumskjernen. Det oppgis at det skal etableres i alt 40 sykkelparkeringsplasser. Vi 
fester lit til ansvarlig prosjekterende sin vurdering og at dette vil være et tilstrekkelig 
antall. Dersom det skulle vise seg at dette antallet blir for lite vil det slik vi ser det 
være enkelt å etablere fler sykkelparkeringsplasser på et senere tidspunkt. 

Etter en helhetsvurdering av tiltaket anser vi fordelene ved å gi dispensasjon å 
være større enn ulempene, vi kan vi ikke se at hensynet bak bestemmelsen blir 
vesentlig tilsidesatt og vi finner å kunne godkjenne søknad om dispensasjon 
fra gjeldene forskrift om parkering, for å etablere færre sykkelparkeringsplasser 
enn det som kreves i forskriftene, men dersom det i bruk skulle vise seg at  det 
blir for få sykkelparkeringer, må det ordnes et tilstrekkelig antall. 

 

Dispensasjon nr.2: 

Det søkes om dispensasjon fra formål- og byggegrense i gjeldende reguleringsplan. 

I søknad om dispensasjon datert 23.04.2018 skriver søker blant annet: 

«Eiendommen ble regulert som en del av gjeldende områdeplan for Hvervenmoen, 
sist datert mars 2011. Når reguleringskartet ble utarbeidet var en endelig utforming av 
bygget ikke bestemt. Ved videre prosjektering ble det foreslått et bygg med «U» form, 
hvor alle inngangene til butikkene vender ut mot parkeringsplassen. Dette gjør at 
logistikken i området, lesbarheten av inngangene, orientering i forhold til alle 
butikkene og parkering, blir vesentlig bedre enn den byggeformen som planen åpnet 
for. Dette er kun et arealbytte, og total utnyttelse og handelsareal økes ikke.  

Hensynet bak formålet i plan er å avsette tilstrekkelig med parkeringsarealer i forhold 
til tenkt bruk av eiendommen.  

Vi kan ikke se at valgte løsning tilsidesetter hensynet bak bestemmelse, da det i 
redegjørelsesbrev datert 12.06.18 står at det etableres 240 biloppstillingsplasser i 
tilknytning til handelsbygget (minstekravet er oppgitt til 118 parkeringsplasser). 
Parkering for butikkens kunder etableres inne i U en, mens de ansatte får egen 
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parkering på yttersiden av bygningen med egen atkomst. (Samme som skal benyttes 
til vareleveranser). 

Etter en helhetsvurdering av tiltaket anser vi fordelene ved å gi dispensasjon å 
være større enn ulempene, vi kan vi ikke se at hensynet bak bestemmelsen blir 
vesentlig tilsidesatt og vi finner å kunne godkjenne søknad om dispensasjon 
fra formål i plan, for å endre plassering av parkeringsarealet innad på tomten, 
deler av parkeringsplass blir på det som vises som formål forretning og for å 
plassere deler av forretningsbygg der det er vist areal med formål parkering i 
reguleringsplan 341-1 «Hvervenmoen». 
 
 
Nabovarsling: 
Naboer forutsettes å være varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 21-3. I følge ansvarlig søker er det ikke kommet merknader/innspill 
til tiltaket. 

Arbeidstilsynet: 
I følgeskriv datert 12.06.2018 skriver ansvarlig søker blant annet: 
Arbeidet med å prosjektere innvendige arealer for hver leietager, inklusivt arealer for 
ansatte, har nettopp begynt og derfor foreligger ikke tilstrekkelig underlag for å kunne 
søke om samtykke fra Arbeidstilsynet. Prosessen skal sartes nå, og samtykket skal 
foreligge før søknad om igangsetting. 
 
Miljøoppfølgingsplan: 

Jf. rekkefølgebestemmelsen i reguleringsbestemmelsens § 5 skal det leveres en 
miljøoppfølgingsplan samtidig med søknad om igangsetting. Miljøoppfølgingsplanen 
skal godkjennes av kommunen og det skal bl.a. 
1. Redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 
trafikksikkerhetstiltak. 
2. Redegjøre for hvordan støy og støvplager kan forebygges i anleggsperioden. 
3. Redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i 
anleggsperioden. 
4. Beskrive hvordan vegetasjon som skal bevares kan beskyttes. 
 
Rekkefølgebestemmelser: 
Vi kan ikke se at det er redegjort for blant annet reguleringsbestemmelsens § 5 punkt 
5, der det står at plan for overvannshåndtering skal være godkjent før rammetillatelse 
kan gis. Ansvarlig søker ble kontaktet og vi kom fram til at det er mer naturlig å kreve 
at denne planen vedrørende overvann foreligger ved søknad om 
igangsettingstillatelse da prosjektering av tekniske anlegg på nåværende tidspunkt 
bare så vidt er påbegynt. 
 
Selv om flere av/alle bestemmelsene kan være oppfylt ber vi allikevel om en kort 
redegjørelse siden rekkefølgebestemmelene fortsatt står i reguleringsbestemmelsen. 
Dette fordi at vi skal unngå at eventuelt nye saksbehandlere (som ikke kjenner 
tidligere saker og utviklingen i området) skal måtte gjøre ansvarlig søkers oppgaver, 
som å undersøke disse forholdene. 
 
Gebyrer: 
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Gebyrer beregnes ut i fra BRA som for butikkarealene utgjør ca.11 822 m² og 
overbygget varemottak ca. 1776m².  
Vi velger i dette tilfelle å la overbygget utvendig areal gå som lager, som det i følge 
kommunens betalingsreglement tas halvt gebyr for. 
 
Ansvarsforhold: 
Fagområder i tiltaket som er ansvarsbelagt er vist i gjennomføringsplan datert 
03,06.2018 rev. dato 14.06.2018. (vedlegg G-1).  
Erklæring om ansvarsrett for ansvarlige foretak må sendes kommunen før arbeidene 
de skal være ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via ansvarlig 
søker. 

Ved innsending av erklæringer om ansvarsrett skal revidert gjennomføringsplan 
vedlegges. 

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i 
Ringerike kommunestyre 20. juni 2013 godkjennes søknad om dispensasjon fra 
gjeldene forskrift om parkering (for å etablere færre sykkelparkeringsplasser enn det 
som kreves i forskriftene) og dispensasjon fra formål i reguleringsplan 341-1 
«Hvervenmoen» godkjennes (for å etablere parkering på areal med formål 
«forretning» og for å plasser forretningsbygg på areal med formål «parkering»), med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, og søknaden om rammetillatelse 
godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd på følgende 
betingelser: 
 
1. Følgende tegninger er lagt til grunn for tillatelsen: 

 

Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

 Situasjonsplan 1:2000 20.04.201  

- Plan 1. etg. 1:1000 13.06.2018  

LA 101 Utomhusplan   A3= 1:1000 13.06.2018    

- 3D skisser   13.06.2018    

- Fasader 1:500  13.06.2018    

- Fasader mot 
parkering + snitt 

1:500  13.06.2018    

 

2. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjon av radon i 
oppholdsrom ikke blir større enn 200 Bq/m3 med mindre det er gjennomført 
radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er 
nødvendig. 

3. Før igangsettingstillatelse kan gis må nødvendige tillatelser fra Arbeidstilsynet 
foreligge.  

4. Før igangsettingstillatelse kan gis må godkjent plan for overvannshåndtering 
foreligge, jf. reguleringsbestemmelsens § 5 underpunkt 5 . 
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5. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og 
godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det 
gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. 

6. Dersom det i bruk skulle vise seg at 20 +20 sykkelparkeringsplasser er for få, må 
det ordnes tilstrekkelig antall. 

7. Før arbeider med montering av skilter må det innsendes en skiltplan som 
godkjennes av kommunen før arbeidene settes i gang. 

8. Det må foreligge miljøoppføringsplan ved søknad om igangsettingstillatelse. 

9. Detaljprosjektering må være ferdig, blant annet brannprosjektering m.m. 
Plantegninger som viser oppdeling og som angir bruk av arealene, kontor, wc m.m. 
må foreligge ved søknad om igangsettingstillatelse. 

10.Det forutsettes at det er tilgjengelige toaletter for kundene i alle forretningene. I 
følge byggdetaljblad 379.201 bør det innrettes minst 2 tilrettelagte toaletter for 
arealer større en 2000 m².  

 

Punkt 3, 4, 5, 8 og 9 må være oppfylt før søknad om igangsettingstillatelse kan 
innsendes. 

 

Arbeidet kan ikke settes i gang før igangsettingstillatelse er gitt. 
 
Ringerike kommune, teknisk tjeneste, som er lednings eier, forlanger at det må 
innsendes rørleggermelding før igangsettingstillatelse gis.  Grave arbeider for 
vann- og avløpsledninger, med tilslutning til offentlige ledninger, tillater teknisk 
tjeneste ikke igangsatt før det foreligger godkjent rørleggermelding. 
 

Gebyr: 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gjeldende 
betalingsreglement. Det beskriver hvordan gebyret beregnes, og er tilgjengelig på 
våre nettsider.  

 

Beregning gebyr     

Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling handelsbygg 
23 875 m² 

    Kr 257 600,- 

Dispensasjon, fra 
reguleringsplan 

 6 000,-  1 Kr 6 000,- 

Dispensasjon, fra parkerings- 
forskrift 

 3 000,-  1  Kr 3 000,- 

        

Totalt gebyr å betale   Kr 266 600,- 
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Giro (til tiltakshaver, Hvervenmoveien 60 AS) ettersendes.  
 
Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, eller 
innstilles i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 
 
Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser.   
Dersom innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene 
foran planene. 

 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 
vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 
tiltakshaver jf. plan- og bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.  

 

Klageadgang: 

Denne tillatelsen 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. 

 

 
Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 40804508 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 
Kopi til: 

Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester v/Anne-Marie Bakkeby 

Ringerike kommune, Brann- og redningstjeneste v/Tollef Uppstad Buttingsrud. 
Hvervenmoveien 60 AS, c/o AKA AS, 3511 HØNEFOSS 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4852-2   Arkiv: K11  

 

 

Saksframlegg for oppstart av kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder  
 

 

 

 
KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER I RINGERIKE 

KOMMUNE  

 

Saken gjelder kommunens deltakelse i prosjektet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder».  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar at Ringerike kommune starter opp med kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder. 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

For å oppnå det nasjonale målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet 

og i naturen ellers (Nasjonal strategi for aktivt friluftsliv), er det viktig å ivareta et bredt 

spekter av områder med forskjellige kvaliteter som gir befolkningen mulighet til å utøve 

friluftsliv ut fra egne preferanser og der de helst ønsker. I den sammenheng er det viktig å ha 

kartbasert dokumentasjon som viser hvor de viktigste friluftslivsområdene i kommunene 

ligger.  

 

Det pågår en nasjonal satsing i regi av Miljødirektoratet på kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder, kalt friluftslivskartleggingen. Friluftslivskartleggingen gjennomføres i tråd 

med veileder M98 (http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf).  

Buskerud fylkeskommune har koordineringsansvaret i vårt fylke og har som mål at alle 

Buskerud-kommunene skal være kartlagt og verdsatt i løpet av prosjektperioden 2015-2017. 

Buskerud fylkeskommune og Miljødirektoratet bidrar med tilskudd til gjennomføring av 

arbeidet. Kommunen har selv ansvar for gjennomføring i egen kommune.  

 

Formålet med friluftslivskartleggingen er å øke kunnskapsgrunnlaget om arealenes 

friluftslivsverdi. Materialet skal være faktabasert og resultatet er et temakart for friluftsliv som 



- 

lagres i Miljødirektoratets Naturbase (www.naturbase.no).  Kommunen eier datasettet og kan 

fritt laste inn dette i kommunens eget kartverktøy å benytte dette som et tema lag i 

arealplanlegging. Temakartet vil også være tilgjengelig for konsulenter som lager planforslag. 

Det ligger ingen juridiske bindinger i temakartet, da friluftslivskartleggingen er en 

temakartlegging og ikke en plan.  

 

Koordinator i fylkeskommunen skal bistå kommunene i arbeidet og vil stimulere til framdrift 

gjennom nettverksarbeid med jevnlige møter (2-3 ganger i året), bistå den enkelte kommune 

med fortløpende veiledning underveis i prosjektet og delta på 1-3 besøk/ møter i hver 

kommune. Det er også ansatt en nasjonal prosjektleder som vil bistå arbeidet.  

 

Selve kartleggingsarbeidet gjøres av Ringerike kommune, i regi av en arbeidsgruppe med 

lokal prosjektleder. Videre innhenter de ytterligere kunnskap lokalt i ulike deler av kommunen 

for å sikre en mest mulig helhetlig kartlegging. Ut fra dette vurderer arbeidsgruppa relevant 

informasjon, kartfester arealene og gir en beskrivelse av de ulike områdene. Hvert område/ 

delområde vurderes ut fra 13 kriterier og får en verdi. Det er kun friluftsliv som er tema i 

kartleggingen. Avveining mot andre interesser er ikke en del av arbeidet.  

 

Prosjektkoordinator: Lise-Berith Lian, Buskerud fylkeskommune. Lise-Berith.Lian@bfk.no 

Prosjekteier: Ringerike kommune  

Lokal prosjektleder: Tom- Erik Bakkely Aasheim, planforvalter/konstruktør. tom-

erik.aasheim@ringerike.kommune.no 

 

Forslag til arbeidsgruppe  

Halvard Fiskevold, arealplanlegger. halvard.fiskevold@ringeike.kommune.no 

Trond Olav Vassdal, kjentmann. Trond.olav.vassdal@ringerike.kommune.no 

Geir Sverre Svingheim, rådgiver, skolesaker. Geir.sverre.svingheim@ringerike.kommune.no 

Kristine Sørsdal Fodnæss, kulturkonsulent.Kristine.Sorsdal.Fodnaess@ringerike.kommune.no 

 

Forslag til styringsgruppe 

Terje Dalen, ass. Rådmann 

Knut Kjennerud, enhetsleder 

Bente Elsrud Anfinnsen, miljø- og klimasjef 

 

I tillegg vil andre ressurspersoner trekkes inn ved behov. Det er aktuelt å arrangere 

kveldsmøter i ulike deler av kommunen for å skaffe tilveie mest mulig informasjon om 

områder og bruken av disse.  

 

Oversikt over eksisterende kunnskap  

Barnetråkk 

Temaplan: Grønn plakat, plan for tilrettelegging av vannkanter i Hønefoss. 

Utredninger og analyser: kartlegging av bynære friluftsområder.   

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 

Statlig sikra friluftslivsområder (naturbase). 

Turkart  

Turbøker 

Tur portal: godtur.no, tipåtopp.no, ut.no 

Orienteringskart  

 



- 

 

 

 

Arbeidsplan 

Oppgave Framdrift 

Oppstartvedtak, inkl. nedsetting av arbeidsgruppe Februar 2019 

Første møte i arbeidsgruppa: Metodikk/arbeidsform, framskaffelse av 

informasjon, avgrensning områder/test av metodikk. 

Møte i styringsgruppa. 

Februar 2019 

Framskaffelse og systematisering av eksisterende data og informasjon, 

kontakt mot barnehager og skoler (med vekt på nærturområder og snarveier) 

Februar/Mars 2019 

Folkemøter Mars 2019 

Møter i arbeidsgruppa: Avgrensing og beskrivelse av områder. 

Bearbeidelse av innkomne innspill og forslag. 

Mars/April 2019 

Møter i arbeidsgruppa: Verdsetting av friluftsområdene og evt. justering av 

avgrensing og oppdeling av områder. 

Ferdigstilling av manuskart og tilhørende tabell med egenskaper og 

beskrivelse for hvert område. 

Møte i styringsgruppa. 

April 2019 

Digitalisering av manuskart og innkomne data April/August 2019 

Kvalitetssikring/enkel «høring» August 2019 

Siste møte i arbeidsgruppa: Korrektur kart/evt. justeringer etter høring. 

Siste møte i styringsgruppa. 

September 2019 

Ferdigstilling – overføring av data til Naturbase September/Desember 

2019 

Orientering for kommunestyret – presentasjon av ferdig temakart og opplegg 

for ajourhold og bruk 

Januar/mars 2020 

 

Det er et mål at arbeidet er ferdig for hele Ringerike kommunen innen første kvartal 2020.  

 

Ressursbruk  

Prosjektledelse vil utgjøre om lag 3-4 ukesverk. I tillegg kommer 1-2 ukesverk i arbeidet med 

digitalisering av materialet og ferdigstilling av kartdata for overføring til Naturbase.  

Arbeidsinnsatsen fra administrasjonen og deltakere i arbeidsgruppen vil utgjøre til sammen 3-

4 ukesverk. I tillegg kan det eventuelt komme noen begrensede møtekostnader i forbindelse 

med arbeidsgruppen. Kommunen mottar inntil kr 30.000 i tilskudd fra Buskerud 

fylkeskommune og Miljødirektoratet til arbeidet, ved å søke om dette. 

 

Oppfølging og bruk  

Resultatene av friluftslivskartleggingen blir tilgjengelig elektronisk på www.naturbase.no  

(Miljødirektoratet). Kommunen eier datasettet og kan fritt laste inn dette i kommunens eget 

kartverktøy å benytte dette som et temalag i arealplanlegging. Temakartet vil også være 

tilgjengelig for konsulenter som lager planforslag. Temakartet kan brukes til å ivareta og 

videreutvikle områder for friluftsliv:  

- Ivaretakelse av områder for friluftsliv gjennom arealplanlegging, saksbehandling og 

konsekvensutredninger  

- Utvelging av aktuelle områder for sikring (kjøp/ servitutt)  

- Videreutvikling av områder og infrastruktur for friluftsliv: Friluftsporter, referanseområder 

for skoler og barnehager, universelt utformede områder, turruteplaner mv.  



- 

 

Temakartet for friluftsliv må vedlikeholdes, dette anbefales gjort som en del av prosessen med 

kommuneplanens arealdel, for å sikre en helhetlig planlegging i kommunen. Konkret 

oppfølging og bruk blir egen sak når friluftslivkartleggingen er fullført. 

 
 

 

 Ringerike kommune, 03.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

ass. rådmann: Terje Dalen 

 

enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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