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Arkivsaksnr.: 15/4556-106   Arkiv: PLN 405  

 

405 Detaljregulering Tanberghøgda - andregangsbehandling av 

planforslag  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/19 Strategi og plan 22.10.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til detaljregulering nr. 405 «Tanberghøgda» vedtas 

 

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

«Tanberglia» som overlappes. 

 

  

Sammendrag 

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

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

tråd med arealformål i kommundelplanen.   
 

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

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

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

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

 

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

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

sikrer gjennomføring av veien. 

 

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

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

 

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

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

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

Planen bygger på kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt 20.11.2012.  

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

kommune.  

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

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

Forslagstiller har tidligere fremmet detaljregulering for Tanberglia. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Planområdet ligger innenfor kommundelplan for Krakstadmarka med unntak av atkomstvei 

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

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

Intensjonene i kommunedelplanen er innfridd slik detaljreguleringen nå er utformet. 

 

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

igangsettes før E16 trase mellom Sundvollen og Styggedalen er igangsatt. 

 

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

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

 

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

materialbruk og takform for å oppnå dette.  

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

småhusbebyggelse oppå nedsenkende garasjegater for å kunne oppnå bilfrie gatemiljøer der 

bilen ikke er i fokus.  

 

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

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

byggeområdene.  

 

For full beskrivelse av planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med vedtatt kommunedelplan for Krakstadmarka og gjeldende 

kommuneplan. 

 

Juridiske forhold  

Det foreligger ikke innsigelse til planforslaget og kommunen kan dermed egengodkjenne 

detaljreguleringen.  

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

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

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

har stilt seg negative til fremføring av veg og det foreligger ikke avtaler som sikrer 
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gjennomføring av vegen. Spørsmålet om rett til fremføring av vei er prøvet i voldgiftsretten 

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

rett. Voldgiftsretten peker på ekspropriasjon som eksempel på bestemmelser i lovverket som er 

ment å skulle løse slike tvister. Vedtatt reguleringsplan er en forutsetning for gjennomføring av 

ekspropriasjon. 

  

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

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

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

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

fordeles mellom partene innenfor hensynssonen ut fra eiendommenes muligheter og dermed 

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

Kravet bortfaller dersom grunneierne med utbyggingsområder kommer til enighet men sikrer 

likevel gjennomføring dersom dette ikke lar seg gjøre. 

 

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

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

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

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

kommunen ved kommunestyret er myndighet. Ved en eventuell ekspropriasjonssak vil 

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

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

reguleringen. 

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

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

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

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

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

infrastruktur. Ved full utbygging av reguleringsområdet og tilknytning til øvrige 

utbyggingsområder i nordre deler av kommunedelplanområdet vil dette sikre et helhetlig 

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

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

gjennomføring av disse. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

20.11.2012 Kommundelplan for Krakdstadmarka vedtatt 

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

29.09.2016 Varsel om oppstart 

08.03.2017 Varsel om utvidet planområde 

11.12.2018 Førstegangs behandling Formannskapet (sak 35/18) 

18.12.2018 – 16.02.2019.Høring og offentlig ettersyn  

29.01.2019 Informasjonsmøte  

11.07.2019 Begrenset høring av revidert forslag til plan.  
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Økonomiske forhold 

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

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

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

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

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

ikke fjerne behovet for skoleskyss helt, men ser ut til å kunne gi en reduksjon i avstand på opp 

mot 1,5km for enkelte områder og vil dermed kunne redusere avstanden til skole og sentrum 

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

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

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

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

regnes som fullverdig skoleveg.  

 

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

utbyggingen. Utbygger etablerer infrastruktur etter nærmere avtale med kommunen som 

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

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

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

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

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

etablering av ringledning gjennom Krakstadmarka som gir økt forsyningssikkerhet og 

fleksibilitet. Tilpasninger for å tilrettelegge for fremtidig sammenkobling kan medføre 

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

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

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

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

 

 
Medvirkning og resultat av høring/offentlig ettersyn 

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

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

atkomstveg mot Lisletta. Innsigelsen fra vegvesenet er nå trukket.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

mer lettdrevet og det unngås at landbrukseiendommen splittes ytterligere opp. 
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For beboere langs Tanbergmoveien vil omleggingen medføre noe lenger vei i retning Lisletta. 

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

vesentlig over eksisterende Tanbergmoveien.   

 

Tidligere rekkefølgebestemmelser med krav om prosentvis utbygging før tillatelse til utbygging 

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

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

 

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

mellom disse og boligområdene. 

 

Miljørettet helsevern har forutsatt at snarvei mot universitetsområdet utredes før endelig 

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

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

 

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

 

 

Alternative løsninger 

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

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

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

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

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

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

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

alternativet, dvs at planen forkastes og området forblir uregulert. 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

av arealer i planer der det er ulike grunneiere. 
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Rådmannens vurdering 

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

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

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

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

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

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

arbeidsplasser på Hvervenmoen samtidig som beliggenheten i forhold til pendling mot 

Osloområdet er gunstig.  

 

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

løsninger på atkomstproblematikken. Rådmannen har inntrykk av stor grad av konflikt mellom 

forslagstiller og andre berørte i saken. Rådmannen har ikke inngående kjennskap til prosessene 

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

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

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

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

bestemmelser som kan fremtvinge løsninger gjennom jordskifteretten. Rådmannen anser det 

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

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

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

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

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

vanskelig forhandlingssituasjon og i ytterste konsekvens stanse mulighetene for utbyggingen. 

 

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

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

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

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

tilrettelegger for utbygging av et tidligere ubebygd område. Det er ingen naboer som blir 

direkte berørt i den forstand at utbygginge påvirker deres solforhold, utsikt eller annet som ofte 

er tema i reguleringsplaner. Utbyggingen berører likevel flere både gjennom at det er behov for 

å ta av deres grunn til veiformål og det vil også være flere som får ulempe gjennom økt trafikk, 

både fra planområdet og muligens også som følge av gjennomkjøring. Dette fremgår også av 

uttalelsene fra private. Planbeskrivelsen tar ikke opp hensynet til gjennomkjøring eller sikkerhet 

for trafikanter langs eksisterende Tanbergmoveien/Arnegårdsveien. En vesentlig økning kan gi 

negative konsekvenser gjennom økt risiko i allerede dårlig utformede kryss. Avbøtende tiltak 

kan være restriksjoner på gjennomkjøring og fartsdempende tiltak og siktbedring, men dette er 

som nevnt ikke vurdert nærmere i plansaken. 

 

Andre prosjekter som har innvirkning på planen: Det er stilt rekkefølgekrav om at E16 fra 

Sundvollen til Styggedalen skal være påbegynt før det gis igangsettingstillatelse i 

byggeområdene innen planen. Rådmannen er også kjent med at Fylkeskommunen jobber med 

etablering av gang/sykkelveg langs Fv241. Denne vil passere utkjøringen mot Lisletta og det er 
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sannsynlig at det vil bli gjort vurdering av kryssløsningen og eventuelt foretatt endringer for å 

ivareta sykkelvegen som del av dette prosjektet. 

Vegvesenet er i gang med planlegging av sykkelveg med fortau langs Osloveien på strekningen 

fra Hvervenkastet til Bredalskrysset. Prosjektet ventes å bli realisert ila. 2020-2021 og vil 

sammen med eventuell oppgradering av Bredalskrysset ifm. Planen for Kunnskapsparken 

Ringerike, bidra til å danne bedre forbindelser for gående og syklende mot sentrum og skole. 

 

 

Vedlegg 

 

Oversiktskart 

Plankart 

Bestemmelser 

Planbeskrivelse 

ROS-analyse 

Oppsummering av merknader ved høring og offentlig ettersyn 

Brev fra Statens vegvesen med bekreftelse på at innsigelse trekkes 

Forslag til begrenset høring 

Referat fra møte med oppsittere langs Tanbergmoveien 

Saksprotokoll 1gangsbehandling Formannskapet 

Uttalelser fra høring og offentlig ettersyn 

Uttalelser fra begrenset høring av forslag til plan. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  25/19 

Side 10 av 35   

 

 
Arkivsaksnr.: 15/7577-118   Arkiv: PLN 410  

 

410 Detaljregulering Hønengaten Panorama - sluttbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/19 Strategi og plan 22.10.2019 

/ Kommunestyret 31.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. 410 Detaljregulering for Hønengaten Panorama vedtas.  

2. De deler av gjeldene reguleringsplan som overlappes av ny plan oppheves:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengata og NSB (Bergensbanen) 

fra 25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 

30.10.1942. 

 

 
  

Sammendrag 

Det er fremmet forslag om detaljregulering for Hønengata 59 med fler. Planen har fått 

navnet «Hønengaten panomrama», planen het tidligere «Hønengata terrasse». Dette er 

endret på bakgrunn av at tilliggende prosjekt har benyttet navnet på sitt borettslag.  

Prosjektet fører til nye leiligheter med fine kvaliteter sentralt i Hønefoss. Detaljreguleringen 

er i tråd med overordnet mål i kommuneplanens samfunnsdel om økt fortetting langs 

kollektivakser.  

 

Statens vegvesen ga planen innsigelse under høring og offentlig ettersyn. Innsigelsen ble 

trukket to dager før kommunen skulle gå i mekling for å løse innsigelsen med 

Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

 

Forslagstiller ønsker å omregulere en tidligere industrieiendom (Shelltomta) til to 

boligblokker med til sammen max. 50 boenheter. Boligene fordeler seg på to blokker, blokk 

mot vest er på fem etasjer, mens blokk mot øst er på tre etasjer.  

Etter førstegangsbehandling, og høring og offentlig ettersyn, er det gjort mindre endringer i 

planen. Etasjeantall på østre blokk ble justert ned med to etasjer etter merknader fra naboer 

og politisk vedtak ved førstegangsbehandling.  

 

Prosjektet anses som en kvalitetsheving av et tidligere industriområde. 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med planen er transformasjon/omdisponering av et tidligere oljeforedleri.  
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Lengst nord på området reguleres det til max. 50 nye boenheter, med gode kvaliteter og 

rikelig med uteoppholdsarealer. Resterende eiendommer innenfor planområdet reguleres 

med utgangspunkt i dagens bruk.  

 

Ny plan vil føre til en høy oppgradering av et dårlig utnyttet areal langs Hønengata. Planen 

utløser krav til nye fortau langs Asbjørnsen gate og Ullerålsgata, et viktig 

trafikksikkerhetstiltak for trygg skolevei i området.  

 

I vedtak ved førstegnagsbehanlding ble det gjort vedtak om tre etasjer på østre blokk, samt 

utredning av trafikksikker skolevei for barn mot nye Ullerål skole.  

Begge punkter er imøtekommet i planforslaget. Viser til «Skoleveistiltak Ullerål Skole» sak 

18/4719, og vedtatte tiltak vedrørende trafikksikker skolevei. Prosjektet Hønengaten 

Panorama skal bidra med fortau, samt økonomisk bidrag inn i tiltak langs Hønengata. 

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger 

Forslagstiller Hønengata 59 AS v/ Anders Morken   
      
Fagkyndig  Stark Rød-Knudsen arkitekter AS  

v/ Per Gunnar Rød-Knudsen  

  

    gnr./bnr. 

Eieropplysninger Hønengata 59 AS 

BaneNor   

Ringerike kommune 

Tom Banggren  

Roy Hansen  

Bråthen Eiendom AS  

 

317/200 

4000/11 

317/201,581 

317/198 

317/196 

317/67 

      
Arealstørrelse  Ca. 15 000 m²   
      
Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse  

Bolig/forretning/kontor 

Forretninger/kontor  

Lekeplass 

Renovasjonsanlegg  

Annet uteoppholdsareal 

Kjøreveg  

Fortau 

Annen vei-, og banegrunn 

Parkeringsplass 

Turvei  

  

      
Boligtyper og 

boenheter 

Leiligheter max. 50 stk, fordelt på to bygg 

Eksisterende bygningsmasse reguleres til samme bruk 

  

      
Parkering  Bolig  

Bil – 1,0 plass pr. boenhet  

Sykkel – 1-2 plasser pr. boenhet 

 

Kontor/forretning  

Bil – 1,0 plass pr. 100 m2  

Sykkel – 2,0 plass pr. 100 m2 
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Industri  

 Bil – 0,5 plass pr. 100 m2  

Sykkel – 1,0 plass pr. 100 m2 

 

      
Plantype  Detaljregulering    
      
Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er merket 1. 

gangsbehandling, og består av:  

  

   Plankart målestokk 1:100 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

  

      
Overordna plan  Kommuneplanens arealdel 2019-2030   
      
For øvrige detaljer og opplysninger om planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

15.02.2016 Politisk oppstart av planarbeidet 

24.02.2016 Oppstart kunngjort i RingBlad 

04.06.2018 Førstegangsbehandling i HMA 

19.06.2018 Førstegangsbehandling i Strategi og plan  

21.08.2018 Ny førstegangsbehandling i Strategi og plan  

  Rådmannen la opp til ny førstegangsbehandling, da vedtak i første ble  

  misvisende på bakgrunn av vedtak om omprosjektering. I   

   førstegangsbehandling ble det vedtatt at østre blokk skulle justeres 

ned til tre   etasjer. Dette på bakgrunn av innspill fra naboer.   

03.10.2018 Høring og offentlig ettersyn, med frist 19.11.2018. 

  Det kommer inn åtte innspill til høring og offentlig ettersyn. Statens vegvesen 

  kommer med innsigelse. Kommunen har i flere møter og i brev forsøkt å få 

  SVV til å trekke innsigelse, som ikke førte freml. Ringerike kommune valgte 

  derfor å rekvirere mekling for å løse saken.  

21.08.2019 Statens vegvesen trekker sin innsigelse før planlagt mekling den 23.08.2019.  

  Etter intern gjennomgang trekker SVV innsigelsen, kommunen kan  

  egengodkjenne planen.  

 

Endringer i planforslag etter høring og offentlig ettersyn  

Etter høring og offentlig ettersyn er det foretatt mindre endringer i planforslaget.  

Endringene anses å være mindre vesentlige, og utløser ikke behov for ny høring.  

 

Følgende endrigner er gjort etter høring og offentlig ettersyn:  

• Etasjehøyde på østre blokk er redusert fra 5 til 3 etasjer (redusert med en høyde på 

5,5 meter). Østre blokk er noe forlenget med en akse (7,5 meter).  

• Planlagt anlagt felles takterrasse på østre blokk for å gi bedre kvalitet på 

uteoppholdsareal, og god bokvalitet.  

• Blokkene er foreslått mulig hevet 0,5 meter pga. innmålinger av eksisterende 

terreng.  

• Bane NOR sin eiendom er lagt inn med formålet sideareal til jernbane, grøntareal, 

etter innspill. Turveitrase er justert og tilpasset slik at den ikke berører Bane Nor sin 

eiendom, samtidig som det sikres atkomst til trafo.  

• Sikttrekant (frisikt) i krysset Hønengata og Asbjørnsens gate er justert.  

• Lagt inn mulighet for støyvoll mot jernbane og Hønengata.  
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• Planen har endret navn fra Hønengata Terrasse til Hønengaten Panorama. 

• Lagt inn rekkefølgebestemmelse vedrørende trafikksikkerhetstiltak i Hønengata, jf. 

tiltak, skolevei ny Ullerål skole.  

 

 
Plankart ved førstegangsbehandling 

  

 
Plankart ved sluttbehanlding 
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Illustrasjon av østre blokk med takterrasse, en fin kvalitet for beboere.  
 

 
Prosjektet sett fra sør mot nord, Hønengata til venstre.  

 

Medvirkning 

Innspill innkommet under høring og offentlig ettersyn er kommentert i vedlegg. Innspill er 

innarbeidet i planforslag og videre kommentert under Rådmannens vurdering.  

 

Juridiske forhold  

Saken legges frem for Kommunestyret til vedtak, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-

12. Saken behandles først i Formannskapet (Strategi og plan). 

Øvrige juridiske forhold er kommentert ved førstegangsbehandling. 

 

Økonomiske forhold 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 
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Alternative løsninger 

Alternativt vedtak kan være at takterrassen tas ut, med Rådmannen anser takterassen som 

en god kvalitet for nye beboerne, og vil vektlegge dette fremfor naboers argumentasjon om 

tapt sol. Tap av sol vil være av markinal forskjell med eller uten takterrasse. Takterrassen 

bygges med skjermvegger for å hindre innsyn.  

Vedtak og innspill gikk på tre etasjer, og en takterrasse såfremt den er mindre enn 1/3 av 

underlliggende etasjes bruksareal, er å ikke å regne som en etasje i hehold til teknisk 

forskrift.  

 

Alternativt vedtak kan derfor være følgende:  

 

1. 410 Detaljreguelring for Hønengaten Panorama vedtas. 

2. Bestemmelse § 2.2.3, fjerde ledd vedrørende takterrasse tas ut.   

3. De deler av gjeldene reguleringsplan som overlappes av ny plan oppheves:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) 

fra 25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 

30.10.1942.  

 

Rådmannens vurdering 

Det skal fortettes i og rundt Hønefoss sentrum. Det vil derfor være påregnelig med flere og 

større boligprosjekter sentralt, og i nærheten av sentrumstilbud. Planforslaget ivaretar mål i 

kommuneplanen samt nasjonale og regionale målsetninger om sentrumsnær fortetting. Økt 

innsyn og sol-/skyggeproblematikk er ofte en konsekvens av en slik fortettingspolitikk. Den 

samfunnsmessige verdiskapingen som følger en slik fortettingspolitikk burde veie tyngre 

enn enkeltmenneskets ønske i aktuelt tilfelle. 

 

Naboer har kommet med merknader vedrørende bekymring om trafikksituasjon og 

anleggsperiode. Hønengata skal oppgraders med flere trafikksikkerhetstiltak de nærmeste 

årene, dette i sammenheng med ny Ullerål skole. Detaljregulering for Hønengaten 

Panorama skal bidra økonomisk for å realisere disse tiltakene. Det foreligger også 

rekkefølgebetsemmelser for nye fortau langs Asbjørnsens gate og Ullerålsgata, noe som vil 

gange naboer i veldig positiv retning, og være et stort løft for området. Vedrørende 

anleggsperiode er det lagt inn rekkefølgebestemmelse om rigg- og miljøoppfølgingsplan. 

Denne vil ivareta alle forhold i og rundt en anleggsfase.  

Det skal påpekes har utbygger omprosjekterte planen etter ønske av naboer etter 

førstegangsbehandling. Utbygger har i stor grad imøtekommet innspill som har kommet inn i 

planprosessen. 

 

For øvrige vurderinger se saksfremstilling; førstegangsbehandling.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønengaten Panorama, som vil kunne gi 

sentrumsnære boliger, med gode kvaliteter. Planen bidrar til trafikksikkerhetstiltak i og lang 

Hønengata, ved bidrag inn i tiltak i tråd med utbedring av skoleveg, samt nye fortau og ny 

turvei. 

  

Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av mangfold i 

boligtilbudet. Planen vil resultere i sentrale leiligheter med gode uteoppholdsarealer til alle 

livsfaser.  

I kommuneplanens samfunnsdel legges det opp til høye forventninger til befolkningsvekst, 

da med 70 % utvikling i Hønefoss. Denne planen er klart i tråd med overordnede føringer. 

 

Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas. 
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Vedlegg 

1. Plankart  

2. Bestemmelser  

3. Planbeskrivelse  

4. Merknadsbehandling 

a. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 

b. Lise Skjerdal  

c. BaneNor SF 

d. Gerd Ragnhild Larsen  

e. Øistein Røste 

f. Fylkesmannen i Buskerud  

g. Buskerud Fylkeskommune  

h. Statens Vegvesen (utsatt frist) 

5. Trekking av innsigelse SVV  

6. Saksfremlegg førstegangsbehandling  

7. Saksprotokoll HMA 

8. Saksprotokoll Strategi og plan  

9. Saksfremlegg ny førstegangsbehandling  

10. Saksprotokoll Strategi og plan  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

avdelingsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Åshild Lie 
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Arkivsaksnr.: 19/1056-3   Arkiv: 144  

 

FNs bærekraftsmål - prioritering av fokusområder  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/19 Strategi og plan 22.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:   

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

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

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

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

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

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

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

fokusområder. 

 

  

Sammendrag 

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

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

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

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

overordnede planleggingen i Ringerike kommune. Dette ble vedtatt i kommunestyret 

29.11.2018.  

 

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

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

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

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

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

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

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

bærekraftsmål velges ut som fokusområder for Ringerike kommune: god helse (mål 3), god 

utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), bærekraftige byer og tettsteder (mål 
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11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å nå målene (mål 17). Dette betyr ikke 

kommunen ikke skal arbeide med de øvrige målene. 

 

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

arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 

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

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

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

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

 

Innledning  

Hvorfor arbeider vi med dette? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Statlige føringer 

Regjeringen utarbeider Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging hvert 

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

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

planlegging. Dermed utarbeides dette grunnlagsdokumentet som viser hvordan Ringerike 

ønsker å implementere bærekraftsmålene i de overordnede planene.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

  Handlingsprogram 2019-2022» at FNs bærekraftsmål skal implementeres i 

  kommunens styringssystemer. Her kommer det frem; «Ringerike kommune 

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

  føringer for kommunal planstrategi.  

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

  folkevalgte en gjennomgang av planlagt fremdrift for folkehelseoversikten, 

  kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens 

  arealdel.  

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

  planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, inkludert  

  integrering av FNs bærekraftsmål. 
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Beskrivelse av saken 

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

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

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

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

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

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

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

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

å utpeke prioriterte fokusområder.  

 

Metode 

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

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

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

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

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

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

helhetsvurdering av hvorvidt bærekraftsmålet bør prioriteres som et fokusområde i Ringerike 

eller ikke. Metoden vises i figuren under. 

 
 

 

Fokusområder for Ringerike kommune 

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

 Globale mål Ringerike ikke kan påvirke 
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 Globale mål som overlapper med andre mål 

 Globale mål som muligens prioriteres som fokusområder 

 Rådmannens forslag til prioriterte fokusområder for Ringerike 

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

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

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

figurene under.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

er virkemidler for å nå fokusområdene.  

 

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

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

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

rådmannen mener er avgjørende for å fremme en bærekraftig samfunnsutvikling: 
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 God helse er sentralt i alt kommunen foretar seg. Kommunen skal arbeide for å 

forebygge levekårsutfordringer og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Gjennom 

arealplanlegging og annen myndighetsutøvelse kan kommunen tilrettelegge for at 

innbyggerne kan leve sunne og aktive liv. 

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

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

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

utgangspunkt for fremtiden. 

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

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

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

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

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

overkommelig pris. 

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

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

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

redusere klimagassutslipp både fra egen virksomhet og fra Ringerikssamfunnet for 

øvrig. 

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

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

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

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

og får også sett utfordringene i en større sammenheng. 

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

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

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

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

til å gjøre en forskjell, lokalt og globalt.  

 

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

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

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

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

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

 

Alternative løsninger 

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

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

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

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

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

kun velges ut 6-8 fokusområder. 

 

 

 

Vedlegg 
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1. FNs bærekraftsmål, fokusområder 

2. FNs bærekraftsmål, delmål 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Prosjektansvarlig: Bente Elsrud Anfinnsen, klima- og miljøsjef 

 

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

 

Ny organisering av regional næringsutvikling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/19 Strategi og plan 22.10.2019 

/ Kommunestyret 31.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

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

gjennom et nært samarbeid med næringslivet og nabokommunene. Kommunene i 

fellesskap oppfordres til å samles om: 

 All næringsrettet aktivitet og deltakelse samles under paraplyen «Innovasjonssenter 

Ringeriksregionen»  

 Videreutvikle etablert regionalt næringsteam  

 USN partnerskapsavtale  

- Ringerike kommune har inngått partnerskap med USN, Handelshøyskolen, 

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

partnerskap og oppfordres til å inngå tilsvarende avtale for å styrke 

samarbeidet og optimalisere kommunal innsats på regional næringsutvikling. 

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

selskapet kan ta en rolle i «Innovasjonssenter Ringeriksregionen».  

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

generalforsamling, som avholdes umiddelbart etter kommunestyrenes vedtak. 

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

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

ligge til grunn for videre prosess.  

 

 

 

 

 

 

Sammendrag  

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

arbeidet med næringsutvikling i Ringeriksregionen.   
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Det er bred enighet blant aktørene om at dagens organisering ikke er hensiktsmessig. 

 

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

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

og overlappende måte.  

 

For utviklingen i Ringeriksregionen er ikke dette en holdbar situasjon.  

 

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

at vi får optimalt igjen for de ressursene som benyttes.  

 

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

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

 

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

Dette forslaget fikk ikke tilslutning fra regionen.  

 

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

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

løsning for selskapet. 

 

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

samarbeidet om næringsutvikling i den formen dette arbeidet nå har. 

 

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

etablere en hensiktsmessig organisering av arbeidet.  

 

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

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

prinsipper: 

- All næringsaktivitet med kommunal finansiering og deltakelse samles under paraplyen 

«Innovasjonssenter Ringeriksregionen» og gjennom partnerskapsavtalen med USN. 

- Det regionale næringssamarbeidet mellom kommunene videreutvikles gjennom allerede 

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

dette samarbeidet. 

- Ringerike utvikling AS avvikles. 

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

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

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

samme måte som Ringerike kommune allerede har gjort. 

- Administrasjonen arbeider videre med overstående punkter som retningslinjer – og 

fremlegger forslag til beslutning i første ordinære kommunestyremøter etter 

konstituering.  

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

dialog med administrasjonen i de to andre kommunene.  

I et fellesmøte for ordførere og rådmenn i Ringeriksregionen den 2. oktober 2019 ble det orientert 

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

 

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

- Ringerike utvikling AS - eierskap og finansiering 

- Ringerike EtablererSenter - finansiering 

- Pan Innovasjon AS - minoritetseierskap 

- Omstillingsprosjektet - Kommunal og fylkeskommunal finansiering 

I tillegg finansieres og delfinansieres enkeltprosjekter basert på søknader. 

 

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

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

innsatsen innen næringsarbeid.  

 

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

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

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

 

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

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

næringslivet og har lenge vært etterspurt. 

 

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

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

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

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

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

behandlet henvendelsen politisk.  

 

-  

Rådmannens vurdering 

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

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

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

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

private aktører som skal stå for verdiskapningen.  

 

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

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

 

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

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

organiseringen.  

 

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

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

Vurderer Hole og Jevnaker å inngå partnerskapsavtale på lik linje med Ringerike, vil det styrke 
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samarbeidet. USN ønsker kommunene med på laget og i tillegg ønsker sentrale næringsaktører å 

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

 

Som nevnt innledningsvis anbefales det å avvikle Ringerike utvikling AS. 

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

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

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

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

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

USN.  

 

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

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

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

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

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

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

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

samarbeid.  

 

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

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

måte ut fra de forutsetninger selskapet har hatt.  

 

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

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

strategien.  

 

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

målrettet og kraftig nok satsing.  

 
På bakgrunn av vurderingene anbefaler rådmennene i Ringeriksregionen å avvikle Ringerike 

utvikling i tråd med vedtaket i fellesmøte for ordførere og rådmenn 12. august 2019.                                                                                            

 

Det er selskapet selv ved Generalforsamling som beslutter en eventuell avvikling. Samtidig er de 

økonomiske bidragene fra de tre kommunene en forutsetning for en forsvarlig drift. Skal Ringerike 
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utvikling AS fortsette må forutsigbar grunnfinansiering på plass, og i en størrelsesorden som gir 

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

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

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

 

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

fremover.  

 

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

Ringeriksregionen. (Vedlegg 1) 

 

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

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

er det kommunene som har ansvar for.  

 

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

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

samordning om samhandling mellom disse områdene. Ringerike kommune har inngått 

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

ansvaret for: 

 

 Kunnskap og kompetansebygging som har som målområde «økt skatteinngang» 

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

arbeid»     

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

satsing på ny organisering av næringsutvikling i Ringeriksregionen og er en egen sak.   

 

I figuren blir fire premisser utenfor strategiplanen vist som å ha stor betydning for 

næringsutviklingen. Dette er områder hvor kommunene har store muligheter for påvirkning: 
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- «Vei og bane»: Dette er en felles satsing som det jobbes sammen om, både fra 

folkevalgte, administrasjonene og utviklings- og næringsaktører.  

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

Fremover samarbeider kommunene videre om regional omdømmebygging gjennom 

regionalt kommunikasjonsforum.   

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

og Jevnaker og Hole kommune støtter denne innsatsen.  

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

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

omdømme.  

-  

Framdriftsplan 

 

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

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

kommunestyrevedtakene.  

 

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

generalforsamlingen. 

  

 

Vedlegg 

Beskrivelse av aktørbildet i saksdokumentet 

Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen 

USN partnerskap - politisk vedtak 

  

 

 

 Ringerike kommune, 10.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Harriet Slaaen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  28/19 

Side 29 av 35   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4423-3   Arkiv: F03  

 

Byreglement 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/19 Strategi og plan 22.10.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
Reglementet og veileder vedtas, med ikrafttredelse 01.01.2020 

 

  

Bakgrunn 

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

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

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

midlertidig salg o.l.  

 

Både søkere av arrangementene og administrasjonen opplever at gågatereglement for 2012 

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

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

skape mer liv i sentrum.  

 

Byreglementet er resultatet av revideringen av Gågatereglementet fra 2012.  

 

Byreglement 

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

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

torg og parker. 

 

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

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

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

veilede søkere gjennom søknadsprosessen.  

 

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

Nordre park, Søndre og Nordre torv, Petersøya og Sentrumstorget. Byreglementet tar dermed 



  Sak 28/19 

 

 Side 30 av 35   

 

for seg et større område enn det gågatereglementet fra 2012 da det kun omfattet Søndre torv 

og nærliggende gågater.   

 

Arbeidet med byreglementet 

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

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

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

prosessen.   

 

Prosjekteier har vært strategi og utviklingsavdeling v/ass rådmann. 

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

Saksbehandler er arealplanlegger og har utformet dokumentene samt vært medlem i 

prosjektgruppen.    

 

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

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

 Leder og konsulent Service – og dokumentsenter 

 Avdelingsleder for beredskap 

 Leder for teknisk drift 

 Kommunikasjonsrådgiver 

 Leder kulturadministrasjon 

 Prosjektleder teknisk forvaltning – vei, park og idrett 

 Avdelingsleder eiendomsforvaltning 

 Arealplanlegger 

 

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

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

skatteinnkreveren.  

 

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

referansegruppe bestående av: 

 Gårdeier Jan Solberg 

 Gårdeier Anders Bjerke 

 Hønefoss Lyd/Gledeshuset Trond Løland 

 Markedsrådet sentrum v/Thor Bård Gundersen 

 Politiet Sør-Øst 

 Ringerike Næringsforening v/Monica Odden 

 Ringerike Utvikling v/Tone Reneflot Thoresen  

 Ringeriksdagen v/Elsa Lill Piltingsrud Strande 

 Ringeriksmaraton v/Jannicke Bockmann 

 Senterleder Kuben, Markedsrådet Anne Trine Høibakk 

 

Referansegruppen har lest gjennom dokumentene og bidratt aktivt i møte.  

 

Byreglementets innhold 

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

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

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

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

hvilke andre tillatelser man kan trenge ved ulike arrangement. 

 

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

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

 

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

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

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

illustrasjoner som viser plassering av ulike installasjoner i gatebilde. 

 

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

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

ikke må lese hele dokumentet.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at reglementet og veileder vedtas med ikrafttredelse 01.01.2020. 

Dokumentene gjør nødvendig informasjon lettere tilgjengelig og vil forenkle søknadsprosessen 

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

 

 

Vedlegg 

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

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

Byreglement 2020 - Oversiktskart 

Byreglement 2020 - Kart over Nordre torv og Nordre park 

Byreglement 2020 - Kart ovet Søndre torv og sentrumstorget 

Byreglement 2020 - Kart over Søndre park og Petersøya 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Karen Rygh 
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Arkivsaksnr.: 18/680-58   Arkiv: GNR 38/201 

38/221 38/164  

 

Klage på avvisning Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - 

Hvervenmoveien 50 og 60 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/19 Strategi og plan 22.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye 

opplysninger, og tar ikke klagen på avvisningsvedtaket i sak 18/19 til følge. 

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

  

Sammendrag 

Kommunen har mottatt klage på avvisningsvedtak i formannskapets sak 18/19 fra 

møte 27.08.2019, som gjaldt tolkningen gitt 13.02.2019 av reguleringsplan nr. 347-

01. Avvisning av en sak er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen, jf. 

forvaltningsloven (fvl.) § 2 tredje ledd. Formannskapet skal nå behandle klagen på 

avvisningsvedtaket i sak 18/19, og ta stilling til om det var riktig å avvise klagen.  

 

Saksprotokollen fra formannskapets behandling 13.02.2019 har overskriften vedtak. 

I kommuneloven og saksprotokoller fra politiske møter brukes ordet vedtak om alle 

typer avgjørelser fra folkevalgte organer. Overskrift i saksprotokollen medfører derfor 

ikke at tolkningsuttalelsen er et enkeltvedtak. Klagen ble 27.08.2019 avvist fordi 

formannskapets vedtak ikke er et enkeltvedtak, og det er dermed ikke klagerett på 

tolkningsuttalelsen. Klager er enig i at tolkningsuttalelsen ikke er et enkeltvedtak. 

 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger i klagen 

på avvisningvedtaket, og kan ikke se at det er grunnlag for å ta klagen til følge. 

Rådmannen anbefaler at klagen på avvisningsvedtaket sendes over til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Bakgrunn og tidligere behandlinger 

Det er gitt rammetillatelse 28.06.2018 på handelsbygg på ca. 12 000 m² som viser 

fire forretningslokaler. Det ble gitt en endring av rammetillatelse ved vedtak 

13.12.2018. Det er gitt totalt fire igangsettingstillatelser ved vedtak 28.01.2019, 

06.03.2019, 30.04.2019 og 16.05.2019. Disse vedtakene er gitt på delegert 

myndighet. 
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Søker sendte 16.01.2019 en forespørsel til kommunen fordi de ønsket en tolkning av 

om reguleringsplanen åpnet for sportsbutikk. Spørsmålet ble lagt fram for 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019. HMA oversendte saken til 

formannskapet uten innstilling. Formannskapet behandlet saken 13.02.2019. 

 

Formannskapet fattet følgende vedtak: 

1. Formannskapet finner at reguleringsplan nr. 347-01 åpner for etablering av 

sportsbutikk på 3000m2. 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

Kommunen mottok 05.07.2019 klage på formannskapets tolkning av reguleringsplan 

nr. 347-01. Formannskapet avviste i møte 27.08.2019 klagen på bakgrunn av at 

formannskapets vedtak 13.02.2019 ikke var et enkeltvedtak. Det er kun enkeltvedtak 

man har rett til å klage på. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 19.09.2019 klage på formannskapets avvisning av klagen. 

Klagen er sendt inn av Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Scala Eiendom AS.  

 

Klagen går i hovedsak på følgende: 

- Klage på avvisningsvedtaket 

- Klager ønsker at Fylkesmannen foretar lovlighetskontroll med kommunen 

- Tolkning av reguleringsplanen er feilaktig 

 

Juridiske forhold  

Avvisning av en sak er et enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 tredje ledd. Ved behandlingen av 

denne klagen skal formannskapet kun ta stilling til om det var riktig å avvise klagen 

datert 05.07.2019. 

 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i 

saken, jf. fvl. § 28. Avvisningsvedtaket retter seg mot klager, og de er derfor part i 

klagesaken på avvisningsvedtaket. 

 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 

til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er datert 18.09.2019. Dette 

er innenfor klagefristen. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at 

parten har rett på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å 

få endret vedtaket», jf. forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om 

dekning av utgifter dersom vedtaket endres. 

 

Det tas ikke gebyr for behandling av klagen. 

 

Rådmannens vurdering 

Avvisningsvedtaket 

Klager skriver at de klager på avvisningsvedtaket, og mener at vedtaket er feil. 

Videre skriver klager at de i utgangspunktet ikke er uenige i at tolkning av en 
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reguleringsplan ikke vil være å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. 

Det er dermed enighet om at tolkningsuttalelsen ikke er et enkeltvedtak. 

 

Ved behandlingen av denne klagen skal formannskapet kun ta stilling til om det var 

riktig å avvise klagen datert 05.07.2019. 

 

Rådmannen viser til saksframlegg for formannskapets behandling av klage på 

tolkningsuttalelsen. Tolkningsuttalelsen gjelder alle fremtidige og tilsvarende saker 

innenfor planområdet. Avgjørelsen er ikke bestemmende for rettigheter eller plikter til 

en eller flere bestemte personer, men gjelder forståelsen av planen generelt, jf. fvl. § 

2 første ledd bokstav b. Overskriften i saksprotokollen i sak 18/19 er vedtak, og dette 

må ses på som en henvisning til vedtaksbegrepet i kommuneloven § 30 nr. 1. I 

kommuneloven brukes ordet vedtak om alle typer avgjørelser fra folkevalgte organer. 

Overskriften er derfor ikke et holdepunkt for at tolkningsuttalelsen er et enkeltvedtak. 

 

Formannskapet kom til at tolkningsuttalelsen ikke er et enkeltvedtak, men en 

tolkning av hva reguleringsplan nr. 347-01 åpner for. Siden formannskapets vedtak 

ikke er et enkeltvedtak, er det heller ikke mulig å klage på. Klager synes å være enig 

i at tolkningsuttalelsen ikke er et enkeltvedtak. 

 

Det har ikke kommet noen nye opplysninger i saken som gjør at formannskapets 

vedtak fra 27.08.2019 var feil. Klagen kan dermed ikke tas til følge. 

 

Innhold i tolkningsuttalelsen 

Deler av klagen, klagers punkt 3 og 4, gjelder innholdet i formannskapets 

tolkningsuttalelse 13.02.2019. Ved behandlingen av denne klagen skal 

formannskapet kun ta stilling til om det var riktig å avvise klagen datert 05.07.2019. 

Rådmannen finner det derfor ikke nødvendig å kommentere klagers anførsler til 

tolkning av reguleringsplanen nærmere. 

 

Lovlighetskontroll 

Klager har anført at de ønsker at Fylkesmannen foretar en lovlighetskontroll av 

kommunen, jf. kommuneloven § 59. 

 

Fylkesmannen kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll, jf. 

kommuneloven § 59 femte ledd. Det er noe Fylkesmannen står fritt til å gjøre i 

enhver sak, og rådmannen ser ikke behov for å kommentere dette noe nærmere. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener fortsatt at vedtaket til formannskapet ikke er et enkeltvedtak, og 

det er dermed ikke klagerett på denne tolkningsuttalelsen. Det er derfor ikke mulig å 

ta saken til behandling som en klagesak, og det var riktig av formannskapet å avvise 

klagen. 

 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger i klagen 

på avvisningvedtaket, og kan ikke se at det er grunn til å ta klagen til følge. 

Rådmannen anbefaler at klagen på avvisningsvedtaket sendes over til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

Utskrift sendes 
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Roar Jørgensen AS, Hvervenmoveien 33, 3511 HØNEFOSS 

Halvorsen & Reine AS, Postboks 9407 Landfalløya, 3023 DRAMMEN 

Hvervenmoveien 60 AS, c/o AKA AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO 

Scala Eiendom AS, Bryggegata 7, 0250 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

Vedlegg 

Meldingstekst.html (Oversendelse av klage) 

Epost_libol_152234_19092019.pdf (Klage) 

Melding om politisk vedtak - Handelsbygg 

Saksprotokoll - Klage på formannskapets tolkning av reguleringsplan nr. 347-01 

Klage på formannskapets tolkning av reguleringsplan nr. 347-01 

Kommentar til klage 

Endring av rammetillatelse - anmodning om oppreisning av klagefrist eller begjæring 

om omgjøring etter forvaltningsloven § 35 

igangsettingstillatelse nr 4 - Resterende arbeider - hele tiltaket 

Igangsettingstillatelse nr 3 - Stål konstruksjoner 

Igangsettingstillatelse nr. 2 - Fundamenter - Handelsbygg 

Melding om politisk vedtak - Endring av gitt rammetillatelse 

Saksprotokoll - Endring av gitt rammetillatelse 

Handelsbygg - etablering av sportsbutikk 

Saksprotokoll - Endring av gitt rammetillatelse 

Endring av gitt rammetillatelse 

Oversiktskart 

Redegjørelse - etablering av handelsbygg 

Redegjørelse av leietaker ved etablering av handelsbygg 

Situasjonskart 

E-post dialog 

Plantegning 

Endring av gitt tillatelse - Handelsbygg - Storvarehandel 

Rammetillatelse - Handelsbygg - Storvarehandel 

Igangsettingstillatelse nr 1 - Grunn og utvendig VA 

Saksprotokoll - Delegeringsreglementet 

Orientering om klageadgang 

 

 Ringerike kommune, 04.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Strategi og plan 

Kommunestyret 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/4556-106   Arkiv: PLN 405  

 

 

405 Detaljregulering Tanberghøgda - andregangsbehandling av planforslag  
 

Forslag til vedtak: 

Forslag til detaljregulering nr. 405 «Tanberghøgda» vedtas 

 

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

«Tanberglia» som overlappes. 

 

 

  

Sammendrag 

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

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

tråd med arealformål i kommundelplanen.   
 

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

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

sammen med Tanberglia avsatt en tomt til barnehage. Det er planlagt gode 

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

 

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

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

sikrer gjennomføring av veien. 

 

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

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

 

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

Styggedalen skal være igangsatt før det gis igangsettingstillatelse for byggeområdene i 

planen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

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

Planen bygger på kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt 20.11.2012.  

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

kommune.  



- 

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

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

Forslagstiller har tidligere fremmet detaljregulering for Tanberglia. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Planområdet ligger innenfor kommundelplan for Krakstadmarka med unntak av atkomstvei 

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

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

Intensjonene i kommunedelplanen er innfridd slik detaljreguleringen nå er utformet. 

 

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

igangsettes før E16 trase mellom Sundvollen og Styggedalen er igangsatt. 

 

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

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

 

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

materialbruk og takform for å oppnå dette.  

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

småhusbebyggelse oppå nedsenkende garasjegater for å kunne oppnå bilfrie gatemiljøer der 

bilen ikke er i fokus.  

 

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

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

byggeområdene.  

 

For full beskrivelse av planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med vedtatt kommunedelplan for Krakstadmarka og gjeldende 

kommuneplan. 

 

Juridiske forhold  

Det foreligger ikke innsigelse til planforslaget og kommunen kan dermed egengodkjenne 

detaljreguleringen.  

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

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

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

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

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

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

rett. Voldgiftsretten peker på ekspropriasjon som eksempel på bestemmelser i lovverket som 

er ment å skulle løse slike tvister. Vedtatt reguleringsplan er en forutsetning for 

gjennomføring av ekspropriasjon. 

  

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

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

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



- 

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

planen fordeles mellom partene innenfor hensynssonen ut fra eiendommenes muligheter og 

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

Kravet bortfaller dersom grunneierne med utbyggingsområder kommer til enighet men sikrer 

likevel gjennomføring dersom dette ikke lar seg gjøre. 

 

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

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

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

sine områder foreta ekspropriasjonen. En ekspropriasjon betinger at dette fremmes som egen 

sak der kommunen ved kommunestyret er myndighet. Ved en eventuell ekspropriasjonssak vil 

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

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

reguleringen. 

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

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

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

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

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

offentlig infrastruktur. Ved full utbygging av reguleringsområdet og tilknytning til øvrige 

utbyggingsområder i nordre deler av kommunedelplanområdet vil dette sikre et helhetlig 

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

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

gjennomføring av disse. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

20.11.2012 Kommundelplan for Krakdstadmarka vedtatt 

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

29.09.2016 Varsel om oppstart 

08.03.2017 Varsel om utvidet planområde 

11.12.2018 Førstegangs behandling Formannskapet (sak 35/18) 

18.12.2018 – 16.02.2019.Høring og offentlig ettersyn  

29.01.2019 Informasjonsmøte  

11.07.2019 Begrenset høring av revidert forslag til plan.  

 

 

Økonomiske forhold 

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

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

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

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

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

universitetet vil ikke fjerne behovet for skoleskyss helt, men ser ut til å kunne gi en reduksjon 

i avstand på opp mot 1,5km for enkelte områder og vil dermed kunne redusere avstanden til 

skole og sentrum slik at omfanget av både skoleskyss og annen biltrafikk mot sentrum 

reduseres. Det er ikke gjort beregninger av kostnader ved skoleskyss eller ved etablering av 

snarvei og eventuelle reduksjoner i skyssutgifter som følge av dette. Grunnet terrenget er det 

usikkert om en snarvei kan etableres med en standard og stigningsforhold som tillater 

helårsdrift og dermed kan regnes som fullverdig skoleveg.  
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Det er trolig ikke behov for større utbygging av offentlig teknisk infrastruktur som følge av 

utbyggingen. Utbygger etablerer infrastruktur etter nærmere avtale med kommunen som 

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

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

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

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

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

etablering av ringledning gjennom Krakstadmarka som gir økt forsyningssikkerhet og 

fleksibilitet. Tilpasninger for å tilrettelegge for fremtidig sammenkobling kan medføre 

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

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

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

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

 

 
Medvirkning og resultat av høring/offentlig ettersyn 

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

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

atkomstveg mot Lisletta. Innsigelsen fra vegvesenet er nå trukket.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

avkjørsel mot Lisletta saneres og at Tanbergmoveien ledes inn til ny veg langs 

pilegrimsleden. Endringen av Tanbergmoveien gir liten konsekvens for arealbeslaget da ny 

vei vil tilsvare arealet av vei som da kan dyrkes. Endringen vil gi en vesentlig konsekvens for 

grunneier ved at arealene blir mer lettdrevet og det unngås at landbrukseiendommen splittes 

ytterligere opp. 

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

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

vesentlig over eksisterende Tanbergmoveien.   

 

Tidligere rekkefølgebestemmelser med krav om prosentvis utbygging før tillatelse til 

utbygging av området omfattet av hensynssonen for areal der planskapte verdier skal fordeles, 

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

infrastruktur. 

 

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

mellom disse og boligområdene. 

 

Miljørettet helsevern har forutsatt at snarvei mot universitetsområdet utredes før endelig 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

0-alternativet, dvs at planen forkastes og området forblir uregulert. 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

utbyggingsområde i kommuneplanen i lang tid og er senere fulgt opp av kommunedelplan og 

reguleringsplaner. Dette er et tydelig signal på at kommunen ønsker utbygging av boliger i 

området og kan gi forventning om at det også er vilje til å tvangsgjennomføre planen ved 

ekspropriasjon av nødvendig areal til atkomstvei. Kommunen ønsker at området legges til 

rette for utbygging, og vil henstille til aktørene om å søke minnelige løsninger for å fremføre 

adkomstvei.  

 

 

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

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

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

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

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

planskapt verdiøkning er ny og det er lite erfaring med ordningen. Eventuell erfaring fra en 

slik sak kan være nyttig for kommunen da det gir et verktøy som kan gjøre det mulig å få 

bedre utnyttelse av arealer i planer der det er ulike grunneiere. 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

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

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

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

arbeidsplasser på Hvervenmoen samtidig som beliggenheten i forhold til pendling mot 

Osloområdet er gunstig.  

 

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

løsninger på atkomstproblematikken. Rådmannen har inntrykk av stor grad av konflikt 

mellom forslagstiller og andre berørte i saken. Rådmannen har ikke inngående kjennskap til 

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

av at konfliktene går mer på fremgangsmåte og uenighet om kompensasjon og mulighet for 

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

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

bestemmelser som kan fremtvinge løsninger gjennom jordskifteretten. Rådmannen anser det 
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også sannsynlig at det kan bli behov for å ekspropriere arealer til atkomstveg for å sikre 

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

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

ekspropriasjonssak virke urettferdig da satsene som ofte legges til grunn oppfattes som lave. 

På den annen side kan manglende vilje til å gjennomføre en ekspropriasjonssak kunne stille 

utbygger i en svært vanskelig forhandlingssituasjon og i ytterste konsekvens stanse 

mulighetene for utbyggingen. 

 

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

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

tillegg har forslagstiller avholdt informasjonsmøte både for allmenheten og senere med 

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

Tanberghøgda tilrettelegger for utbygging av et tidligere ubebygd område. Det er ingen 

naboer som blir direkte berørt i den forstand at utbygginge påvirker deres solforhold, utsikt 

eller annet som ofte er tema i reguleringsplaner. Utbyggingen berører likevel flere både 

gjennom at det er behov for å ta av deres grunn til veiformål og det vil også være flere som får 

ulempe gjennom økt trafikk, både fra planområdet og muligens også som følge av 

gjennomkjøring. Dette fremgår også av uttalelsene fra private. Planbeskrivelsen tar ikke opp 

hensynet til gjennomkjøring eller sikkerhet for trafikanter langs eksisterende 

Tanbergmoveien/Arnegårdsveien. En vesentlig økning kan gi negative konsekvenser gjennom 

økt risiko i allerede dårlig utformede kryss. Avbøtende tiltak kan være restriksjoner på 

gjennomkjøring og fartsdempende tiltak og siktbedring, men dette er som nevnt ikke vurdert 

nærmere i plansaken. 

 

Andre prosjekter som har innvirkning på planen: Det er stilt rekkefølgekrav om at E16 fra 

Sundvollen til Styggedalen skal være påbegynt før det gis igangsettingstillatelse i 

byggeområdene innen planen. Rådmannen er også kjent med at Fylkeskommunen jobber med 

etablering av gang/sykkelveg langs Fv241. Denne vil passere utkjøringen mot Lisletta og det 

er sannsynlig at det vil bli gjort vurdering av kryssløsningen og eventuelt foretatt endringer 

for å ivareta sykkelvegen som del av dette prosjektet. 

Vegvesenet er i gang med planlegging av sykkelveg med fortau langs Osloveien på 

strekningen fra Hvervenkastet til Bredalskrysset. Prosjektet ventes å bli realisert ila. 2020-

2021 og vil sammen med eventuell oppgradering av Bredalskrysset ifm. Planen for 

Kunnskapsparken Ringerike, bidra til å danne bedre forbindelser for gående og syklende mot 

sentrum og skole. 

 

 

Vedlegg 

 

Oversiktskart 

Plankart 

Bestemmelser 

Planbeskrivelse 

ROS-analyse 

Oppsummering av merknader ved høring og offentlig ettersyn 

Brev fra Statens vegvesen med bekreftelse på at innsigelse trekkes 

Forslag til begrenset høring 

Referat fra møte med oppsittere langs Tanbergmoveien 

Saksprotokoll 1gangsbehandling Formannskapet 

Uttalelser fra høring og offentlig ettersyn 
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Uttalelser fra begrenset høring av forslag til plan. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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DETALJREGULERING FOR:

SIGN. DATO

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER
Tanberghøgda

RINGERIKE KOMMUNE
Strategi og utvikling

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:

Areal- og byplankontoret
Strategi og utvikling Fossen Utvikling AS

PLAN ID:

0605_405

MÅLESTOKK: 1:2000 (A0)

Forslagstiller:
Fossen Utvikling AS

Areal planområde = 323.863 daa

1. Bebyggelse og anlegg

TEGNFORKLARING

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3. Grønnstruktur

PBL § 12-6 Hensynssoner

PBL § 12-5 Arealformål
Linjesymboler

Eierform

5. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift

PBL § 12-7 Områdebestemmelser

2. GANGS B EHANDLING

#

H140_14

H140_16

f_GN3

f_SKV7

18.491 daa

f_GTD7

0.985 daa

1.797 daa

2.085 daa

BKS4

5.537 daa

1.005 daa

o_SVG14

o_SVG9
o_SF8

8.0

f_SPA

f_SKV12

0.913 daa

f_BLK5

%BYA=70%

0.576 daa

BBB8
7.193 daa

o_SF7

f_GN4
5.637 daa

o_SVG10

3.702 daa

o_SVG8

BBB7

BFS3

%BYA=70%

1.852 daa

o_SKH2

%BYA=35%

BBB6
2.261 daa
%BYA=70%

f_BLK6
0.599 daa

f_BLK4
1.191 daa

f_BLK3
0.992 daa

BKS18
3.928 daa
%BYA=70%

f_SKV9

BKS16
1.403 daa
%BYA=70%

BBB5
2.670 daa
%BYA=70%

BKS14
1.688 daa
%BYA=70%

f_BLK7
0.814 daa

f_SKV8
8.0

8.0

4.0

f_GTD1

f_GTD2

BKS13
1.353 daa
%BYA=70%

BKS15
2.047 daa
%BYA=70%

BKS17
1.042 daa
%BYA=70%f_GF

4.367 daa

f_SVG16

f_BLK2
1.286 daa

BKS29
0.536 daa
%BYA=70%

BKS26
0.458 daa
%BYA=70%

BKS28
1.892 daa
%BYA=70%

BKS25
1.260 daa
%BYA=70%

BKS27
1.322 daa
%BYA=70%

BKS30
0.955daa
%BYA=70%

f_BGP6

GN2
79.432 daa

f_BGP5

f_BGP4

f_BGP3

f_BGP2

f_BGP1

BKS23
1.267 daa
%BYA=70%BKS24

0.563 daa
%BYA=70%

BKS22
0.432 daa
%BYA=70%

BKS21
1.724 daa
%BYA=70%

f_GTD3

f_GTD4

f_GTD5

f_BLK8
0.947 daa

BKS12
2.074 daa
%BYA=70%

BBB4
2.155 daa
%BYA=70%

BKS10
1.749 daa
%BYA=70%

BKS11
1.442 daa
%BYA=70%

BKS9
0.987 daa

o_SVG6

o_SF5

%BYA=70%

f_GTD6

0.982 daa
1.273 daa f_BLK9
%BYA=70%

2.515 daa
BKS19

BKS20

%BYA=70%

3.251 daa

%BYA=70%

BKS8BKS7

BBB3
%BYA=70%

BKS6

%BYA=70%

BKS5

o_SF4

%BYA=70%

8.0

4.403 daa

BKS3

f_SKV6

%BYA=70%

%BYA=70%

o_SVG5
4.0

BKS2
5.574 daa f_SGS1

f_BLK10

BBB2

o_SVG4

3.596 daa

f_SGS2
%BYA=70%

3.627 daa

o_SF3

2.233 daa

2.495 daa

%BYA=70%

%BYA=70%

BBB1

%BYA=70%

BKS1

6.0

f_SKV5

3.093 daa

3.0

8.0

BBH

%BYA=50%

4.0

8.0

f_BLK1

6.0

12.5

1.190 daa

3.5

o_SKV1

H560_

o_SF2

BFS2

3.0

o_SVG1
o_SF1

3.245 daa

43.787 daa
GN1

7.874 daa
BFS1

3.0

%BYA=35%

%BYA=35%

6.0

f_SKV4

o_SF9
o_SKV2

GTD

o_SVG11

o_SKV3

3.0

o_SVG13

H140_2

H140_1

LL2

LL1

o_SF11
o_SKH1

o_SF6

o_SKH3

o_SKH4

0_SVG3

o_SVG2

o_SVG7
H140_15

o_SKV10

o_SF10
o_SVG12

o_SF12

o_SVG15

%BYA=70%

H140_3

H140_4

H140_5H140_6

H140_7

H140_8

H140_9

H140_10

H140_11

H140_12

H140_13

H140_17

H140_18

H140_19

#

H220_

o_SKV11



  Mal sist revidert 13.09.2018 

RINGERIKE KOMMUNE 

Strategi- og utviklingsavdelingen 
 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

0605_405 Detaljregulering for 
Tanberghøgda 

 
Utarbeidet av Fossen utvikling AS 03.05.2018 
Sist revidert 12.9.2019 

 
1. gangs behandling i Formannskapet 11.12.2018, sak 35/18 
Høring og offentlig ettersyn 18.12.18-16.02.19 
2. gangs behandling i formannskapet 2 DATO, sak BHNR 
Vedtak i kommunestyret DATO, sak BHNR 

 
 
Endringsliste: 

Nr. Endring  Dato  Sign. 

01    

    

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om 
planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

 

REGULERINGSFORMÅL 

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.  

Det er to plankart til denne planen:  

1. Plankart over boligområdene 

2. Plankart som omfatter vegen fra byggeområdene og frem til Fv241 Lisletta 

 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. §§ 12-5 og 12-6: 

 
1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)   

- Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse          BFS1-3 

- Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse BKS1-30 

- Boligbebyggelse-blokkbebyggelse   BBB1-8 

- Barnehage      BBH1 

- Lekeplass      BLK1-10 

- Felles gårdsplass     BGP1-6 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)   

- Kjøreveg       SKV1-11 

- Annen veggrunn grøntareal    SVG1-16 

- Fortau       SF1-12 

- Gang-/sykkelveg     SGS1-2 

- Parkering      SPA1 

- Holdeplass      SKH1-4 
 

3. Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

- Naturområde      GN1-5 

- Friområde       GF1 
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- Turdrag      GTD1-7 

- Turveg       GTD 
 

4. Landbruks- natur- og friluftsområder (§ 12-5 nr. 5) 

- Landbruksområde     LL1-2 
 

5. Hensynssone (§ 12-6)  

- Sikringssone frisikt     H140_1-3 

- Hensynssone bevaring naturmiljø   H560_1 

 

6. Bestemmelsesområde (§ 12-7) 

- Bestemmelsesområde  

Krav om fordeling av arealverdier og kostnader  # 

 

 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 1. Fellesbestemmelser (pbl. § 12-7) 

§ 1.1 Byggegrense (§ 12-7 nr. 2)  
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet utfra 

avstand til veger, samt ut fra overordnede geotekniske vurderinger. Dersom geotekniske 

sakkyndige ved stedlige geotekniske undersøkelser kan anbefale en mindre eller større 

byggegrenseavstand til utenforliggende terreng, kan de viste byggegrensene fravikes ved 

rammesøknadsbehandlingen. 

 

§ 1.2 Lekeplass (§ 12-7 nr. 4)  
Det skal det opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet. 

 

Lekearealene skal ha solrik beliggenhet, innsyn, tilstrekkelig med søppelkasser og et støynivå 

som tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for støy. 

 

Sandlekeplasser skal plasseres nær boligenes inngang, og med en avstand på mindre enn 50 

m. Området må tilpasses aldersgruppen og inneholde sitteplasser for voksne. 

 

Lekearealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fastdekke, lekeapparater og benker 

med bord. 

 

§ 1.3 Radon (§ 12-7 nr. 4)  
Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal, i henhold til 

gjeldende teknisk forskrift. 

 

§ 1.4  Støy (§ 12-7 nr. 3)  
Rom for varig opphold, inkludert alle soverom, skal sikres vindu i fasade med grenseverdier 

som tilfredsstiller Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 (2016). Grenseverdiene skal 

også tilfredsstilles for utvendig oppholdsplass.  

 

For boliger som i henhold til støykart av 15.2.2017 blir liggende i gul støysone, skal det ved 

byggesøknad vedlegges dokumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt, eventuelt 

med prosjekterte tiltak. Sistnevnte skal være utført før det gis brukstillatelse. 
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§ 1.5 Utomhusplan (§12-7 nr.4)  
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal i byggeområder skal være dokumentert ved 

utomhusplan som framlegges ved byggesøknad.  

 

Det settes følgende krav til innhold i utomhusplan: 

- Bebyggelsens plassering i plan og høyde 

- Bebyggelsens høyde målsatt ved inngangspartiet 

- Biloppstillingsplasser på terreng og HC-parkering for bil, samt sykkelparkering 

- Koter med eksisterende og prosjektert terreng og plassering av murer, trapper, gjerder og 

avskjerming 

- Plassering avfallshåndtering  

- Utforming, opparbeidelse og utrustning av felles lekeareal 

- Ny beplantning, eksisterende vegetasjon og markdekke som skal ivaretas 

- Teknisk plan for håndtering av overvann (regnbed, fordrøyning etc.) 

- Plan for anleggstrafikk der trafikkmønster og tiltak for å sikre myke trafikanter med prioritet 

på trygg skolevei i anleggsperioden vises. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert 

før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

 

Byggeområdene langs veg SKV1 skal utredes med hensyn til eventuelle støytiltak. Eventuelle 

behov for støyskjermer skal vises 

 

I felles uteoppholdsareal kan anlegges lekeplass.  

Felles uteoppholdsareal skal være universelt utformet i henhold til gjeldende teknisk forskrift  

 

For boliger skal det anlegges uteoppholdsareal som følger: 

- Minste totale uteoppholdsareal for enebolig skal være 100 m2 

- Minste totale uteoppholdsareal for tomannsboliger skal være 75 m2 per boenhet  

- For boliger med 2-4 boenheter skal minste totale uteoppholdsareal være 50 m2 per boenhet. 

- For boliger med mer enn 4 boenheter skal minste totale uteoppholdsareal være 25 m2 per 

boenhet.  

- Minste balkongareal for boliger uten rom på bakkeplan skal være 10 m2 per boenhet. 

 

§ 1.6 Grunnforhold (§ 12-7 nr. 12) 
Før enkeltområdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt med hensyn til sikkerhet 

for bygg og uteområder. Kommunen skal kreve utredninger fra faglig kompetente med hensyn 

til dette. Jfr. § 1.1 Byggegrenser. 

 

§ 1.7 Transformatorkiosker (§ 12-7 nr. 1) 
Innenfor områder for med bebyggelse, lek og grønnstruktur kan det anlegges 

transformatorkiosker med tilhørende sikkerhetssoner og gjerder. Areal som nyttes til 

transformatorkiosker regnes ikke med i beregningen av minste totale uteoppholdsareal. 

 

§ 1.8 Overvannshåndtering (§ 12-7 nr. 1) 
Overvann skal håndteres lokalt. Det tillates ikke påkobling til kommunalt 

ledningsnett. Det skal utarbeides teknisk plan for håndtering av overvann. 

I områder for turdrag, lek og uteopphold kan det anlegges fordrøyningsbasseng for overvann.  

 

§ 1.9 Renovasjon (§ 12-7 nr.1) 
For hvert delområde skal det være felles renovasjonsløsning. For områder med 

blokkbebyggelse med mer enn 6 enheter skal det være beholdere under bakkenivå. 
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§ 1.10 Kulturminner (§ 12-7 nr. 6) 
Dersom det i forbindelse med anleggsarbeid oppdages automatisk fredede kulturminner, eller 

mulige spor etter slike, skal arbeidene straks stanses og meldes kulturminnemyndighetene i 

Buskerud Fylkeskommune, jf. Kulturminneloven § 8, andre ledd. 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse 

Områdene for boligbebyggelse er delt i frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 

småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 

 

§ 2.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS1-3 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BFS1-3 skal nyttes til frittliggende boligbebyggelse. 

 

§ 2.1.1 Utnyttelse  
Total utnyttelse skal ikke overstige 35 % BYA. pr. tomt. 

Det kan maksimalt bygges 2 boenheter pr tomt.  

§ 2.1.2 Høyde  

Maksimalt tillatt gesimshøyde skal være 6,0 m til ferdig planert terreng. 

§ 2.1.3 Utforming  
Fasader skal utformes slik at delområdene samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk 

uttrykk. Dette sikres ved krav til felles takform og at hovedfasadene skal bekles med 

teglstein, eventuelt kombinert med tre og glass. 

Område BFS3 kan utformes individuelt, uavhengig av de andre områdene for eneboliger. 

§ 2.1.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 

Det skal anlegges 2 parkeringsplasser per boenhet. 

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldende teknisk 

forskrift.  

Det skal anlegges 2 stk. sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. 

Område BFS3 kan ha parkeringstilgang på BBB6. 

 

§ 2.2 Konsentrert småhusbebyggelse BKS1-30 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BKS1-30 skal nyttes til konsentrert småhusbebyggelse. 

 

§ 2.2.1 Utnyttelse  
Total utnyttelse skal ikke overstige 70% BYA innenfor hvert delområde.  

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges, kan benyttes til lek og 

opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig. 

§ 2.2.2 Høyde 
Alle takformer er tillatt innen planområdet, men kun én type er tillatt for hvert delområde 

slik at området samlet fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk. 

Maksimal mønehøyde skal være 7,0 m til ferdig planert terreng. Der takformen ikke har 

møne, skal maksimal gesimshøyde være tilsvarende. 

Høydene skal være slik at bygninger bak utsiktsretningen i minst mulig grad blir hindret i 

sin utsikt. Dette skal dokumenteres samlet for hvert delområde. 
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§ 2.2.3 Utforming  
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 

arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet.  

Innen samme delområde skal vegger bestå av samme materiale/kledning og takformer. 

Bebyggelsen skal være variert også i området med samme bebyggelsestype. To bygg ved 

siden av hverandre skal ikke være helt like. 

§ 2.2.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller, i underetasje på bygg og/eller på 

bakkeplan. Parkering til områdene BKS19-30 skal være under bakkenivå. Atkomst til 

parkeringsplassene skal være universelt utformet i henhold til gjeldende teknisk forskrift. 

Det skal anlegges 1,5 parkeringsplass per boenhet. 

Boenheter mindre enn 40 m2 skal ha en parkeringsdekning på 0,3 plasser pr enhet. 

Det skal avsettes 0,1 gjesteparkeringsplass per boenhet på felles parkeringsplass. 

Gjesteparkering for BKS 19-30 tillates opparbeidet på bakkeplan. 

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldende teknisk 

forskrift. 

Det skal anlegges 2 stk. sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. 

 

§ 2.3 Blokkbebyggelse BBB1-8 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BBB1-8 skal nyttes til blokkbebyggelse. 

 

§ 2.3.1 Utnyttelse 
Total utnyttelse skal ikke overstige 70 % BYA innenfor hvert delområde.  

Den delen av areal avsatt til bebyggelse som ikke bebygges, kan benyttes til lek og 

opphold/rekreasjon i den grad det er hensiktsmessig. 

§ 2.3.2 Høyde 

Maksimal tillatt gesimshøyde skal være 12,0 m til ferdig planert terreng. 

På byggeområdene kan det tillates oppført kjeller i ett plan. 

§ 2.3.3 Utforming 
Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig 

arkitektonisk uttrykk, tilpasset nærområdet. 

§ 2.3.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 
Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og/eller på 

bakkeplan.  

Det skal anlegges 1,5 parkeringsplass per boenhet.   

Boenheter mindre enn 40 m2 skal ha en parkeringsdekning på 0,3 plass pr enhet. 

Det skal avsettes 0,1 gjesteparkeringsplass per boenhet på felles parkeringsplass. 

Parkering tilpasset bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldende teknisk 

forskrift. 

Det skal anlegges 2 stk. sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. 

§ 2.3.5 Adkomst for BFS3  
Område BFS3 har adkomst over BBB6. Løsning for dette skal dokumenteres ved 

rammesøknad og sikres gjennom tinglysning. Atkomst skal tilfredsstille krav til kjøring med 

liten lastebil. 
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§ 2.4 Barnehage BH1 (§ 12-7 nr. 1) 
Område BH1 skal nyttes til barnehage. Det er ikke selvstendig byggbart, men inngår i et 

tidligere regulert område for barnehagetomt i detaljreguleringsplanen for Tanberglia. 

 

§ 2.4.1 Utnyttelse 

Total utnyttelse skal ikke overstige 50 % BYA.  

§ 2.4.2 Høyde  

Maksimal tillat gesimshøyde skal være 9,0 m til ferdig planert terreng. 

§ 2.4.3 Utforming 
Fasader skal utformes slik at bygningene fremstår med et helhetlig arkitektonisk uttrykk, 

tilpasset nærområdet. 

§ 2.4.4 Parkering (§ 12-7 nr. 4 og 7) 
Parkering for biler og sykler kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg 

og på bakkeplan.  

Det skal anlegges 3 parkeringsplass pr 100 m2 BRA. 

Det skal opparbeides 3 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m2 BRA.Parkering tilpasset 

bevegelseshemmede skal opparbeides i henhold til gjeldende teknisk forskrift.  

 

§ 2.5 Lekeplass (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BLK1-10 skal være felles for eiendommene innenfor planområdet og nyttes til felles 

lek og oppholdsareal. Terrenget i BLK10 kan fylles opp. Ved utførelse av 

oppfylling/opparbeiding av lekeplass skal de faglige geotekniske råd i NGI-rapport 20110293-

00-3-R kapittel 7, planering av raviner, følges.  

Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at de ikke bidrar til forurensning av bekkedrag. 

 

 

§ 2.5.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal være dokumentert ved utomhusplan som 

framlegges ved byggesøknad.  

Områdene skal inneholde sandkasser, lekeapparater og baner for ballspill der terrenget 

ligger til rette for det, samt møbler for sitteplasser tilpasset hvert enkelt områdes størrelse, 

form og nærområdes behov for slike.  

Felles uteoppholdsarealer skal være universelt utformet i henhold til gjeldende teknisk 

forskrift Lekearealet stilles til disposisjon for beboere i nærområdet. 

 

§ 2.6 Felles gårdsplass BGP1-5 (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene BGP1-5 skal nyttes til felles gårdsplasser og gater for tilliggende byggeområder. 

§ 2.6.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4)  
Utforming, bruk og behandling av gårdsplassene skal være dokumentert ved utomhusplan 

som framlegges ved byggesøknad.  

Områdene skal: 

- tilrettelegges for fritt opphold. Flatene skal ha fast dekke.  
- være fremkommelige for utrykningskjøretøy og servicebiler. 
- være universelt utformet i henhold til gjeldende teknisk forskrift. 
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§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 3.1 Fellesbestemmelser 
Områdene skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål angitt i 

plankart.  

 

§ 3.1.1 Vegstandard (§ 12-7 nr. 4) 
Vegenes standard skal godkjennes av kommunen.  De skal være universelt utformet i 

henhold til gjeldende teknisk forskrift. 

Sidearealene skal behandles tiltalende med kortvokst vegetasjon eller gress. 

§ 3.2 Kjøreveg 
Vegene SKV1-3 og SKV 10-11 skal nyttes til offentlig kjøreveg. SKV10 er snuplass for buss og 

andre store kjøretøyer. SKV 4-9 skal nyttes til felles veg for de områdene som har atkomst fra 

denne. 

 

§ 3.3 Fortau 
Områdene SF1-12 skal benyttes til offentlig fortau. 

 

§ 3.3.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
Områdene skal opparbeides med fast dekke og belysning. 

 

§ 3.4 Gang-/sykkelveg 
Områdene SGS1-2 skal benyttes til gang-/sykkelveger. 

 

§ 3.4.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
Områdene skal opparbeides med fast dekke og belysning. 

 

§ 3.5 Annen veggrunn – grøntareal 
Området SVG1-14 skal behandles tiltalende, med kortvokst vegetasjon eller gress. 

 

§ 3.6 Parkering (§ 12-7 nr. 1 og 7)  
Området SPA1 skal nyttes til felles parkering for eiendommene innen delområdet BBB8. 

Plassene kan være både i kjeller og på terreng.  

 

 

§ 3.7 Kollektivholdeplass 

Områdene SKH1-2 skal nyttes til kollektivholdeplass med tilhørende venteareal. Det kan 

etableres leskur og sykkelparkering. Det skal opparbeides belyst opphøyet krysningspunkt 

mellom busslommene. Holdeplasser skal utformes etter prinsippene om universell utforming. 

 

§ 4. Grønnstruktur 

§ 4.1 Naturområder (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene GN1-4 skal nyttes til felles bolignære naturområder.  

 

§ 4.1.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
I disse områdene skal det anlegges stier.  

Trær nær bebyggelse kan holdes nede mht å sikre boliger utsikt og gode solforhold. Tiltak 

og skjøtsel av vegetasjon skal utføres slik at det ikke bidrar til redusert stabilitet eller økt 
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erosjon i ravinesidene.  

Det er vist forslag til nye sti-traseer i GN1 og Gn2 ned til Campus Ringerike. Disse er ikke 

bundet opp i planen mht geometri/eksakt beliggenhet, men viser omtrentlig plassering i 

terrenget. 

I områdene kan det etableres overvannsanlegg under jorden og/eller 

avløpspumpestasjoner etter behov. 

 

§ 4.2 Turdrag (§ 12-7 nr. 1)  
Områdene GTD1-8 skal nyttes til felles turdrag. 

Område GTD8 skal ikke ha fast dekke. 

 

§ 4.2.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
I disse områdene Skal det anlegges stier og anlegg for felles opphold, inkludert benker og 

andre utemøbler. Områdene kan i en viss utstrekning planeres og gis harde flater, unntatt 

GTD8 som kun skal ha myke flater. 

I den grad det terrengmessig ligger til rette for det skal de utformes etter prinsippene om 

universell utforming. 

I områdene kan det etableres overvannsanlegg under jorden og/eller 

avløpspumpestasjoner etter behov. 

 

§ 4.3 Friområde (§ 12-7 nr. 1) 
Områdene GF1skal nyttes til felles friområde. 

 

§ 4.3.1 Utforming og bruk (§ 12-7 nr. 4) 
Område GF1 kan tilrettelegge for lek, opphold og ferdsel.  

Områdene stilles til disposisjon for beboere i nærområdet. 

I områdene kan det etableres overvannsanlegg under jorden og/eller 

avløpspumpestasjoner etter behov. 

 

§ 5. Hensynssoner 

§ 5.1 Sikringssone frisikt (§ 12-7 nr. 2 og 4) 
Sikringssone frisikt H140_1-3 skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler. I frisiktsonen skal det 

ikke forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå. 

 

§ 5.2 Hensynssone bevaring av naturmiljø 
I området hensynssone H560_1 skal en sørge for at stedlig grunnvannsnivå ikke endres 

vesentlig, også der planen tillater inngrep. Der det ikke gjøres bygnings- eller anleggsmessige 

inngrep skal stedlig vegetasjon i størst mulig grad bevares. 

 

§ 5.3 Gjennomføringssone - Krav om fordeling av planskapt netto verdiøkning (§12-7 

nr. 13) 
I området gjennomføringssone settes krav til fordeling av planskapt netto verdiøkning i henhold 

til jordskifteloven §3-30. Kravet bortfaller dersom partene innen området kommer til enighet om 

privatrettslig avtale som avklarer forholdet.  

§ 6. Tilgjengelighet og universell utforming (§ 12-7 nr. 4) 

Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både offentlig 

veganlegg og de private byggeområdene skal oppfylle kravene til universell utforming i gjeldende 

teknisk forskrift.  
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Rekkefølgebestemmelser 

§ 7. Rekkefølgebestemmelser 

Alle rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i pbl. § 12-7 nr. 10. 

§ 7.1 Før rammetillatelse/igangsettingstillatelse  
1. Før det gis igangsettingstillatelse for byggeområdene i planen skal bygging av ny E16 mellom 

Sundvollen og Styggdalen være igangsatt. 

2. Før det kan gis rammetillatelse for boligområdene innenfor bestemmelsessonen, (BBB2, 

BBB3, BKS8, BKS10, BBB4, BKS12, BBB7 og BBB8) skal fordeling av planskapte verdier 

være avklart, jf. pbl. § 12-7, nr. 13, jf. jordskifteloven § 3-30. Kravet bortfaller dersom partene 

kommer til enighet om privatrettslig avtale uten jordskiftesak.  

Vegarealer og teknisk infrastruktur innenfor gjennomføringssone kan igangsettes uavhengig 

av fordeling av planskapte verdier (boligarealer). 

3. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det være utarbeidet utomhusplan for det enkelte 

delfelt. Utomhusplanen skal leveres i SOSI-format, hvor formålsgrenser og andre juridiske 

flater, linjer og punkter er identiske med vedtatt plankart. Innenfor disse grensene skal 

utomhusplanen i nødvendig detaljeringsgrad redegjøre for krav til utforming av uterommene i 

disse planbestemmelser jf. § 1.5 Utearealer.  

4. Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentasjon om ivaretakelse av 

krav til: 

- grunnforhold og eventuelle avbøtende sikringstiltak 

- støynivå og eventuelle avbøtende støytiltak 

- tilfredsstillende utforming og lysforhold på lekeareal 

- universell utforming 

- fasader og materialbruk 

- håndtering av vannforsyning, spillvann og overvann (VA-plan) 

- plan for anleggstrafikk der trafikkmønster og tiltak for å sikre myke trafikanter med 

prioritet på trygg skolevei i anleggsperioden vises 

 

 

5. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene.  

6. Før igangsettingstillatelse gis skal eventuelle områder med kulturvernminner være frigitt av 

Riksantikvaren. 

7. Før det gis igangsettingstillatelse skal støybelastningen for ny bebyggelse langs SKV1 

beregnes ut fra full utbygging av detaljplanområdet. 

8. Før det gis igangsettingstillatelse innenfor hensynssone H560_1 skal vurdering av 

konsekvenser for miljøverdiene tilknyttet Storelva og de aktuelle bekkedrag, samt plan for 

eventuelle avbøtende tiltak, dokumenteres. 

9. Før rammetillatelse til boligbebyggelse i områdene BFS1-2 og BKS1-3 samt BBH1 gis, skal 

SKV2 samt del av SKV1 fra SKV2 fram til feltet, være opparbeidet og åpen for anleggstrafikk.  

 

10. Før rammetillatelse til boligbebyggelse i områdene BKS19-30,BKS4-7, BKS9, BKS11, 

BKS13, BKS14-18, BBB5-6, og BFS3 gis, skal SKV1, SKV2 og SKV10 med tilliggende fortau 

eller gangveg samt felles veg inn til området være opparbeidet:  

Før rammetillatelse gis for BBB6 skal atkomst til område BFS3 og som tilfredsstiller krav til 

kjøring med liten lastebil dokumenteres og tinglyses. 
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11. Før rammetillatelse til boligbebyggelse i områdene BBB1-4, BBB7-8, BKS8, BKS10, BKS12 

gis, skal SKV1, SKV2, SKV10 og SKV11 med tilliggende fortau eller gangveg samt felles veg 

inn til området være opparbeidet: Veg og gangveg frem til område B_F7 i kommunedelplan 

for Krakstadmarka skal være opparbeidet eller sikres gjennomføring. 

 

§ 7.2 Før brukstillatelse/ferdigattest 
1. Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal følgende være ferdig opparbeidet: 

- Tilkopling til kommunalt vann- og avløpsnett 

- Felles atkomstvei inn til og forbi feltet 

- Tilhørende parkering 

- Tilhørende uteoppholdsareal (avhengig av årstid kan ferdigstilling utsettes til første 

mai påfølgende vår.) 

- Tilhørende lekeplass (avhengig av årstid kan ferdigstilling utsettes til første mai 

påfølgende vår.) 

- Kollektivholdeplass (SKH1-2) 

 

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg som skal overtas av kommunen er i 

samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.   

 

3. Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet som grenser til de enkelte delområdene, skal 

opparbeides før brukstillatelse for byggene der kan gis. 

 

4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen 

før brukstillatelse for boliger kan gis. 

 

5. Før det gis igangsettingstillatelse for boliger i byggeområdene innen planområdet skal det 

være tilfredsstillende atkomst og kryss til FV 241 Hadelandsveien. 

 

6. Før det gis igangsettingstillatelse for område BBH1 skal vei- og gangveiforbindelse frem til 

BKS3 være opparbeidet. 

 

7. Før det gis brukstillatelse til boliger i områdene BFS1-2 og BKS1-3 samt BBH1 skal sti mot 

sentrum/Universitetet være opparbeidet.  

 

8. Før det gis brukstillatelse til boliger i områdene BKS19-30,BKS4-7, BKS9, BKS11, BKS13, 

BKS14-18, BBB5-6, og BFS3 skal sti mot sentrum/Universitetet, BLK3, BLK4, SGS2 samt 

lekeplasser og turdrag som grenser til det aktuelle utbyggingsområdet være opparbeidet og 

ferdigstilt. Ferdigstilling kan utsettes til 1.mai påfølgende år dersom forhold tilknyttet årstiden 

gjør samtidig ferdigstilling utfordrende.  

 

9. Før det gis brukstillatelse i områdene BBB1-4, BBB7, BKS8, BKS10, BKS12, skal BLK10 

samt lekeplasser og turdrag som grenser til det aktuelle utbyggingsområdet være 

opparbeidet og ferdigstilt. Ferdigstilling kan utsettes til 1.mai påfølgende år dersom forhold 

tilknyttet årstiden gjør samtidig ferdigstilling utfordrende.  

 

10. Før brukstillatelse til boligbebyggelse i området BBB8 gis, skal BLK5 være ferdigstilt. 

Ferdigstilling kan utsettes til 1.mai påfølgende år dersom forhold tilknyttet årstiden gjør 

samtidig ferdigstilling utfordrende. 

 

11. Før brukstillatelse til boligbebyggelse i områdene BFS1-2 og BKS1-3 samt BBH1 gis, skal 

SKV2 være ferdigstilt.  
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12. Før brukstillatelse til boligbebyggelse i områdene BKS19-30,BKS4-7, BKS9, BKS11, BKS13, 

BKS14-18, BBB5-6, og BFS3 gis, skal SKV1, SKV2 og SKV10 med tilliggende fortau eller 

gangveg samt felles veg inn til området være ferdigstilt:  

 

12. Før brukstillatelse til boligbebyggelse i områdene BBB1-4, BBB7-8, BKS8, BKS10, BKS12 

gis, skal SKV1, SKV2 SKV10 og SKV11 med tilliggende fortau eller gangveg samt felles veg 

inn til området være ferdigstilt: Veg og gangveg frem til område B_F7 i kommunedelplan for 

Krakstadmarka skal være opparbeidet eller sikres gjennomføring. 

 

§ 7.3 Generelle rekkefølgebestemmelser 

 
1. Områdene skal utbygges suksessivt fra nordvest mot øst og så syd, slik at de ferdigstilte 

bebodde områdene ikke sjeneres unødvendig av anleggsvirksomhet.  

2. Gangveg og belysning skal ferdigstilles samtidig med utbedring av atkomstvegen til feltet. 
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1 Bakgrunn 

 
Denne detaljplanen er basert på vedtatt kommunedelplan for Krakstadmarka. Den er en videre 

oppfølging av detaljplanen Tanberglia som er tatt over av Block Watne AS, og som ventelig 

vil bli startet utbygd i løpet av 2017. 

 

Fossen Utvikling AS vil være tiltakshaver for dette området. 

Planlegger har vært daglig leder/sivilingeniør Bjørn Leifsen. Som bakgrunn for planen er 

illustrasjonsplan utarbeidet av arkitektfirma Arkitektgruppen Drammen AS (AgD). 

Illustrasjonsplanen følger planen og vil være retningsgivende, men ikke bindende, for 

realiseringen av denne.  

 

 

Hønefoss, 2.10.2018 

 

Fossen Utvikling AS 
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2 Prosess 

 

Etter at kommunedelplanen ble fremmet for vedtak, ble det sendt søknad om oppstart for 

dette området 11.5.2015. Oppstartsmøte ble avholdt 16.2.2015. Planen ble så 29.9.2016 

varslet av Ringerike kommune. Det har også vært mye kontakt med grunneiere og naboene 

mht det forestående planarbeidet. 

 

Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken. 

 

Intensjonene i kommunedelplanen er bli innfridd slik denne planen nå er utformet. Det 

gjelder både gjennomgående samleveg og tilgjengelighet for alle utbyggbare områder 

innenfor kommuneplanens arealer. Et mindre avvik er kommunedelplanens løsning for 

samleveg, som er justert noe. 

 

Denne planen omfatter områdene B_F2-4 i kommunedelplanen, samt samlevegen frem til 

område B_F7 og ny samleveg til Lisletta/Fv241 

 

Det viktigste innspillet mht utforming av planen er krav fra vegvesenet om 

rekkefølgebestemmelse mht at før det kan gis igangsettings-tillatelse for disse områdene, 

skal bygging av ny E16 mellom Sundvollen og Styggedalen være igangsatt. Det skal også 

være tilfredsstillende atkomst med tilhørende kryss til Fv241 Hadelandsvegen. Der er det 

nå i etterkant bygd rundkjøring som sikrer denne atkomsten. 

 

Etter at første planforslag er utarbeidet, har en fått behov for å utvide det første 

varselområdet noe. Det er ved samlevegen mot nordre deler av Krakstadmarka og i sør mot 

Lisletta/Fv241. Det er derfor pr 6.3.2017 sendt ut tilleggsvarsel til berørte grunneiere samt 

kommunen og fylkesetatene, med first innen 1.4.2017 å melde inn eventuelle innspill. 

 

På basis av de presenterte ideer og innkomne innspill er her planen laget. 

 

Kommunedelplanen ble fullt ut konsekvensutredet. Den forutgående detaljplanen for 

naboområdet Tanberglia ble også konsekvensutredet, da den ble fremmet i forkant av den 

samme kommunedelplanen. Av dette følger at denne detaljplanen ikke trenger å bli 

behandlet i hht planlovens bestemmelser om konsekvensutredninger. Nedenfor har en 

allikevel redegjort for de samme tema som en konsekvensutredning vanligvis omhandler, 

men følgelig i et mindre omfang. 

 

3 Varsling. 

 

Planområdet ligger i Krakstadmarka syd og er en del av denne kommunedelplanen.  

Varslet område er her skravert på kommunedelplankartet: 
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I tillegg til selve boligdelen det er også varslet et område for trase for atkomstveg over til 

Fv241 Lisletta: 

 

I tillegg har en varslet følgende områder: 

 

 



Detaljplan for Tanberghøgda. Hønefoss.                                                     Fossen Utvikling AS 

 

7 

 

4 Kommunedelplanen. 

 

Overordnede statlige planretningslinjer er nedfelt i kommunedelplanen. 

Kommunedelplanen gir så en del føringer for reguleringsplanleggingen, gjennom plankart 

og bestemmelser.  

 

Plankartet til kommunedelplanen blir fulgt så langt det passer. Det er justeringer i grensene 

basert på mer detaljerte vurderinger av terrenget. Samlevegen til kommunedelplanens 

nordre deler er flyttet i sør pga forhold som er nevnt under kap.2 Prosess, men systemet 

med gjennomgående veg er fullt ut ivaretatt. Planen er derfor i hht kommunedelplanens 

forutsetninger og intensjoner. 

 

Kommunedelplanen har bestemmelser som reguleringsplanen skal ivaretas. De viktigste er 

her gjengitt og kommentert: 

 

Kommunedelplanbestemmelser Behandlet i denne planen 

§ 5.1.2 Utbyggingsrekkefølge. 

I byggeområder for nye boliger kan 

utbygging ikke finne sted før følgende 

forhold er vist og beskrevet hvordan disse 

skal løses i henhold til de til enhver tid 

gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer;  

1. Tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og 

avløpsanlegg, brannvann, 

strømframføring.  

2. Trafikksikker atkomst for gående, 

syklende og kjørende.  

3. Skolekapasitet og trafikksikker skolevei.  

4. Lekeareal   

5. Samfunnssikkerhet herunder; flomfare, 

skredfare, radon, forurensning i grunn.   

6. Natur og kultur  

7. Grunnvann  

8. Universell utforming  

9. Ekstremnedbør/overvann  

10. Konsekvenser for miljøverdier tilknyttet 

Storelva 

Alle disse tema er behandlet i 

planbeskrivelsen, så langt det er mulig på 

reguleringsplannivå.  

 

1. Tekniske anlegg prosjekteres på vanlig 

måte, og med tilknytning til offentlige 

nett. 

2. Trafikksikkerheten er ivaretatt med 

fortausløsninger langs samleveger og 

godt med turdrag innen planområdet. 

3. Skolekapasiteten på Benterud nye 

skole forventes å bli stor nok. 

Reguleringsplanen for skolen tar opp 

trafikksikkerheten til den. 

4. Det er avsatt rikelige arealer til lek 

innen planområdet. 

5. Tar en hensyn til ravinekanter, regler 

for ev oppfylling, grunnvann og tiltak 

mot radon i hver bolig, er det ingen 

store farer å spore. 

6. Natur- og kulturverdier er utredet i 

kommunedelplanen. Kommer en over 

uregistrerte slike funn må dette meldes 

inn og arbeidene stoppes. 

7. Grunnvannet skal ikke berøres. 

8. Regler om universell utforming er tatt 

inn i bestemmelsene. 

9. Ekstremnedbør må tas inn som 

prosjekteringsforutsetning av 

overvann. 

10. Dette planområdet ligge langt unna 

Storelva. Lite trolig at den kan 

påvirkes.  

§ 5.1.4 Støy 

Det skal dokumenteres at anbefalte 

støygrenser i tabell 2 i” Retningslinjer for 

Sonekart utarbeidet. Følgene er tatt inn i 

bestemmelsene. 
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behandling av støy i arealplanleggingen, T-

1442” følges. 

§ 5.1.5 Geotekniske og hydrogeologiske 

undersøkelser. 

Det skal i alle reguleringsplaner 

dokumenteres at geotekniske og 

hydrogeologiske forhold er ivaretatt. 

En har lagt de relativt grundige 

undersøkelsene og vurderingene i 

kommunedelplanen til grunn, for 

plankart og bestemmelser. 

Geologi/geoteknikk må vurderes ved 

fremme av byggemelding. 

§ 5.1.6 Universell utforming Tatt inn i bestemmelsene. Innføre unntak 

mht mer enn 50% er ikke nødvendig. 

§ 5.1.7.  Utbyggingsavtaler Avtale md kommunen vil bli inngått. 

§ 5.1.8.  Fjernvarme Vurdert, men ingen store bygg i planen. 

Kreves ikke. Avklart i møte med Vardar. 

§ 5.1.9.  Overvann Fulgt opp i bestemmelsene. 

§ 5.1.10.  Byggegrenser til 

terrengskråninger 

Fulgt opp i planen med 10 m generell 

grense. Men må også vurderes i hver 

byggesak, da kartet ikke kan legges til 

grunn i detalj. 

§ 5.1.11.  Kulturminner Tatt inn i bestemmelsene. 

§ 5.2.1 Fellesbestemmelser boligområder Kravet om minimum 40%BYA er 

innfridd.  

§ 6.1 Samleveger. §11-7.2 10m byggegrense fra senterlinje er lagt 

inn. 

§ 6.2 Gang-/sykkelveg. Et nett av fortau og turdrag sørger for 

god tilgjengelighet over alt i planen. 

§ 9.5 Bruk og vern av vassdrag med 

tilhørende strandsoneH560_1-4 

Ravinedaler blir i noen grad oppfylt, men 

vanntransport og grunnvann skal ikke 

endres. 

§ 10. Rekkefølgebestemmelser. 

3. Før det gis brukstillatelse for område 

B_F2 skal uteoppholdsareal BUT_F2 

samt vei - og gangforbindelse frem til 

B_F3-5 være opparbeidet. Dessuten skal 

vei - og gangforbindelse frem til B_F7 

sikres gjennomføring. Det skal også være 

tilfredsstillende atkomst og kryss til FV 

241 Hadelandsveien.   

  

4. Før det gis brukstillatelse for område 

BOP_F2 skal vei – og 

gangveiforbindelse frem til B_F2 samt 

BUT_F2 være opparbeidet. Det skal også 

være tilfredsstillende atkomst og kryss til 

FV 241 Hadelandsveien.  

  

5.  Før det gis brukstillatelse for område 

B_F3-5 skal uteoppholdsareal BUT_F3 

og vei - og gangforbindelse frem til 

B_F6 være opparbeidet. Dessuten skal 

vei - og gangforbindelse frem til B_F7 

 
Punktene 3-5 og 9-10. 

 

Bestemmelsene er videreført i 

reguleringsplanbestemmelsene. Ny veg til 

Lisletta og nytt kryss her inngår i planen. 
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sikres gjennomføring. Det skal også være 

tilfredsstillende atkomst med tilhørende 

kryss til FV 241 Hadelandsveien.    

 

 

9. Før det gis igangsettingstillatelse 

innenfor hensynssone H560 1-4 skal 

vurdering av konsekvenser for 

miljøverdiene tilknyttet Storelva og de 

aktuelle bekkedrag, samt plan for 

eventuelle avbøtende tiltak, 

dokumenteres.  

 

10. Før det gis igangsettingstillatelse for 

områdene BOP_F2, B_F2-6 skal 

bygging av ny E16 mellom Sundvollen 

og Styggdalen være igangsatt. 

 

 

 

5 Reguleringsplanforslaget. 

5.1 Arealbruk. 

 

Nedenfor og i vedlegg, er planforslaget vist.  

 

Hele planområdet er på ca. 322 daa og inkluderer både byggeområder og ny veg frem til 

Lisletta Fv241. 

 

Plankartet er utarbeidet på basis av situasjonsplanen for skissert bebyggelse, som er vist i 

neste kapittel. 
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Plankartet: 

 
 

Plankartet avspeiler situasjonsplanen relativt direkte mht byggeområde, trafikkarealer og 

grøntområder. 

 

Delen som viser ny veg til Lisletta: 
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5.2 Formål. 

 

Planen inneholder formålene frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 

småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, barnehage, felles gårdsplass, felles lekeareal, veg, 

kjøreveg, fortau, annen veggrunn grøntområder, felles parkering og grønnstrukturene 

naturområde, friområde og turdrag. I tillegg er frisiktsoner på landbruksmark regulert. Dvs 

at arealbruken innen planområdet er så differensiert som en detaljplan tilsier den skal være.  

 

Andre viktige planelementer er at byggene er lagt innenfor byggelinjer mot 

ravineskråningene. Dette er gjort for å forhindre setninger til bygg som ellers kunne blitt 

plassert i disse overgangssonene.  

 

5.3 Byggeområder. 

 

Byggeområder med leke- og områder for uteopphold, veger og grønnstruktur er direkte 

avledet av presentasjonen foran. 

 

Planen viser 3 nye byggeområder for frittliggende småhusbebyggelse BFS1-3 

(eneboligtomter), 30 delområder for konsentrert småhusbebyggelse BKS1-30, 8 områder 

for blokkbebyggelse BBB1-8 (lavblokk), og en del av barnehagetomt der hoveddelen 

inngår i planen for Tanberglia BBH1. 

 

Illustrasjonen antyder at det kan bygges ca 300 nye boenheter innen planområdene. Dette 

er mer enn hva kommunedelplanen hadde som mål. 

 

Som detaljplan er det finmaskede avgrensninger mellom byggeområder og tilhørende 

lekeområder, uteområder og turdrag/-stier. Det vil bety at plassering av bebyggelsen blir 

veldefinert og ha en høy nominell utnyttelsesgrad. Reelt er utnytelsen lavere når en 

fordeler andelen bebyggelse på hele planområdet. Prosent BYA er for de nye boligfeltene 

satt til 70%. Eneboligtomtene har fått %BYA=35% og utvidelsen av barnehagetomta i 

Tanberglia %BYA=70%. I utregning av utnyttelsesgraden skal også garasjer og 

biloppstillingsplasser inkluderes. 

 

Tillatte byggehøyder er, for uten angitt maksimal byggehøyde i meter, relatert til høydene 

for tilliggende (bakenforliggende) områder. En har derfor satt krav om at byggehøyder og 

boligutforming ikke skal hindre unødig sikt for dem bak. Dette skal dokumenteres ved 

søknad. Men helningen på terrenget er ikke på hele feltet så stor at all sikt fra hver blir 

mulig å bli ivaretatt. 

 

Det er lagt opp til flate tak/pulttak. Ingen strenge krav til bygningenes form, bortsett fra at 

en vil ha helhetlige uttrykk for området. 
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5.4 Arealmengder. 

 

Arealbruken fordeler seg slik: 

Formål: Areal i daa 

PBL. § 12-5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg 

Frittliggende småhusbebyggelse 11,1 

Konsentrert småhusbebyggelse 56,7 

Boligbebyggelse blokk 25,7 

Barnehage 3,1 

Felles gårdsplass 2,5 

Felles lekeareal 17,4 

PBL. § 12-5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg 12,4 

Kjøreveg 15,2 

Fortau 6,6 

Annen veggrunn-grøntareal 16,8 

Felles parkering 0,9 

PBL. § 12-5, ledd 3 – Grønnstruktur 

Naturområde 143,1 

Turdrag 6,0 

Friområde 4,4 

PBL. § 12-5, ledd 5 – Landbruks- natur og friluftsområder 

Landbruk 0,1 

SUM 322,2 

 

 

Planforslaget er basert på de overordnede forutsetningene og strategier som fremkommer 

foran.  

 

Som grunnlag for selve plankartet har en, i samarbeid med AgD utarbeidet en illustrasjon 

for ønsket bebyggelse med tilhørende anlegg, et prospekt, for utviklingen av området. Det 

er blitt til gjennom nøye vurderinger av stedlige forutsetninger og de overordnede mål. 

Løsningene er nøye vurdert mht vegføringer, boligtyper og plankrav. Også 

eiendomsmegler er rådspurt.  

 

Da planen er nokså direkte avledet av denne forstudien, gjengis her i det følgende 

illustrasjonene, som er utarbeidet i sant 3D-format: 
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Planillustrasjon: 

 



Detaljplan for Tanberghøgda. Hønefoss.                                                     Fossen Utvikling AS 

 

15 

 

 Her kan spesielt legges merke til at områdene nord mot ravinedalen, som for øvrig er 

meget godt egnet til lek både sommer og vinter, er avsatt til felles opphold. Dette gir 

adgang for alle til de beste områdene, og en vil ikke hindre tilgang til kveldssol og utsikt til 

byen for resten av feltene. 

 

 

Perspektiv: 

 

 
 

En tenker seg konsentrert småhusbebyggelse i lav høyde og gjerne flate tak/pulttak. På den 

måten vil en, i det noe hellende terrenget, kunne sikre sol og utsikt til alle. Dette 

fremkommer godt på neste illustrasjon. 

 

  

 

Bygningsmiljø: 

 

I byggeområdene vil en kunne oppleve bygningsmiljø og uteområdene slik: 
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Illustrasjoner nedenfor viser områdene BKS19-30, der en planlegger å bygge konsentrert 

småhusbebyggelse oppå nedsenkede garasjegater. På denne måten vil en kunne bygge 

bilfrie, småhusmiljø med parkering rett under. Vegene SV5 og SV6 ender i slike 

garasjegater.  
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5.5 Utnyttelse og høyder. 

 

Utnyttelsesgradene er satt til % BYA=70 % for områder med konsentrert 

småhusbebyggelse og blokker. For eneboligtomter er utnyttelsen satt til %BYA=35%. 

Dette er en nominell utnyttelsesgrad, da den representerer kun byggeområdene som er 

avsatt til bygg.  

 

Maksimale byggehøyder for småhusbebyggelsen er satt til 7 m. For blokkbebyggelsen er 

høyden satt til 12 m. Bebyggelsen er planlagt slik at det er mulig med utsikt for alle bygg. 

Men det vil for en del være i noe begrensede sektorer eller fra balkonger i 2.etg. 

 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor anviste byggegrenser. 
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5.6 Lek, uteoppholdsareal og turdrag. 

 

Lekeområdene utgjør totalt ca 17,4 daa, men det er også satt krav til tilgjengelige 

sandkasser og små lekeområder i byggeområdene. Det er avsatt rikelige områder for 

uteområder i form av andre uteoppholdsareal og turdrag, der det i sistnevnte også kan 

tilrettelegges for lek/uteopphold.  

 

GF1 og BLK10 kan tillates oppfylt for å tilrettelegge for lek og ferdsel mellom 

byggeområdene på siden. Men det er også satt krav om at dette ikke skal ødelegge for 

biologisk mangfold i bekkedragene/ravinene nedenfor. 

 

 

5.7 Topografi. 

 

Tomteområdene er moderat hellende platåer mellom ravinedaler. De varierer i bredde, fra 

så smale at de kun rommer en vegbredde, til flere hundre meteres bredde. Noen steder er 

det smale «tunger» som kun kan romme en bygning. Ytterste deler utgjør noen steder fine 

utsikts-/leke-/oppholdsarealer. 

 

Områdene heller hovedsakelig i nordvestlig retning. Men den moderate helningen og de 

flate områdene i syd, gjør at områdene har sol hele dagen og god utsikt mot kveldssola, 

byen og Norefjell. 

 

Ravinedalene er selvsagt bratte med begrenset anvendelse til opphold. Men det legges opp 

til at deler av dem kan fylles igjen og kunne benyttes til ubebygde tomtearealer, veger, 

friområder og lek. (Eventuelt også til andre aktiviteter). 

 

Topografien er også styrende mht plassering og kurvatur for den gjennomgående 

samlevegen mot de midtre og nordre deler av Krakstadmarka. Denne vegen er planlagt 

med «kritiske» parametere pga av topografien. 

 

Pga tett skog i ravinene har en i planen tatt med randsonene der, mht å kunne regulere 

skogbestanden her slik at en åpner for utsiktsmulighetene.  
 

5.8 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester 

 

Området er i dag ubebygd og uten offentlige tjenester.  

 

Reguleringsplanen vil kunne romme inntil 300 boliger, som erfaringsmessig vil føre til ca 700-

800 beboere.  

 

Det satses på å ha en variasjon i leilighetenes størrelse, men med størst vekt på 

familieleiligheter. En antar at typiske seniorleiligheter og andre befolkningsgrupper som 

ønsker meget nær sentrumstilgjengelighet kanskje vil velge leiligheter enda nærmere sentrum.  

 

Alderssammensetting vil derfor av voksne i alderen 27-50 år, med statistisk andel barn og unge 

i forhold til antall foreldre/voksne.  
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Mht skolebarn er det vanlig å regne med at 10% av innbyggerne er i barneskolealder. Dette kan 

bety ca 80 elever. Elevene vil forholde seg til den nye skolestrukturen med bl.a ny skole på 

Benterud. Det er derfor vanskelig å forutse hvordan utbyggingen vil kunne slå ut ved de 

enkelte skolene. 

 

Hele Ringerike fungerer som ett "opptaksområde" for barnehager. Det er pr. dato full 

barnehagedekning i kommunen. Uansett så har en i Tanberglia og denne planen satt av egen 

tomt til barnehage, da en nå eller ved fortsettelsen av Krakstadmarkautbyggingen vil ha behov 

for barnehage i området. Her er satt av et tilleggsareal for barnehage i planen for Tanberglia, 

for at den kan bli en 4-avdelings barnehage. 

 

Utbyggingen vil ikke generere økte behov for sosiale tjenester utover det befolkningstilveksten 

vil tilsi, da det ikke legges opp til boliger mht spesielle grupper. 

 

 

5.9  Trafikk. 

5.9.1 Ekstern tilknytning. 

 

Tilknytningen til overordnet vegnett er i tråd med kommunedelplanen. Dvs at området kan 

benytte dagens atkomst via Arnegårdsveien og Tandbergmoveien ned til Fv35 på 

Hvervenkastet. Denne planen legger opp til at det bygges en atkomstveg til Fv241 Lisletta. 

Dette for å spre trafikken og at de som skal sydover mot Hole og Osloregionen kan kjøre 

direkte den retningen, uten at en belaster bebyggelsen langs Arnegårdsveien og 

Tandbergmoveien samt Fv35 på Hvervenkastet unødig.  

 

Etter at kommunedelplanen for Krakstadmarka ble utredet er det også kommet en 

rundkjøring mellom Fv241 og E16 ved Norderhov. Dette gjør at krysskapasiteten her nå er 

bedre enn da forutsetningene for trafikkløsningene for kommunedelplanen ble utredet. 

 

Dessuten har Statens vegvesen satt som betingelse for å ta i bruk dette området at parsell 

nr.4 av ny E16 skal være påbegynt.  

 

Dette planområdet kan rommer et sted mellom 250-350 boliger. Det vil i utgangspunktet 

skape en trafikkmengde på inntil 1400 kjt/d. (Ca 190 kjt/t i makstimen).  

 

Fordelingen av denne trafikken vil ventelig bli at 2/3 rettes mot Hvervenkastet og 1/3 mot 

Lisletta, hvilket utgjør hhv ca 930 kjt/d og 470 kjt/d, eller 130 kjt/t og 60 kjt/t. 

 

5.9.2 Vegkryss. 

 

Denne planen er i hht kommunedelplanen.  Trafikale hovedgrep er fastsatt der, også 

vegnett og kryss. Dessuten skal området ikke være bebygd før ny E16 etappe 4 er 

igangsatt.  

 

Rundkjøringen på Hvervenkastet er vurdert i andre sakssammenhenger (bl.a Tanberglia og 

Hvervenmoen Utbyggingsetappe 2, Asplan Viak AS 20.12.2016). Det er der klarlagt at 

rundkjøringen har god kapasitet, (B=0,6) og at det ikke er behov å gjøre flere tiltak på den.  
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Rundkjøringen mellom FV241 og E16 er nybygd og en utbygging av dette planområdet 

med ca ÅDT=470 kjt/d vil ikke slå signifikant ut kapasiteten der, hvor ÅDT for E16 er ca 

16 000-18 000 kjt/d, og armen Fv241 ca 5 200 kjt/d.  

 

En har her utredet kryss med Fv241 Lisletta mht geometrisk utrustning og kapasitet. 

 

Tar en med trafikken fra Tanberglia og Tanberghøgda, vil makstimen utgjøre ca 85 kjt/t. 

Trafikken på Fv241 vil med denne utbyggingen inkludert, få en makstime om 10 år på hhv 

250 kjt/t nordøstover (mot Haug) og 540 kjt/ sørvestover (mot Norderhov/E16).  

 

 

Utforming. 

 

Mht behovet for kryssutforming/utrustning vises til Håndbok 263 Geometrisk utforming av 

veg- og gatekryss. Der fremkommer anbefalinger mht dråpe i sekundærveg, samt behov for 

venstresvingefelt og høyresvingefelt. 

 

 

Vilkårene for å anbefale dråpe i sekundærvegen: 

 
I dette tilfellet vil en i makstimen om ettermiddagen ha en trafikkmengde fra 

Tanberghøgda (bevegelse B) på ca 60 bevegelser. Da vil trafikken på hovedvegen (Fv241) 

være ca 705 kjt/t. Dvs at en får en trafikksituasjon som er akkurat i grenseland for å 

anbefale trafikkøy i sekundærvegen (Tanbergmoen-Lisletta).  

Mht venstresvingefelt i hovedveg anbefaler Håndbok 263 det i hht denne figuren: 
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Her er skiltet hastighet 60 km/t. I makstimen er bevegelsene A+ Cr=790 og Cv=60. 

Trafikken i krysset tilsier altså at en bør ha venstresvingefelt i hovedvegen. 

 

Terskelen for å anbefale høyresvingefelt fremkommer av denne figuren: 

 
I dette tilfellet med Ar=540 og Ah=10, vil høyresvingefelt være valgfritt. En ser derfor 

ingen grunn til å planlegge for det her. 

 

Samlet konklusjon er da at krysset bør planlegges med dråpe og venstresvingefelt.  

 

 

Kapasitet. 
 

Med ovenstående forutsetninger og beregningsgrunnlag har en beregnet belastningsgraden (B) 

for krysset på Lisletta med Fv241. Se vedlegg. Den blir naturligvis lav, B=01, da 

trafikkmengdene blir svært begrensede.  

 

Konklusjonen er at det ikke blir avviklingsproblemer, selv om en skulle øke trafikken 

betydelig fra Krakstadmarka. Anbefalt kryssutforming blir å utstyre det med dråpe i 

atkomstvegen og venstresvingefelt i Fv241. 
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5.9.3 Internt vegnett. 

 

Vegnettet i området fremkommer av plankartet som er vist foran og i fullformat i vedlegg.  

Vegnettet er bygd opp slik at gjennomgående samleveg går gjennom området, men steder 

der barrierevirkningen blir minst mulig. 

 

Samlevegen avviker noe fra kommunedelplanen, da den der var plassert helt øst i 

planområdet. Den viste løsningen her vil gå gjennom planområdet på en kortere strekning, 

men samlevegen i kommunedelplanen viste også boliger på begge sider. Løsningen her gir 

et mer effektivt vegsystem, i den forstand at antall meter veg blir kortere, i tillegg til at 

antall støyeksponerte boliger blir færre. Dette fordi den i kommuneplanen hadde boliger 

langs hele dens lengde. Spesielt får områdene øst for samlevegen vegløsninger som skaper 

store vegfrie arealer. 

 

Atkomstvegene knyttes til samlevegen enkeltvis som blindveger.  

 

Veg til de vestre områdene er lagt strengt i hht topografien og har tosidig utnyttelse, men 

det er ikke noen vesentlig ulempe da trafikken på denne blir relativt liten (eneboligtomter 

ytterst). Trafikken der blir så liten at en ikke ser noen grunn til at den trenger langsgående 

fortau. 

 

5.9.4 Gående og syklende. 

 

Gang-/sykkeltrafikken er forutsatt å gå på fortau langs samlevegene, samt i en 

kombinasjon av korte atkomstveger og turstier/turdrag mellom bebyggelsen. I nordvest kan 

en gå i bebyggelsens gatenett regulert til gårdsplass, da dette blir offentlige rom formet 

nærmest som bygater. Langs bebyggelsens ytterområder er det for øvrig regulert turdrag 

som gjør at en kan uhindret gå langs ytterkantene. Turdragene binder dessuten sammen en 

rekke med lekeområder/uteoppholdsarealer.  

 

5.9.5 Parkering. 

 

Parkeringsbehovet er i planbestemmelsene satt i hht parkeringsforskriften. Dette er det man 

der kaller «Annet byggeområde i kommuneplanen». Dvs 1 parkeringsplass for leiligheter 

opp til 60 m2 BRA, 1 parkeringsplass for leiligheter fra 60 til 80 m2 BRA og 2 

parkeringsplasser for leiligheter over 80 m2 BRA. Antall sykkelparkingsplasser er 

tilsvarende hhv 1, 2 og 2.   

 

Forskriften omhandler ikke hybelleiligheter eller hybler spesielt. Da disse kan være 

vesentlig mindre enn 60 m2 og i sentrumsnære områder som her neppe vil ha behov for 1 

parkeringsplass hver, har en definert behovet i bestemmelsene til å være 0,3 plasser pr 

enhet. 

 

For eneboligene og de fleste leiligheter av typen konsentrert småhusbebyggelse vil 

parkeringsplassene måtte plasseres ved boligene. For blokkbebyggelsen vil 

parkeringsplassene anlegges som parkeringskjellere.  
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For den spesielle konsentrerte småhusbebyggelsen i områdene BKS19-30 planlegges 

parkeringskulvertere/-gater under bebyggelsen. (3-4 stk). Fra disse kan en komme opp til 

bakkenivået vha ramper i terrenget i tillegg til heiser for de som har behov for det.  

 

Felles parkeringsplasser utgjør ca 1,52 daa, som normalt kan romme ca 60 plasser på 

bakkenivå. En åpner for at parkering generelt kan være i kjeller.  

 

5.9.6 Kollektivtilbud 

 

Bebyggelsen kan nås av eventuelle bybusser. Vegene er dimensjonert for det. 

 

5.10  Strøm, og vann- og avløpsnett 

 

Ved prosjekteringen av Tanberglia (i regi av Block Watne) har en inngått avtale om at 

infrastrukturen der skal dimensjoneres og tilrettelegges for videre utvikling i de 

tilgrensende områdene. Dvs at det skal bli tilstrekkelig kapasitet på strøm, kabler og VA-

nett også i dette planområdet. Alle tilknytninger skal altså i utgangspunktet skje til 

infrastrukturen der. 

 

Det er allikevel et uavklart spørsmål om avløpsløsningen for områdene. Et alternativ til å 

knytte seg til ledningsnettet i Tanberglia er å bore ledninger fra nedsiden av 

byggeområdene gjennom ravineområdene og ned til Campus Ringerike, der det er 

tilrettelagt ledninger med til strekkelig kapasitet. Da slipper man pumpestasjoner en må ha 

dersom en knytter seg til ledningene i Tanberglia.  

 

Overvann vil bli ført til terreng, via underjordiske fordrøyningsbasseng og/eller direkte ut i 

ravinedalene. 

 

Det er satt krav i bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende 

ledningsnettet. Bestemmelsene rommer også muligheter for å anlegge overvannsanlegg 

under jorden og/eller avløpspumpestasjoner i grønnstrukturen i planen. 

 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Boligenes størrelse tilsier at de 

ikke faller innunder tilknytningsplikten, som omfatter nye bygninger over 1000 m2 BRA. 

Bygningsstrukturen tilsier at det blir svært kostbart om en skulle bli gjort gjenstand for reglen 

om tilknytningsplikt nå det er flere nye bygninger med samlet utbygging over 1000 m2. 

Kravene i TEK om lavt energibruk gjør at det må stilles spørsmål om det er riktig 

energipolitikk å kreve tilknytning for småhusbebyggelse. 

 

5.11 Renovasjon 

 

Det er satt krav til i bestemmelsene at hvert delområde skal ha felles renovasjonsløsning. For 

blokkbebyggelse med mer enn 6 boenheter skal det primært søkes å ha beholdere under 

bakkenivå. 
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5.12 Utbygging 

 

Det vil være to hovedaktører for utbygging innen planområdet. Det er satt krav til at disse skal 

ha avklart sine roller og økonomiske mellomværende før de områdene som de har felles skal 

kunne bygges ut.  

 

Det er satt av gjennomføringssoner for de arealer som gjelder begge utbyggere. Dersom det 

ikke oppnås enighet om økonomisk fordeling av utgifter til planlegging, prosjektering og 

bygging av infrastruktur, åpnes det gjennom rekkefølgebestemmelser for at disse spørsmålene 

avklares av Jordskifteretten. 

 

Utbyggingen for områder der begge parter har grunn skal bygges ut først etter at 70 % av alle 

områder er bygget ut, slik at en har kostnadsmessig kontroll på fordelingen av kostnadene. 

 

Områdene vest i planen, vest for ravinen som skiller de to hovedområdene, kan bygges ut først 

og uavhengig av de østre. Områdene nord i området bør bygges ut først, slik at de som flytter 

inn der ikke blir utsatt unødvendig for anleggsvirksomhet.  

 

5.13 Radon  

 

Radonkonsentrasjon i berggrunnen i Krakstadmarka er ukjent. Ifølge Statens strålevern kan 

områder med løsmasser i grunnen være svært utsatt for radonproblemer. Området ligger i et 

område av løsmasser.  

 

Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først om gassen 

siver inn og oppkonsentreres i bygg med rom for varig opphold. I boligene kan 

radonforekomster bli et helseproblem dersom forebyggende tiltak ikke gjennomføres. Uansett 

om det er lite eller mye radon i grunnen er det satt krav til at alle boliger skal utføres med slike 

forebyggende tiltak. Særlige radonundersøkelser i området er derfor ikke gjennomført. 

 

Konklusjon: 

 

I og med at det kan forekomme radon i grunnen har en som et forebyggende tiltak satt krav til 

at alle boliger skal bygges med tiltak med membran og utlufting av mulige slike gasser. 

 

5.14 Barn- og unges interesser 

 

Arealet som skal bebygges har til nå vært lite brukt som oppholds- eller lekeareal av barn 

og unge i nærmiljøet. Dette fordi det ligger noe unna eksisterende bebyggelse, som er i 

Tandbergmoveien. 

 

I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av 

reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass. 

Lekeplassbehovet er dekket ved 10 avsatte lekeplasser, som i sum er på over 9,5 daa. Etter 

normen skal det altså kunne dekke behovet for over 380 boliger. Selv om planen ikke setter 

tak på antall boliger, er det lite trolig at antall boliger vil overstige 380.  

 

I tillegg er det i planen avsatt et lekeområde (BLK10) som ved oppfylling vil kunne 

fungere som et større lekeområde og område for idrett.  
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For øvrig er områdene rundt boligene spennende ravinedaler som er godt egnet til uformell 

lek. 

 

Av andre større lekeområder i nærområdet finnes et ved Tanberglia, der en legger opp til at 

et egnet ravineområde blir et større felles lekeområde, også for beboerne i Tanberghøgda. 

 

Nærmeste barneskole blir Benterud skole på Eikli. Ungdomsskolen vil kunne bli 

Veienmarka eller Haugsbygd. Til Veienmarka er det sammenhengende fortau. 

 

5.15  Universell utforming 

 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 

utforming. Dette er mulig også for veger og utearealer. Da helningen på terrenget ikke er 

for stor. I feltene BKS 14-18 i nordvest vil det være aktuelt å bygge heiser mellom 

parkeringsplassene under bakken og terrenget. 

 

5.16  Grunnforhold 

 

Det er utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet som ledd i 

kommuneplanleggingen. Det er ikke påvist kvikkleire, men en kan ikke se bort fra at det kan 

finnes. Massene består hovedsakelig av siltig leire med sand og siltlag. Avstanden til fjell 

forventes ut fra gjennomførte boringer å være ca 3-25m. 

 

Med tanke på fundamentering av lett bebyggelse med hus fra 1 til 3 etasjer må grunnforholdene 

kunne karakteriseres som gode 

 

5.17 Kulturminner 

 

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området. Mesteparten av områdene 

ble undersøkt og vurdert i forbindelse med kommunedelplanen. Områdene der veg til 

Lisletta planlegges vil bli undersøkt med det første. 

 

Dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete 

kulturminner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud 

fylkeskommune skal varsles. 

 

5.18  Støy 

 

Det er utført støyberegninger. En har beregnet støysonekart for samlevegene der det er 

planlagt bebyggelse.   

 

Grenseverdier. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1442 (2012) fra 

MD.  
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De gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltverdier.  

 Støynivå på uteplass og 

utenfor rom med støyfølsom 

bruk  

Støynivå utenfor soverom,  

natt kl. 23 – 07  

Veg 55 Lden 70 L5AF 

 Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen 

av Lden og Lnight.  

 Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.  

 For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske 

installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (For boliger 

vil det si Leq=30 dBA og Lmaks=45 dBA). 

 Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til 

bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i 

kap.6 i T-1442.  

Enheten Lden er en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19-23) gis 5 dBA tillegg, og støy på 

natten (23-07) 10 dBA tillegg.  

Trafikkgrunnlag. 

Trafikkdata er hentet fra trafikkutredningen for kommunedelplan Krakstadmarka. Dvs for fullt 

utbygd kommunedel.  

Veg ÅDT kjt/d Andel tungtrafikk % Fart km/t 

Samleveg mot nord 900 3 40 

Samleveg mot vest 600 3 40 

Selv om trafikkmengdene skulle være noe feil estimert vil det ha liten påvirkning på 

resultatene, da et avvik på 100 % vil utgjøre «kun» 3 dB. 

Resultater. 

Sonekartet med illustrert bebyggelse viser at gul støysone vil kunne nå bebyggelsen på 

nærmeste tomter:  
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Siden bebyggelsens plassering og utforming ikke er bestemt i planen, har en ikke definert 

støytiltak nå. Bebyggelsen vil i noen tilfeller vel kunne skjerme uteplassene, som naturlig vil 

ligge på motsatt side. Da vil tiltak kunne utføres som en blanding mellom skjermende bygg og 

lokale tiltak. Bebyggelsenes atkomstpunkter vil også påvirke tiltakenes utforming.  

Planteknisk er det satt krav i bestemmelsene om at boliger som i hht støykart av 15.2.2017 blir 

liggende i gul støysone, skal det ved byggesøknad vedlegges dokumentasjon som viser at 
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grenseverdiene er ivaretatt, eventuelt med prosjekterte tiltak. Sistnevnte skal være utført før det 

gis brukstillatelse. 

 

5.19 Luftforurensning. 

 

Luftforurensning i dette området vil ligge langt under gjeldende grenseverdier, både pga 

lite stedlig trafikk med også pga avstanden til bykjernen og det høytliggende området. 

 

5.20 Biologisk mangfold. 

 

Dette tema er fullt ut utredet i kommunedelplanen. Det finnes ingen kjente sårbare arter i 

området. Omdisponering fra LNF-område til byggegrunn er gjennom kommuneplanen 

allerede avklart. Forholdet til Naturmangfoldlovens §§8-12 er der avklart. 

 

 

6 Risiko og sårbarhetsanalyse 

 

Det er laget egen kortfattet risiko- og sårbarhetsanalyse. Se denne. I forhold til uønskede 

hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende: 

 

1. Masseras/skred. 

 

I planområdet mellom byggeområdene er det noen bratte ravinedaler, med potensiale for 

ras. I anleggsperiodene og i løpet bebyggelsens levetid kan en ikke garantere at det kan gå 

ras. Det er helt nødvendig at slike forhold vurderes av geolog/geotekniker. Generelt er det 

avsatt byggegrenser mot ravinedalene slik at en unngår setninger eller utrasing. Det er satt 

krav om slik oppfølging ved prosjektering og anleggsutførelse.  

 

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak gjennomføres. 

 

 

4. Elveflom. 

 

I denne sammenhengen gjelder det mindre ravinebekker, ikke elver. Området fører en del 

grunnvann og overflatevann, som ved ekstremnedbør vil kunne medføre lokale 

flomsituasjoner.  

 

Om en bygger ut området, eller ikke, vil økt nedbør kunne øke dagens avrenning til 

bekkene. Området har i dag et normalt tykt jordlag, som opptar overflatevann. 

Overflatevannet går ned i ravinebekkene.  

 

Ved utbygging vil overvannet ikke bli sendt ut på dagens overvannsnett, men måtte 

behandles vha lokale forsinkelsesinnretninger/-bassenger. De må dimensjoneres mht at det 

kan bli mer nedbør i fremtiden. Dette skal godkjennes av kommunen. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak gjennomføres. 
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5. Radon. 

 

Grunnen i området har generell fare å inneholde radon. Dette området spesielt er ikke mer 

utsatt enn andre.  

 

Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med byggesaksbehandling, ved at 

det settes krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av nybygg jfr. Forskrift om 

krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4: 

 

"Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk  ikke 

eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for 

helseskader".  

 

Typiske tiltak er radonsperre under kjeller eller sokkel, og god ventilering i kjeller.  

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

11. Skade på vassdragsområder. 

 

Faren for skade består i at en kan overbelaste vannføringene i ravinedalene slik at får 

utgraving av jordsmonn og/eller får ras i skråningene. Dette vil kunne være skadelig både 

for biotopene og for bygninger og anlegg. 

 

Tiltakene vil derfor være å forhindre for rask og stor avrenning til ravinene. Dette kan 

gjøres med tilstrekkelige fordrøyningsbasseng for overvann. 

 

Risikoen vurderes som akseptabel. 

 

 

23. Konsekvenser for rekreasjonsområder. 

 

Områdene er i dag noe benyttet til rekreasjon. Ved utbygging vil dette bli endret. Men 

dette er det tatt beslutning om ved utarbeidelse av kommunedelplan. 

 

I reguleringsplanen er det lagt til rette for ferdsel langs områdenes ytterkanter, samt 

opphold på ytterspissene av flatene. Det vil selvsagt først og fremst være en tilrettelegging 

for de nye beboerne, men vil selvsagt også kunne benyttes av naboer. 

 

Risikoen er forhåndsavklart og vurderes som akseptabel. 

 

 

37. Støy og støv fra trafikk 

 

Området ligger langt unna andre støykilder. Pga at det planlegges en samleveg for hele 

Krakstadmarka som skal gå gjennom hele området vil denne vegen få så mye trafikk at 

planlagt tilliggende nærmeste bebyggelse kan få støynivå høyere enn støyretningslinjene 

anbefaler. Dette er utredet. Tiltaksbehovene er beskrevet, og de må vurderes ved 

prosjektering av boligene. 
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Støy fra området vil også øke støynivåene i Tandbergmoveien og Arnegårdsveien, men 

dette er allerede utredet og hensyntatt ved utbyggingen av naboområdet Tanberglia. 

 

Støynivåene blir såpass lave at de i svært begrenset grad kan medføre noen former for 

helsemessig risiko. 

 

Støv eller annen luftforurensning blir mye lavere enn retningslinjene for disse forhold 

påpeker som problematiske. 

 

Ved riktige tiltak anses risikoen for skade av støy å være under kontroll. 

 

 

43. Ulykker i av-/påkjørsler. 

 

Det forutsettes ny veg til Fv141 på Lisletta, der Tandbergmoveien har utkjøring i dag. Dvs 

en utvidelse av dagens utkjørsel. 

 

I planen er det vurdert flere alternative utkjøringspunkter til Lisletta. Da denne har både 

har høybrekk og lavbrekk, har en vurdert det slik at dagens utkjøringspunkt i høybrekket 

der vil være det beste. Frisiktsoner er regulert. 

 

Det medfører at med økt trafikk så vil også potensialet for ulykker også øke tilsvarende. 

 

Risikoen vurderes som til stede, men akseptabel.  

 

 

Konklusjon og anbefaling. 

 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er 

mulig å kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor. 
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1. BAKGRUNN

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det gjennomføres r isiko- og sårbarhetsanalyse
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Område med fare, r isiko eller sårbarhet avmerkes i
planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6.

Denne saken gjelder området Tanberghøgda i Ringerike, der ti ltakshaveren ønsker å regulere til
boliger.

Planforslaget viser et område for frittliggende småhusbebyggels e, konsentrert
småhusbebyggelse og (små) blokker. Her er vist de sentrale bygg eområdene:
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Bebyggelsen planlegges til formålet boliger med «frittligg ende småhusbebyggelse og
konsentrert småhusbebyggelse».

For øvrig vises til planbeskrivelsen.

2. METODE

Risiko benyttes for å angi fare/uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap
av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres
som produktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvense r gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir li ten risiko.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegges
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først . Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Tema som vurderes er vist i tabellen kap.3. Tema der s om utpeker seg som risikofylte er så
kommentert.

Kriterier.

En har gått ut fra følgende kriterier, der nummereringen sams varer med alvorlighetsgradene:

Gradering av sannsynlighet:

4. Svært sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
3. Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år.
2. Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år.
1. Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang pe r 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

1. Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konse kvenser opp
til 100 000kr

2. En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader . Økonomiske
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.

3. Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende m iljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4. Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/ syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr.

5. Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig s kadde/syke.
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr.
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er illustreres i tabell:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Ved gjennomgang av risiko har en benyttet følgende fargeskala (kolonne 5 i tabellen under pkt.
3.1):

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller p lan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabel risiko

3. ANALYSE

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering.

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Komm entar/tiltak
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket me dføre risiko for:
1. Masseras/-skred Ja 3 3 Ravineskråninger. Tiltak i

hht NGI’s anbefalinger
2. Snø - /isras Nei Ikke b ratte skråninger .
3. Flomras Nei Ligger høyt over vannet
4. Elveflom Ja 3 2 Noen bekker i ravinene.
5. Radongass Ja 1 2 Løsmasser i grunnen.

Tiltak obligatorisk
Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
7. Nedbørutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8. Sårbar flora Nei Ikke spesiell biotop
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen kjente
10. Verneområder Nei Ingen
11. Vassdragsområder Ja 1 2 Overbelastning av

ravinebekker.
Fordrøyning av overvann
nødvendig

12. Fornminner (afk) Nei Ingen kjente
13. Kulturminne/ - miljø Nei Ingen kjente
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Komm entar/tiltak
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
1 4. Vei, bru, knutepunkt Nei Ikke aktuelt
1 5. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
1 6. Sykehus/-hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
1 7. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
1 8. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
1 9. Vannforsyning Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21 . Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Ja 3 1 Omdisponering av LNF-

område til utbygging. Men
også en del tilrettelegging

24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
Forurensningskilder . Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk Nei Ikke i dag
29. Støy; andre kilder Nei Ikke aktuelt
30. Forurenset grunn Nei Ikke aktuelt
31 . Forurensning i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
32. Høyspentlinje (stråling) Nei For langt unna høyspent
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

34. Avfallsbehandling Nei Ikke aktuelt
35. Oljekatastrofeområde Nei Ikke aktuelt
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
37. Støy og støv fra trafikk Ja 4 1 Ny veg gir støy for

planlagte bygg. Tiltak
nødvendig.

38. Støy og støv fra andre kilder Nei Ikke aktuelt
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:
41 . Ulykke med farlig gods Nei Ikke aktuelt
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
Nei Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet :
43. Ulykke i av - /påkjørsler Nei 1 4 Utvidet avkjøring til Fv1 41
44. Ulykke med gående/syklende Nei Separasjon myke/harde

trafikanter. For lite
sannsynlig

45. Andre ulykkespunkter Nei Ingen kjente
Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et

sabotasje-/terrormål
Nei Ikke aktuelt

47. Er det potensiell sabotasje-/
terrormål i nærheten?

Nei Ikke aktuelt
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
48. Regulerte vannmagasiner

med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannst and mm

Nei Ikke aktuelt

49. Naturlige terrengformasjoner
med spesiell fare (stup etc.)

Nei Ravineskråningene er
ikke så bratte at de er
farlige

50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51. Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring
Nei Ingen spesielle farer

utover alminnelig fare ved
slik virksomhet.

52. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

Nei Ikke aktuelt

3.2. Samlet risikovurdering.

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til d e nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er
kommentert i neste punkt.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig 37

3. Sannsynlig 23 4 1

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig 5, 11 43

3.3. Tiltak.

De forhold som kunne gi noe risiko er her kontrollerbare, forutsat t med riktige tiltak:

1. Masseras/skred.

I planområdet mellom byggeområdene er det noen bratte ravinedaler , med potensiale for ras. I
anleggsperiodene og i løpet bebyggelsens levetid kan en ikke gar antere at det kan gå ras. Det er
helt nødvendig at slike forhold vurderes av geolog/geotekniker. Genere lt er det avsatt
byggegrenser mot ravinedalene slik at en unngår setninger eller utrasing. Det er satt krav om
slik oppfølging ved prosjektering og anleggsutførelse.

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak g jennomføres.
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4. Elveflom.

I denne sammenhengen gjelder det mindre ravinebekker, ikke elve r. Området fører en del
grunnvann og overflatevann, som ved ekstremnedbør vil kunne medføre lokale flomsituasjoner.

Om en bygger ut området, eller ikke, vil økt nedbør kunne øke dagens avrenning til bekkene.
Området har i dag et normalt tykt jordlag, som opptar overfla tevann. Overflatevannet går ned i
ravinebekkene.

Ved utbygging vil overvannet ikke bli sendt ut på dagens overvannsnett , men måtte behandles
vha lokale forsinkelsesinnretninger/-bassenger. De må dimensjoner es mht at det kan bli mer
nedbør i fremtiden. Dette skal godkjennes av kommunen.

Risikoen vurderes som akseptabel forutsatt at nødvendige tiltak g jennomføres.

5. Radon.

Grunnen i området har generell fare å inneholde radon. Dette områ det spesielt er ikke mer
utsatt enn andre.

Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med by ggesaksbehandling, ved at det
settes krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av ny bygg jfr. Forskrift om krav til
byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4:

" Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke
eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøye t risiko for helseskader ".

Typiske tiltak er radonsperre under kjeller eller sokkel, og g od ventilering i kjeller.

Risikoen vurderes som akseptabel.

11. Skade på vassdragsområder.

Faren for skade består i at en kan overbelaste vannføringene i ravinedalene slik at får utgraving
av jordsmonn og/eller får ras i skråningene. Dette vil kunne vær e skadelig både for biotopene
og for bygninger og anlegg.

Tiltakene vil derfor være å forhindre for rask og stor avrenning til ravinene. Dette kan gjøres
med tilstrekkelige fordrøyningsbasseng for overvann.

Risikoen vurderes som akseptabel.

23. Konsekvenser for rekreasjonsområder.

Områdene er i dag noe benyttet til rekreasjon. Ved utbygging vil dette bli endret. Men dette er
det tatt beslutning om ved utarbeidelse av kommunedelplan.
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I reguleringsplanen er det lagt til rette for ferdsel langs områdenes ytterkanter, samt opphold på
ytterspissene av flatene. Det vil selvsagt først og fre mst være en tilrettelegging for de nye
beboerne, men vil selvsagt også kunne benyttes av naboer.

Risikoen er forhåndsavklart og vurderes som akseptabel.

37. Støy og støv fra trafikk

Området ligger langt unna andre støykilder. Pga at det planleg ges en samleveg for hele
Krakstadmarka som skal gå gjennom hele området vil denne vegen få så mye trafikk at planlagt
tilliggende nærmeste bebyggelse kan få støynivå høyere enn st øyretningslinjene anbefaler.
Dette er utredet. Tiltaksbehovene er beskrevet, og de må vur deres ved prosjektering av
boligene.

Støy fra området vil også øke støynivåene i Tandbergmoveien og Arnegårdsveien, men dette er
allerede utredet og hensyntatt ved utbyggingen av naboområdet Ta nberglia.

Støynivåene blir såpass lave at de i svært begrenset gra d kan medføre noen former for
helsemessig risiko.

Støv eller annen luftforurensning blir mye lavere enn retningsli njene for disse forhold påpeker
som problematiske.

Ved riktige tiltak anses risikoen for skade av støy å vær e under kontroll.

43. Ulykker i av-/påkjørsler.

Det forutsettes ny veg til Fv141 på Lisletta, der Tandbergmov eien har utkjøring i dag. Dvs en
utvidelse av dagens utkjørsel.

I planen er det vurdert flere alternative utkjøringspunkter ti l Lisletta. Da denne har både har
høybrekk og lavbrekk, har en vurdert det slik at dagens utkjøringspunkt i høybrekket der vil
være det beste. Frisiktsoner er regulert.

Det medfører at med økt trafikk så vil også potensialet for ulykker også øke tilsvarende.

Risikoen vurderes som til stede, men akseptabel.

4. KONKLUSJON OG ANBEFALING.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å
kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor.
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens 

kommentar 

1. Statens vegvesen 

Fremmer innsigelse pga 

manglende konsekvensutredning, 

manglende plan for kryss, 

undergang, busslommer, skoleveg 

 

Planen legger opp til fortau 

langs interne veger med så 

mye interntrafikk at separering 

av kjørende og gående er 

 

 

Innsigelsen til planen 

er trukket med 

bakgrunn i ny løsning 

for vei.  



  2 

og g-/s-veg. 

Ikke vist tilfredsstillende skoleveg 

til Benterud. Må dokumenteres. 

 

 

 

Må ha separate g-/s-veger innad i 

feltet. 

 

 

 

 

 

Må fremlegge trafikkutredning for 

alle boligene i Krakstadmarka, 

med trafikkfordeling på atkomster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G-/s-undergang for kryssing av 

Fv241 Lisletta. 

 

 

 

 

 

Detaljkrav til atkomst, 

busslommer, g-/s-veg langs 

Fv241, opprydding av atkomster 

ved nytt kryss og for nytt kryss. 

 

 

 

nødvendig. Det er lagt fortau 

hele vegen fra feltet og ned 

Hvervenmoveien og 

Tandbergmoveien ned til 

Hvervenkastet, samt ny 

atkomst frem til Fv241 

Lisletta. Kunne vært bedre 

omtalt og vist, men realiteten 

tilsier at innsigelse mot dette 

punktet bør frafalles. 

N-100 anbefaler egne g-/s-

veger ved ÅDT>1000. En 

ligger langt lavere enn det 

innad i feltet. Internt vegnett 

anbefales ikke endret, men 

noen stier kan enders til g-/s-

veger om det blir påkrevet. 

 

Denne planen følger opp den 

relativt nylig vedtatte 

kommunedelplanen for hele 

Krakstadmarka, og 

trafikktallene er i hht eller litt 

større enn den forutsetter. Å 

kreve ny trafikkutredning for 

hele kommunedelplanen nå, 

vil være å gå tilbake til 

kommunedelplanbehandlingen

. Det er vi uenig i skal kreves. 

Trafikkfordelingen på 

atkomster står i kap.5.9.1, siste 

setning. 

 

Dette er et krav som synes 

rigid dersom det ellers er god 

nok sikt. Om det blir 

opprettholdt antas det at 

fylkeskommune og kommune 

også tar del i kostnadene, da 

det også vil tjene et langt 

større oppland enn 

utbyggingen i Krakstadmarka. 

 

Samleveg er dimensjonert med 

kjørefelt på 3,0m, i hht N-100 

Sa1. Fortau 3,0m. 

Planen er endret til å ha 

busslommer ved krysset på 

Det er lagt inn krav om 

etablering av snarvei i 

retning sentrum. Disse 

vil sannsynligvis ikke 

kunne regnes som 

skoleveg 

pga.usikkerhet ifm. 

vintervedlikehold. 

Skolevegen har en 

lengde som gjør det 

nødvendig med 

skoleskyss for noen 

elever. Med bakgrunn i 

dette er det lagt inn 

bedre muligheter for 

kollektivtransport inne 

i området ved at det er 

lagt inn snumulighet 

for buss sentralt i 

området. Skolevei mot 

Benterud forventes å 

bli bedret som følge av 

vegvesenets prosjekt 

for etablering av 

gang/sykkelveg fra 

sykehuset mot 

Bredalskrysset. 

Merknaden anses ellers 

tilfredsstillende 

kommentert. 
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Lisletta. 

Plan for g-/s-veg langs Fv241 

mener vi er prioritert i program 

for g-/s-veger, og bør 

planlegges og bygges av 

fylkeskommunen og 

kommunen, da dette er et 

behov som er stort allerede, før 

utbygging i Krakstadmarka. 

Detaljplan for krysset og 

atkomster bør fremmes først 

når  planen skal realiseres, da 

plan for ny g-/s-veg må 

fremmes av 

fylkeskommunen/kommunen. 

Kan settes som rekkefølgekrav 

i denne planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kommuneoverlegen 

Refererer til at beboere langs 

Arnegårdsveien er bekymret for 

anleggstrafikk. Veg til Lisletta må 

ferdigstilles før de første boligene 

flyttes inn i Tanberghøgda. 

Må fremlegge støysonekart for 

bygge- og anleggstrafikk på 

Arnegårdsveien. 

 

 

 

Anbefaler teknisk god «snarveg» 

for gående ned til 

universitetsområdet. 

 

 

Generelle krav til lekeplasser og 

uteoppholdsarealer, lokal 

 

Det legges opp til at vegen til 

Lisletta skal bygges først. Kan 

tas inn som 

rekkefølgebestemmelse. 

 

Det vil bli svært lite bygge- og 

anleggstrafikk på 

Arnegårdsveien, slik at eget 

støysonekart ikke skal være 

nødvendig. Mest trafikk på ny 

veg til Lisletta. 

 

En slik veg kan anlegges. Men 

ikke del av dette planområdet. 

 

 

De generelle kravene mener en 

er oppfylt i planen slik den er 

fremmet. 

 

Rådmannen har lagt 

inn 

rekkefølgebestemmels

e om bygging av ny 

atkomstveg mot 

Lisletta før områdene 

bebygges for å unngå 

gjennomkjøring med 

anleggstrafikk i 

Arnegårdsveien. 

Det er også lagt inn 

rekkefølgebestemmels

e om snarvei mot 

universitetsområdet.  

Merknaden anser for 

øvrig tilfredsstillende 

besvart av 

forslagstiller. 
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luftforurensning, bygg- og 

anleggsvirksomhet mht støy og 

støv, universell utforming. 

Støtter forslaget.  

3. NVE 

Anbefaler at utarbeidet NGI-

rapport følges opp og legges ved 

bestemmelsene som juridisk 

dokument, eller at faglige råd 

legges inn der.  

 

 

Anbefaler ikke at overvann ledes 

direkte ut i ravinene. 

Påpeker divergens mellom 

kommunedelplanen og denne 

detaljplanen mht 

utbyggingsområder. Anbefaler 

ikke stor utfylling av lekeområdet 

BLK10. 

 

 

Foreslår endringer om at skal 

kreves utredninger av faglig 

kompetente mht grunnforhold. 

 

Mener ROS-analysen er for lite 

fokusert på sårbarhet. 

 

Rapporten gir faglige råd, som 

en mener er fulgt. Men en kan 

forsterke disse ved at en, som 

de nevner, krever at 

grunnforholdene i hvert 

delområde skal utredes av 

fagsakkyndige. Tas inn i 

bestemmelsene §1.6. 

Kan presiseres i §1.8. 

Detaljplanen er utarbeidet på 

et bedre kart og med større 

grad av detaljvurderinger. Ikke 

viktig for utbygger at BLK10 

fylles ut, men har potensiale til 

å bli et fint lekeområde ved 

utfylling. Siden dette skal 

gjøres geoteknisk og 

naturmessig forsvarlig, bør 

bestemmelsene forbli slik de 

er. 

Enig. Se kommentar ovenfor. 

 

 

Mener det ikke er grunnlag for 

å endre analysen. 

 

Utfylling av BLK10 er 

redusert i forslaget 

som fremmes til 

sluttbehandling. 

Merknaden anses 

tilfredsstillende 

kommentert og 

nødvendige endringer 

er innarbeidet i 

bestemmelsene. 

Merknadene anses 

tilfredsstillende besvart 

av forslagstiller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fylkesmannen 

Ravinedalene bør krysse med bru, 

fremfor fyllinger. 

Bru over Storelva må være på 

plass før planen er ferdig realisert. 

Hvis ikke vil det bli en innsigelse 

før de andre områdene realiseres. 

 

Ber kommunen vurdere andre 

energiløsninger i området. 

 

 

 

Anbefaler at vegen til Lisletta i sin 

 

Det blir altfor kostbart. 

 

Brua over Storelva ligger inne 

i rekkefølgebestemmelsene til 

kommunedelplanen. Ikke for 

disse områdene. 

 

Vi mener det er 

uforholdsmessig lite å hente 

for småhusbebyggelse som 

her. Vardar Varme har på 

forespørsel sagt de ikke vil 

legge rør her. 

 

 

Merknadene fra 

Fylkesmannen anses 

tilfredsstillende besvart 

av forslagstiller. 
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helhet legges utenfor dyrket mark. 

Hvis ikke må matjorda sikres for 

gjenbruk, ved inntak i 

bestemmelsene. 

 

 

Trafikksikker gangatkomst til 

skolen burde vært bedre utredet. 

 

Lekeplass BLK10 bør reduseres av 

hensyn til naturområdene i 

ravinedalen. 

Anbefaler at støygrensen på 

Lden=55 dBA tas inn i 

bestemmelsene og vises som egen 

hensynssone. Innsigelsespunkt. 

Uheldig at støytiltak ikke er 

innarbeidet. 

 

 

Tilrådninger i NGI-rapport må 

følges opp. 

Kan ikke se at veien til Lisletta 

kan legges om i vesentlig grad 

alle steder der den går i kanten 

av dyrka mark. Men endret i 

siste del mot Lisletta. Matjorda 

kan sikres gjennom 

bestemmelser, som anbefalt. 

Kunne vært omtalt bedre, men 

løsningene er tilfredsstillende. 

 

 

Området kan reduseres. 

 

 

Det er OK. 

Tiltak må spesialtilpasses hvert 

delområde. Kan først 

prosjekteres sammen med 

bebyggelsen. 

 

Vil bli gjort. Jfr uttalelsen fra 

NVE og våre kommentarer til 

dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fylkesmannen. 

Fylkesmannen har også i brev av 

14.2.19 gjort en samordnet 

høringstillatelse med vegvesenet. 

 

Brevet inneholder ikke 

substans utover særuttalelsene 

fra hver av dem. 

 

6. Teknisk forvaltning - vei, park 

og idrett og Samfunn 

utbygging. 

Forslag til endringer i 

bestemmelsene. Viktigst er 

vegtekniske standarder og 

rekkefølgebestemmelser. 

 

Plankartet mangler frisikt, 

bussholdeplass og rundkjøring i 

enden av SKV1. 

Bør ha 12,5 m byggegrense til 

samleveger, veg med 

kollektivstandard. 

 

Vurdere om offentlige veger og 

 

 

Krav om snuplasser, 

holdeplasser, fartsdempere, 

fotgjengerfelt, belysning og 

snøopplag bør gås konkret 

gjennom med avdelingen. 

 

Frisiktsoner er påtegnet. 

 

Det er avsatt rikelig plass til 

annen veggrunn, slik at 10 m 

byggegrense bør holde. 

 

Det er best om disse bygges ut 

 

 

Merknadene er 

gjennomgått i møte og 

det er gjort endringer i 

plankart og 

bestemmelser for å 

imøtekomme krav fra 

Teknisk forvaltning.  
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anlegg skal bygges ut av 

kommunen. 

av utbygger etter 

kravspesifikasjoner fra 

kommunen, slik at utbygger 

kan ha god budsjettkontroll. 

 

7. Landbrukskontoret. 

Ønsker å ivareta matjord som 

fjernes fra vegen til Lisletta. Lage 

matjordplan. 

Ønsker veg til Lisletta flyttet på 

siste strekning slik at den kun blir 

liggende i skogsterreng. Krysset 

flyttes. 

Eksisterende Tandbergmoveien 

tilbakeføres delvis til dyrket mark. 

 

Vilttrekk ikke vurdert i 

kommunedelplanen. Fare for 

møter og konfrontasjoner mellom 

vilt og beboere. 

 

Dette kan gjøres. 

 

Dette er nå gjort. 

 

 

Ok for oss, men dette må 

eierne der bestemme. Ikke 

Fossen Utvikling. Kan 

vanskelig bestemmes i denne 

planen. 

Alternativet er gjerder 

langsmed hele 

utbyggingsområdet. Ikke 

ønskelig mht friluftslivet. 

 

 

Ny atkomstvei er 

foreslått lagt om den 

siste delen mot 

Lisletta. Dette er også i 

ønskelig da det gir en 

mer hensiktsmessig 

drift av jorda. Del av 

eksisterende 

Tanbergmovei mot 

Lisletta kan da 

tilbakeføres til dyrka 

mark. Merknader 

vedrørende ytterligere 

tilbakeføring av arealer 

til dyrket mark og 

håndtering av vilt og 

eventuelle konflikter 

mellom vilttrekk og 

andre hensyn er ikke 

videre vurdert.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Buskerud Fylkeskommune. 

Ingen merknader mht automatisk 

fredede kulturminner eller 

bygningsvern. 

 

Mener planen vil benytte del av 

Pilegrimsleden som atkomst. 

 

OK. 

 

 

Atkomstvegen er nå lagt vekk 

fra Pilegrimsleden. 

Anses tilfredsstillende 

kommentert av 

forslagstiller. 

9. Byggesakskontoret 

Har en mengde kommentarer til 

bestemmelsene. Ord og 

grammatikk, samt presiseringer. 

 

De aller fleste innspillene tas 

til følge, da byggesak skal 

praktisere bestemmelsene.  

 

Forslagene til 

endringer er 

innarbeidet i 

bestemmelsene. 
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10. Guttorm Sæther 

Som beboer i Tandbergmoveien er 

han bekymret for at ny veg til 

Lisletta blir en snarveg mellom 

Haug og Hvervenkastet. 

 

Dette er en reell fare med 

mindre en skilter vegen med 

gjennomkjøring forbudt, 

legger fartshumper og 

håndhever 

gjennomkjøringsforbudet med 

kontroller. 

Problemet er at en ikke kan 

stenge vegene 

Tandbergmoveien og ny veg 

til Lisletta, da trafikken til/fra 

Tanberghøgda da ikke får 

velge hvilken veg de skal 

kjøre. Dette er viktig mht å 

fordele trafikken mellom de to 

retningene. 

 

 

Rådmannen anser 

faren for økt 

gjennomkjøring som 

reell. Merknaden anses 

for øvrig tilstrekkelig 

besvart av 

forslagstiller. 

11. Astrid og Arnfinn Lundem 

Klager på at skiltet hastighet på 30 

km/t ikke etterleves i 

Arnegårdsveien/Tandbergmoveien

. Dessuten at det, til tross for 

skilting, er mange som bruker 

nevnte veier som 

gjennomkjøringsvegen mellom 

Lisletta og Hvervenkastet. 

Det bør gjøres noe med krysset 

Arnegårdsveien X 

Tandbergmoveien da det oppleves 

å være trafikkfarlig. Anbefaler 

hump på oversiden. Krysset 

Arnegårdsveien X 

Arnegårdsbakken oppleves også å 

være trafikkfarlig, og anbefaler 

samme type tiltak. 

Ønsker fotgjengerovergang for 

fotgjengere som kommer fra 

Arnegårdsveien og skal inn på 

gangvegen langs 

Arnegårdsveien/Tandbergmoveien

. 

 

 

Dette er spørsmålstillinger 

som strengt tatt ikke hører 

hjemme i denne planen. 

Tiltakene er også av 

trafikkteknisk art som kan 

løses av kommunen. 

 

Planen for Tanberghøgda bør 

ikke endres av nevnte forhold. 

 

 

Rådmannen tar 

merknaden til 

orientering. 

Forholdene som 

bemerkes er ikke 

vurdert nærmere i 

planbeskrivelsen. 

Problemene og 

tiltakene som foreslås 

kan med fordel 

vurderes nærmere. 

Rådmannen anser at 

det er reell fare for at 

opplevde problemer 

øker som følge av økt 

trafikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kathinka Mohn   
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Ønsker ikke å avstå veggrunn til 

ny veg til Lisletta, og mener 

kommunen bør finne en annen 

løsning. 

Grunnen er at veien stykker opp 

eiendommen. 

 

 

Mener at deler av den eksisterende 

Tandbergmoveien ikke kan 

tilbakeføres til jordbruk. 

 

 

 

Uenig å benytte eksisterende kryss 

på Lisletta til nytt kryss. 

 

Ny veg vil ligge i områder med 

stor verdi for friluftsliv. 

 

 

Nærheten til Pilegrimsleden er 

negativt for denne. 

 

Grunneierens holdninger til 

frivillig avståelse er etter hvert 

blitt tydelig i planprosessene 

Fossen Utvikling ha hatt. 

Vegen er lagt så langt ut mot 

ravinene som praktisk mulig, 

for å unngå å berøre dyrka 

mark så langt det lar seg gjøre. 

 

Kommunens landbrukskontor 

foreslår at deler av 

Tandbergmoveien bør kunne 

tilbakeføres til dyrket mark. 

Men dette er ikke avgjørende 

for tiltakshaver eller for 

plangjennomføringen. 

Plassering av kryss er gjort 

mht å oppnå tilstrekkelig sikt i 

begge retninger. Men krysset 

er nå foreslått flyttet. 

Det er vanskelig å se at 

jordekantene vegen blir 

liggende i, skal ha spesiell stor 

betydning for friluftslivet i 

området. 

Nærføringen til Pilegrimsleden 

er det lite å gjøre med. Med 

sett i forhold til 

Pilegrimsledenes totale lengde 

bør dette aksepteres. 

Veg fra planområdet 

over mot Lisletta har 

ligget inne som krav i 

tidligere kommuneplan 

og er kartfestet i ny 

kommuneplan som 

fremtidig vei. På grunn 

av landbruksjorda på 

en side og et 

utfordrende terreng 

med nærhet til 

bekkedrag anses 

foreslått plassering å 

være gunstig og det vil 

være utfordrende å 

finne gode alternativer 

til plasseringen. 

 

Plasseringen av kryss 

mot Lisletta er endret i 

revidert forslag. 

 

 

 

 

Vegføringen kommer i 

liten grad i direkte 

konflikt med 

pilegrimsleden. 

Merknaden anses ellers 

tilstrekkelig besvart av 

forslagstiller. 

13. Lars Buttingsrud. 

Ønsker ny veg lagt i jordekanten 

på hans eiendom, med nytt kryss. 

(Vist på kartvedlegg). 

 

Krysset i planen ble lagt slik 

mht siktkrav begge i retninger. 

Det er vegteknisk mulig å 

flytte det lengre nordøst, 

retning Klekken.  

Dette er nå foreslått. 

 

Plassering av ny veg er 

endret i tråd med 

forslaget. 

14. Oppsittere i Tandbergmoveien 

(nr 4 og 14). Kvernberg/ 

Thorsen og Haugen. 

Påpeker den økende trafikken i 

området og at den ved denne 

planen vil øke enda mer. 

Ber om følgende: 

 Utbygger må innfri alle avtaler 

før de kan gå videre med 

 

 

 

Planen tar høyde for denne 

økningen, samt den for hele 

kommunedelplanområdet. 

 

Fossen Utvikling mener å ha 

Rådmannen anser 

merknaden 

tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 
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utbygging. 

 

 Veg til Lisletta må bygges før 

nytt felt starter utbygging. 

 

 

 Berørte parter må involveres 

for å forebygge mer ulemper. 

 

 

 Alle langs Tandbergmoveien 

må tilbys skjerming mot støy, 

støv og innsyn. 

 

 Det må settes opp 

vikepliktskilt og fotgjengerfelt, 

samt lages fartshumper 

 

 Lages ny utredning for 

rundkjøringen på 

Hvervenkastet. 

 Kommunen oppnevner 

kontaktperson som 

innbyggerne kan henvende seg 

til under utbyggingen. 

 

 

innfridd alle avtaler. 

 

Kravet er at vegen skal stå 

ferdig før boligene tas i bruk, 

men en vil vurdere å 

ferdigstille den tidligere, pga 

anleggstrafikken. 

Oppsitterne må gjerne en 

representant for slik kontakt. 

For øvrig vil det bli arrangert 

kontaktmøter i løpet av 

prosessene. 

Alle som har hatt rett på slik 

tiltak, i hht full utbygging i 

Krakstadmarka, har fått tilbud. 

 

Trafikkregulerende tiltak som 

ikke angår denne planen. 

 

Dette er ivaretatt i andre 

planer. 

 

Det må de gjerne gjøre, men 

det angår ikke selve 

reguleringsplanbehandlingen. 

15. Anette Hafnor. 

Negativ til ny veg til Lisletta som 

vil dele opp hennes eiendom. 

Mener deler av den eksisterende 

Tandbergmoveien ikke kan  

dyrkes opp. 

Krysspunktet er i dag farlig. Lite 

gjennomtenkt å legge nytt kryss 

der.  

Nærheten til Pilegrimsleden er 

uheldig. Friluftsliv i samme 

område. 

 

Jfr kommentarene til Kathinka 

Mohns uttalelse. 

 

 

 

Rådmannen har 

forståelse for ulempen 

ved oppdeling av 

eiendommen. Det er 

imidlertid vanskelig å 

finne en trase mot 

Lisletta som ikke 

medfører deling.  

Krysset er flyttet i nytt 

forslag. Veien vil får 

nærføring til 

Pilegrimsleden, men 

vil i liten grad berøre 

denne direkte og 

konsekvensen anses 

som akseptabel. 
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16. Sandvold Boliger 

18 siders brev som er vanskelig å 

lage kort sammendrag av, bl.a av 

mange betraktninger i jus-

terminologi, om hvordan 

bestemmelser skal skrives og 

organiseres. 

Mht planbehandlingen har vi 

merket oss følgende: 

 Mener det ikke er anledning til 

å gi bestemmelser som 

regulerer privatrettslige  

forhold. 

 

 

 

 Mener dere opsjonsområde 

omfatter 25-30% av 

reguleringsplanens 

areal/nettoverdi. 

 

 Mener planen hindrer 

Tandberg gård å utvikle sin 

eiendom. 

 

 Best å starte utbyggingen i syd 

 

 

 

 

 

 

 Ikke samsvar mellom 

områdebetegnelser på plan og i 

bestemmelser 

 

 Mener hensynssonen H810_1 

må omfatte alle feltene. 

 Ønsker å få rett til å bygge ut 

områder sentralt i feltet, 

utenfor den eiendommen de 

selv har utbyggingsrett. 

 

 

Kommunen må selv vurdere 

hvordan bestemmelser skal 

bygges opp samt formuleres. 

Vi vil bare påpeke hva som må 

være hensikten. Men 

byggesaks-avdelingen, som 

skal forvalte dem, har egne 

innspill til bestemmelsene. 

 

Et forhold kommunen må 

vurdere. Men bestemmelsene 

er formet slik at Sandvold 

Boliger skal kunne delta i 

utbyggingen i samarbeid med 

FU. 

 

Dette er feil. De representerer 

ca. 10—11% av arealer som 

kan bebygges og være 

lekeområder. 

 

Siden arealene til gården blir 

regulert til utbygging, er det 

vanskelig å se logikken i dette. 

For at de først innflyttede ikke 

skal måtte bo i et 

anleggsområde, er det 

avgjørende at utbyggingen 

starter nederst/lengst nord, og 

så trekker seg gradvis tilbake 

mot hovedatkomsten til 

feltene. 

 

Dette vil bli rettet opp. 

 

Siden deres arealer omfatter så 

liten del av totalt utnyttbart 

område, samt til dels 

marginale områder, vil det å 

Rådmannen har 

vurdert merknadene og 

har implementert deler 

av merknaden i 

planforslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen har ikke 

vurdert områdenes 

verdi da dette ved 

jordskifte vil fastsettes 

av jordskifteretten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har hatt 

kontakt med 

jordskifteretten i 

forhold til avgrensning 

av hensynssonen. 

Ønsket om 

utbyggingsretter antas 
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 Syv endringer av paragrafer i 

bestemmelsene. 

legge til rette for at de skal 

kunne bygge ut på våre arealer 

bli helt urimelig. 

 

Vi stiller oss åpne for at 

paragrafer kan endes, men ikke 

slik at de gir en helt annen 

mening enn det de har i 

forslaget. Kommunen må gjøre 

endringer de mener er riktige. 

å kunne bli håndtert 

ved en evt. 

jordskiftesak. 

17. Beboere langs Fv241. 

Underskrevet felles brev der de 

ikke vil ha ny veg til Lisletta før 

det anlegges gang-/sykkelveg 

langs Fv241. 

 

Vi har forstått det slik at en 

gang-/sykkelveg her er 

prioritert i eget 

utbyggingsprogram. 

Dette har ikke vært et krav i 

tidligere planer, slik at det ikke 

kan settes som et 

rekkefølgekrav nå. 

 

Rådmannen anser 

merknaden 

tilfredsstillende besvart 

av forslagstiller. 

18. John Skøien. 

Stiller seg bak merknadene fra Per 

Strande og Øystein Frøyshov, ved 

brev fra advokatfirma Bentzen. 

 

 

Se nedenfor. 

 

19. Brakar. 

Tanberghøgda skal kobles til 

eksisterende kollektivtilbudet med 

ganglenker til Dalsbråten og 

Ringerike sykehus. Trenger 

ganglenker som er universelt 

utformet. 

Trenger holdeplass for skolebuss 

langs ny veg til Lisletta. 

Ny holdeplass og snuplass sentralt 

i det nye området. 

 

 

Nye veger dimensjoneres for buss. 

 

Holdeplasser utformet med 

universell utforming. 

 

Fortau langs Arnegårdsveien 

og Tandbergmoveien er, så 

langt det har vært mulig, 

utformet med universell 

utforming. 

 

Lagt inn i planen. 

Kan legge holdeplass der. Ikke 

snuplass, da det blir 

gjennomkjøring når nordre 

deler av Krakstadmarka blir 

utbygd. 

 

Vegene er dimensjonert også 

for buss. 

OK. Vises ikke på kart, men 

kan formuleres i 

bestemmelsene. 

 

 

Det er lagt inn 

mulighet for å snu buss 

i revidert plankart. 

Behov for skoleskyss 

og usikkerhet rundt 

gjennomføring av vei 

videre nordover gjør 

det nødvendig å 

håndtere situasjonen 

midlertidig. 

Merknaden anses for 

øvrig tilfredsstillende 

kommentert. 

20. Avd. Bentzen på vegne av   
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Frøyshov og Strande. 

Bør ha rekkefølgebestemmelse om 

at delstrekninger av offentlige 

veger skal godkjennes og overtatt 

av kommunen før brukstillatelse/ 

ferdigattest kan gis for tilknyttede 

boligfelt. 

 

Planområdet må utvides og 

gjennomfartsveg tegnes inn som i 

kommunedelplanen. Kurvaturen 

endres. Rekkefølgebestemmelse 

som i kommunedelplanen. 

 

 

 

 

Vurdere om trafikkforholdene er 

tilstrekkelig synliggjort for 

fremtidig bilde. 

 

 

 

Mener denne detaljplanen skal 

omfatte alle deler av 

kommunedelplanen. 

 

 

 

 

Gjennomgående samleveg må 

være offentlig.  

 

Savner helhetlig infrastrukturplan. 

 

 

Slike rekkefølgebestemmelser 

bør en ha, og det er forsøkt tatt 

inn allerede. Men kommunen 

kan vurderes om de kan 

forbedres. 

 

En har laget vegplan videre inn 

mot den nordre delen, for å 

vise kontinuiteten i veg. Vil 

komme inn i byggeområdene 

der som i kommunedelplanen. 

Justeringen av vegplanen 

medfører ingen ulemper for 

eierne av de nordre områdene. 

Bestemmelsene sikrer at 

utbyggerne i sør vil medvirke 

til at vegen kan bygges. 

 

Denne planen baserer seg på 

trafikkanalysen i 

kommunedelplanen, med 

utfyllende vurderinger. Skulle 

tallene bli noe annerledes, vil 

det ikke påvirke 

dimensjoneringen av veger 

eller støytiltak. 

Det er et omfattende arbeid og 

kostnad å lage detaljplan, og 

den bør utarbeides av dem som 

skal gjennomføre den. Nordre 

deler må utarbeides av 

grunneierne der, eller av de 

som de selger arealene til. 

 

Gjennomgående samleveg 

med tilhørende fortau og 

sidearealer skal være 

offentlige. 

 

Siden det har vært liten 

fremdrift i utviklingen av 

nordre deler av 

Krakstadmarka, har en ikke 

laget en slik helhetlig 

infrastrukturplan. Det må de 

ansvarlige i nord gjøre for sine 

Det er sett på 

viderføring av vei til 

nordre 

utbyggingsområder i 

kommunedelplanen. 

Rådmannen anser at å 

regulere disse nå ville 

bidratt til å sikre 

gjennomføring bedre 

enn valgt løsning. 

Samtidig vil man ved 

senere regulering av 

denne veien ha større 

fleksibilitet til å 

tilpasse veien til 

boligområdet den skal 

forbinde.  

 

Rådmannen ser helt 

klart fordelen av en 

sammenhengende 

infrastrukturplan slik 

det etterlyses av 

merknadsstiller. Det er 

imidlertid store 

utfordringer knyttet til 

utarbeidelse av en slik 

plan der denne skal 

legges over andres 

områder. Rådmannen 

anser derfor at planen i 

tilstrekkelig grad 

ivaretar de hensynene 

kommunedelplanen 

pålegger å ivareta. 
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deler. 

 

21. Kjell Baug. 

Mener planen ikke ivaretar 

gjennomgående samleveg fra syd 

til nord i Krakstadmarka. 

Stiller seg bak uttalelsen fra adv. 

Bentzen. 

 

Se kommentarene ovenfor. 

Ingen kommentar 

22. Reidun Oterhals. 

Har ingen kommentar. 

 

OK. 

Ingen kommentar 

 



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Arne Tovslid / 3221 4332 1 6/1 65925 - 9 1 5/4556 - 1 04 05.06.201 9

405 Detaljregulering - Tanberghøgda - spørsmål om trekking av innsigelse

Vi viser til brev fra dere datert 1 3. mai 201 9

På møte med kommunen den 1 2. mars ble det klart at Statens vegvesen trekker kravet om

planskilt kryssing av fylkesvegen fv. 241 for gående og syklende. Strekningen ned til Åsa -

krysset skal planlegges av Statens vegvesen.

Det reviderte planforslaget viser noe utvidelse av fylkesvegen og busslommer i

kryssområdet.

Skoleveg fra området er vist på kart og går via Tandbergmoveien. Dette blir en skoleveg med

høydeforskjeller og vil nok føles som lang omveg. Vi vil o ppfordre kommunen til å etablere

korter og med direkte skoleveg gjennom ravinelandskapet, både fra nedre del av BFS1 /2 mot

Stubbveien/ Dronning Åstasgate og mellom nedre del av BFS1 /2 og BLK2 m.fl. Det vil være

stort behov for snarveier på tvers i nedre del av planområdet. Vi vil imidlertid trekke

innsigelsen.

Konklusjon:

Statens vegvesen har ikke innsigelse mot det reviderte planforslaget.

Vegavdeling Buskerud

Med hilsen

Rolf - Helge Grønås

Avdelingsdiektør Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1 502 MOSS



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Fossen Utvikling AS       

Kontorfellesskap 

Søndre torv 2B 

3510 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/4556-107 32285/19 PLN 405  11.07.2019 

 
405 Detaljregulering - Tanberghøgda 

Begrenset høring av planforslag 

 

 

I forbindelse med ordinær høring av forslag til detaljregulering 0506_405 kom det innspill om 

flytting av atkomstveg av hensyn til inngrep i dyrka mark.  

Endringen av atkomstvei vil ha følger både for behovet for erverv av grunn til veien og i 

forhold til atkomst for eksisterende boliger og eiendommer. Det antas også at dette vil ha noen 

følger for bruken av eksisterende vei i forhold til gjennomkjøring som er fremhevet som et 

problem i dag.  

 

 

Endringen som foreslås fremgår av kartvedlegget. Endringen innebærer at atkomstveien følger 

skogkanten den siste delen mot Lisletta. Endringen innebærer at dagens kryss mot Fv 241 og 

atkomst til eiendommer og boliger på Tanbergmoen opprettholdes. 

 

Ettersom endringen medfører konsekvenser for berørte grunneiere sendes forslaget ut til 

begrenset høring med frist på 3 uker for uttalelse. Ved behov kan saksbehandler kontaktes for 

avklaring av eventuelle spørsmål. Vi ber om at merknader og forespørsler sendes til postmottak 

med kopi til saksbehandler på e-post. 

 

Eventuelle merknader til endringsforslaget blir behandlet sammen med merknadsbehandlingen 

til ordinær høring og vil fremkomme av den politiske saken som forventes fremmet i slutten av 

august 2019. 

 

 

Med hilsen   
    
Knut Kjennerud   
avdelingsleder   
  Lars Lindstøl 

  saksbehandler 

  Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 

I hht. adresseliste 

 

Vedlegg: 

Kart nytt forslag til vegtrasè 

Revidert forslag til plankart 















 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4556-70  Arkiv: PLN 405  

 

Sak: 35/18 

 

Saksprotokoll - 405 Detaljregulering Tanberghøgda - Førstegangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Tanberghøgda sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Saken må før andregangsbehandling behandles av Landbruksmyndigheten etter 

jordlova. Forhold vedrørende kompensasjon av tapt dyrket mark ved bygging av trase 

mot Lisletta, skal høres spesielt.  

 

4. Fossen utvikling AS og Ringerike kommune skal i høringsperioden avholde 

informasjonsmøte for naboer, berørte parter og andre interessenter.  

 

5. Rådmannen skal før andregangsbehandling legge inn rekkefølgebestemmelse om at det 

i utbyggingsavtale skal komme frem at Ringerike kommune overtar offentlig 

samferdselsanlegg og infrastruktur, først da det er ferdig utbygd, og det foreligger 

ferdigsattest. 

 

6. Det skal før andregangsbehanlding legges inn kryssing for fotgjengere av o_SKV2 for 

Pilgrimsleden mot Sætranggata.  

 

7. Før 2. gangs behandling skal framføring av vei mot sør-øst avklares nærmere med 

berørte grunneiere. 

 

 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 11.12.2018: 

 

Repr Hanaug (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 

35/18, da han har eierinteresser i selskapet som er part i saken. 

 

Henaug ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i  

hht. forvaltningslovens §6.2.                       

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Moss: Vogts gate 17 
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  14.02.2019  2019/12518 
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  18.12.2018  15/4556 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 
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Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  

Ringerike kommune - Statlig samordnet høringsuttalelse til planforslag for 
Tanberghøgda 

Det vises til offentlig ettersyn i brev datert 18. desember 2018 med forslag til detaljregulering for 
Tanberghøgda. 
 
I brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 08. januar 2019 informeres det om samordning av 
statlige innsigelser. Fra 2018 er dette blitt en fast ordning, jf. pressemelding fra Regjeringen datert 
27. desember 2017. 
 
Vi viser også til rutiner for ordningen i Veilederen om Samarbeid om effektive avklaringer i 
arealplanleggingen som Fylkesmannen har sendt ut den 22. juni 2016.  
 

Saken gjelder  

Planforslaget legger til rette for oppføring av 350 boenheter fordelt på frittliggende 
småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Planforslaget er i tråd med 
kommunedelplan for Krakstadmarka hvor området er avsatt til boligformål. 
 

Fylkesmannens kompetanse  

Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen har et ordinært 
samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget myndighetsområde og skal som 
fagmyndighet påse at planer ikke er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser. 
Samtidig skal Fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra øvrige statlige 
fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.  
 
Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som  
skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men  
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Hvis en innsigelse avskjæres vil 
det si at den ikke fremmes som innsigelse. 
 
I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Det er høringsuttalelser med 
innsigelse fra følgende statlige etater: 
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 Statens vegvesen, 31. januar 2019  

 

Oversikt over høringsuttalelsene  

Statens vegvesen har fremmet følgende innsigelse:  
 Både som fylkeskommunal myndighet og statlig sektoransvar fremmer SVV innsigelse til 

planforslaget for manglende konsekvensutredninger og manglende plan for kryssene med 
fv. 241, undergang, busslommer, skoleveg og g/s-veg. 

 
 
Vedlagt følger også høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken hvor vi har en del faglige råd 
og anbefalinger til planforslaget. Vi ber kommunen om å ta en grundig gjennomgang av uttalelsen. 
 
 
Samordning  

Statens vegvesen har fremmet innsigelse med bakgrunn i manglende utredninger av konsekvenser 
for trafikk og manglende løsninger for buss langs fv. 241 og løsninger for gående og syklende.  
 
Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsen. 
 
Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full 
oversikt og utfyllende informasjon om innholdet. 
 

Videre prosess  

Fylkesmannen forutsetter at Ringerike kommune følger opp innsigelsen og samarbeider med 
Statens vegvesen for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte 
fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene. 
 
Dersom partene ikke blir enige, skal saken oversendes Fylkesmannen etter de ordinære rutinene jf. 
pbl. § 5 - 6. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Kristin Nordsiden (e.f.) 
Seksjonssjef 

  
 
Brede Kihle 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

Vedlegg: 
1 Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 31. januar 2019 
2 Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 13. februar 2019 

 
 

Kopi til: 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Tollbugata 2 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap 

Postboks 723 Stoa     Postboks 702 

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Postboks 325 

1502 MOSS 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Anne-Mette Bjertnæs / 

32214342 

16/165925-5  31.01.2019 

     

      

Svar - Reguleringsplan for 405 Tanberghøgda -  innsigelse 

Vi viser til mottatte plan for overnevnte tiltak. 

 

Hensikt med planen er å legge til rette for 350 boliger på Tanberghøgda. Dette er en del av 

kommunedelplan Krakstadmarka og må sees i sammenheng med den.  

 

Forelagte forslag til reguleringsplan for Tanberghøgda er manglende konsekvensutredet på 

trafikk, gang/sykkel og kollektiv. 

 

Gang/sykkel og skoleveg 

Vi går ut fra at skolebarn fra Tanberghøgda og Krakstadmarka skal gå på Benterud skole. 

Det er ikke vist tilfredstillende løsning for gående og syklende til skolen i framlagte plan for 

Tanberghøgda. Det vises til turdrag innen planområdet. Gående og syklende fra så mange 

boliger må ha separat sammenhengende offentlig gang/sykkelvegnett som driftes og 

vedlikeholdes hele året. Det må dokumenteres tilredstillende skoleveg helt fram til skolen. 

 

 

Trafikkutredning 

Det må framlegges trafikkutredning for alle boligene i Krakstadmarka og eksisterende 

boligområde, en vurdering av hvordan trafikken er tenkt fordelt på Arnegårdsvegen og ny 

adkomst til Lisletta/fv. 241. En etappevis utbygging kan beskrives.  

 

Trafikken på fv. 241 har i dag en ÅDT på 4800. Denne vil øke med årene med generell 

trafikkvekst og all trafikk fra Krakstadmarka. Trafikken som skal legges til grunn er 

prognoseåret, og det skal være 10 år dvs. 10 år etter åpningsåret.  Vi mener at det må 
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bygges en g/s-undergang for å oppnå en trafikksikker kryssing av fv. 241 . Målpunkter for 

g/s-trafikken er bl. a. Helgelandsmoen, Norderhov, Botilrud og Hvervenmoen. 

 

I plangrunnlaget henvises det til Statens vegvesen håndbok 263. Den er utgått og det er 

kommet en nye i håndbøker N100 Veg og gateutforming og V121 Geometrisk utforming av 

veg og gatekryss.  

 

Ny adkomstveg til kryss med fylkesveg 241 må: 

- Dimensjoneres for alle boligene for Krakstadmarka. 

- Busslommer på begge sider av fv. 241 g/s-veg til denne i tilknytning til planskilt 

undergang til busslomme. 

- Gang-sykkelveg langs rv. 241 skal være separat med 3 meter fra fv. 241 og må 

legges på østsiden av fylkesvegen. Den må føres bort til Åsavegen for å knytte til 

gang/sykkelvegnett som ligger der for å knytte den til øvrig sykkelveg i området. 

Gang-sykkelvegen skal trekkes helst 5 meter unna i krysset for at en bil skal kunne 

stå mellom g/s-vegen og fv. 241. 

- Avkjørsler rett over krysset for ny adkomstveg må stenges og ny adkomst må vises 

og opparbeides et annet sted. 

- Detaljerte tegninger av kryss med fv. 241, g/s-undergang og avslutning ved 

Åsavegen må utarbeides i tråd med vegnormalene. 

 

 

Konklusjon 

Både som fylkeskommunal myndighet og statlig sektoransvar fremmer innsigelse mot 

manglende konsekvensutredninger og manglende plan for kryssene med fv. 241, 

undergang, busslommer, skoleveg og g/s-veg. 

 

 

 

 

Vegavdeling Buskerud  

Med hilsen 

 

 

 

Rolf Helge Grønås 

Avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup 

 Seksjonsleder 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Tanberghøgda ved Hønefoss 

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Tanberghøgda ved 
Hønefoss. Planforslaget er i tråd med kommunedelplan for Krakstadmarka hvor området er 
avsatt til boligbebyggelse. Planforslaget legger til rette for oppføring av ca. 350 boenheter 
fordelt på frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokk-
bebyggelse.  Fylkesmannen vil spesielt vektlegge viktigheten av at det nye boligområdet ved 
Krakstadmarka knytter seg til Hønefoss sentrum. Det er derfor viktig at bruløsningen over 
Storelva til Schjongslunden blir etablert for å redusere avstanden til sentrum og for å legge til 
rette for sykkel og gange. Fylkesmannen vil derfor sterkt anbefale at bruløsningen blir sikret 
opparbeidet i form av rekkefølgekrav i planen. Når det gjelder nasjonale jordverninteresser 
vil vi sterkt anbefale at ny adkomstvei blir trukket vekk fra den dyrka marka for å redusere 
omfanget av jordbruksarealer som blir omdisponert til vegformål. Av hensyn til naturtypen 
leirraviner anbefaler vi at lekeplassen f_BLK10 blir redusert i størrelse. Videre har vi en 
forutsetning om innarbeidelse av tiltak mot støy og presiseringer i bestemmelsene. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 18. desember 2018 med forslag til detaljregulering for Tanberghøgda. 
Planforslaget legger til rette for oppføring av 350 boenheter fordelt på frittliggende 
småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 
 
Planforslaget er i tråd med kommunedelplan for Krakstadmarka hvor området er avsatt til 
boligformål. Ny adkomstvei fra Lisletta til området er avklart i ny kommuneplan. 
 
Fylkesmannen har i brev av 26. oktober 2016 og i brev av 22. mars 2017 kommet med uttalelse til 
varsel om oppstart av planarbeid og utvidelse av planområdet. Vi viste til nasjonale føringer og ba 
om at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, landskap, klima og energi, universell 
utforming og naturmangfold ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Til den varslede 
utvidelsen ba vi spesielt om at ny adkomstveg ble planlagt på en måte som ivaretok nasjonale 
jordvernhensyn. Vi la til grunn at ny veg ikke kom i konflikt med dyrka mark. Videre ba vi om at 
utvidelsen i nord ivaretok to bekkekløfter i dette området. Kryssing med vei her bør løses med bru 
fremfor bekkelukking og igjenfylling av bekkedalen. 
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Fylkesmannens kommentarer 

Etter en gjennomgang av saken er det først og fremst hensynet til energi og klima, jordvern, barn og 
unge, naturmangfold (ravinelandskap), støy og risiko og sårbarhet som vi har merknader til. 
 

Energi og klima 

I forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen for Krakstadmarka var det vesentlig å få på 
plass en bru over Storelva for å binde det nye boligområdet tettere sammen med Hønefoss. Uten 
denne bruløsningen må dette boligområdet regnes som bilbasert. Det er derfor svært viktig å få 
realisert denne bruløsningen for å legge til rette for gående og syklende. Ved tilrettelegging for 350 
nye boenheter mener vi det er viktig at det innarbeides rekkefølgekrav om at brua skal være på plass 
før planforslaget er ferdig realisert. Vi vil derfor sterkt anbefale at kommunen innarbeider et slikt 
krav i planen. Hvis dette ikke innarbeides i denne planen vil Fylkesmannen vurdere innsigelse ved 
detaljregulering av de øvrige feltene for å sikre at bruløsningen blir realisert. Vi viser til nasjonale 
føringer om å redusere transportbehovet og klimagassutslippene, jf. statlig planretningslinje for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
 
Utbyggingsområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for levering av fjernvarme. I 
planbeskrivelsen står det likevel at utbyggingen ikke vil knytte seg til dette på grunn av at boligenes 
størrelse tilsier at boligene ikke faller inn under tilknytningsplikten. Videre er det vist til store 
investeringskostnader ved påkobling. Det er vist til de generelle kravene i TEK om lavt energibruk. 
Fylkesmannen mener dette er lite ambisiøst ved en såpass stor utbygging og ber kommunen om å 
vurdere krav til påkobling eller andre klimavennlige løsninger. Vi viser til at det er en nasjonal 
målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk og 
Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030. Et viktig tiltak er å satse på alternative 
oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel tilrettelegging for varmepumpe, fjernvarme, bioenergi 
eller bygging av lavenergibygg/passivhus.  
 
Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, samt plan- 
og bygningsloven § 3-1 bokstav g med krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom 
løsninger for energiforsyning.  
 

Jordvern 

Det går frem av saken at ny adkomstvei til Lisletta vil resultere i at ca. 5 daa med dyrka mark blir 
omdisponert til vegformål. Fylkesmannen mener det er uheldig at et såpass stort areal med dyrka 
mark blir omdisponert som følge av opparbeidelse av ny vei. Dette er ikke i trå med nasjonale 
jordvernhensyn. Vi viser til behandlingen av kommunedelplanen for Krakstadmarka hvor det ble 
tydelig fastslått av Kommunal- og moderniseringsdepartementet viktigheten av å sikre den dyrka 
marka. 
 
Stortinget vedtok en nasjonal jordvernstrategi i desember 2015 som sier at årlig nasjonal 
omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 4000 dekar innen 2020. Det er en 
innstramming av tidligere nasjonal målsetting om at omdisponeringen ikke skulle overstige 
6000 dekar, jf. Meld. St. nr. 9 (2011-2012) «Velkommen til bords». Vi viser også til brevet fra 
Landbruks- og matdepartementet av 8. mars 2016 og 1. oktober 2018 hvor det vises til 
jordvernstrategien. Her går det blant annet frem at målet skal nås gradvis innen 2020 og at 
kommunen som plan- og bygningsmyndighet har en viktig rolle med å følge opp dette. 
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Med bakgrunn i at ny vegløsning er i tråd med nylig vedtatt kommuneplan, fremmer vi ikke 
innsigelse til planforslaget. Vi legger også vekt på at ny veg i stor grad er lagt i kanten av dagens 
jorde. Det kan se ut til at det er lagt vekt jordvernhensyn når vegen er planlagt. Vi er derfor 
overrasket over at vegen vil medføre et såpass stort arealbeslag. Hvilke arealer som blir 
omdisponert mener vi bedre kunne vært synligjort i planforslaget og hvilke vurderinger som ligger til 
grunn. Fylkesmannen vil sterkt anbefale at den nye vegen i sin helhet blir lagt innenfor skoggrensa 
for å redusere omdisponeringen i størst mulig grad. Videre anbefaler vi at der hvor det er nødvendig 
å ta i bruk dyrka mark, innføres et krav i bestemmelsene om at matjorda skal sikres for gjenbruk i 
form av jordforbedring, nydyrking eller lignende. 
 

Barn og unges interesser 

Planforslaget legger opp til flere lekeplasser med bestemmelser som sikrer opparbeidelse. Dette 
mener vi er bra. Det går frem av saken at det er planlagt for 10 lekeplasser som i sum tilsvarer et 
areal på 9,5 daa. Videre vil vi trekke frem som positivt at en del av boligområdet er planlagt med 
parkering under bakken med bilfritt småhusmiljø. Dette vil skape gode bomiljøer for spesielt barn og 
unge. 
 
Vi savner en bedre redegjørelse for trafikksikker gangadkomst til barne- og ungdomsskole og mener 
dette kunne vært bedre utredet. Ny adkomstløsning til Lisletta er planlagt med eget fortau. Her er 
det et busstopp i dag. Vi vil likevel tro at barn til Benterud skole vil benytte seg av Tandbergmoveien 
eller stien som leder ned til Høyskolen via det planskilte krysset under Osloveien og frem til skolen. 
Hvordan trafikksikkerheten er vurdert langs denne traseen burde vært utredet ved en såpass stor 
utbygging som Tanberghøgda legger opp til. Vi ber derfor kommunen vurdere dette grundig før 
endelig vedtak av planen og om det er behov for å gjennomføre tiltak for å bedre trafikksikkerheten 
for barn og unge.  
 
Gangbru over til Schjongslunden er også et viktig tiltak for barn og unge i området. Dette vil 
redusere avstanden til dette området betraktelig og vil kunne bli en naturlig del av aktivitetsområdet 
for barn og ungdom som vokser opp ved Krakstadmarka. Schjongslunden er et flott område for barn 
og unge hvor det er idrettsanlegg både innendørs og utendørs.  
 

Naturmangfold 

Den planlagte utvidelsen i nord er tatt ut av planforslaget. Kryssing av bekkene i dette 
ravineområdet er derfor ikke lenger en problemstilling. 
 
Lekeplassen f_BLK10 er på ca. 9,4 dekar og kommer i tillegg til de 10 regulerte lekeplassene som til 
sammen omfatter et areal på 9,5 daa. I planbeskrivelsen går det frem at det ikke er noen konkrete 
planer for å opparbeide dette arealet til lekeplass. Dette vil kreve omfattende oppfylling av terrenget 
siden dette utgjør en del av en ravine. 
 
I gjeldende kommunedelplan er det avsatt et mindre areal til lek i dette området. Av hensyn til 
ravinelandskapet anbefaler vi at lekeplassen blir redusert i størrelse slik at den mest krevende delen 
av ravinen, hvor høydeforskjellen er svært stor, blir tatt ut av planforslaget og blir regulert til 
naturområde i tråd med overordna plan. Leirraviner er en naturtype som er oppført i rødlisten for 
naturtyper 2018 som sårbar (VU). Naturtypen huser et rikt mangfold av arter. Ravinedaler har også 
viktige funksjoner for vilt (spredningskorridorer, passasjer, yngleområder for bl.a. hjortevilt). En rik 
insektfauna legger også grunnlaget for en mangfoldig fuglefauna. Med dette som bakgrunn vil vi 
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derfor sterkt anbefale at en større del av denne ravinen blir ivaretatt som en del av det regulerte 
naturområdet. 
 
Siden store deler av ravinelandskapet ved Krakstadmarka er avsatt til boligområde og er påvirket av 
veger og boligutbygging i dag, fremmer vi ikke innsigelse. Slik vi vurderer saken er ikke verdiene av 
nasjonal eller regional interesse. Dette er også dokumentert gjennom utarbeidelsen av 
kommunedelplanen. 
 
Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser vi av 
saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på sårbare arter som det står i 
planbeskrivelsen. Omdisponering fra LNF-område til byggegrunn og forholdet til 
naturmangfoldloven er gjennom kommunedelplanen avklart. Vi vil likevel anbefale at planforslaget 
blir vurdert konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8-12, i tråd med lovens intensjoner. 
 

Støy 

Ny samleveg vil resultere i at den nærmeste husrekken vil bli støyutsatt. Dette er dokumentert i 
planbeskrivelsen og i bestemmelsene er det krav om oppfølging av dette i tråd med føringene i 
støyretningslinjen T-1442/2016. Som vi har uttalt tidligere til planforslag i Ringerike kommune 
anbefaler vi at støygrensen på Lden = 55 dB blir tatt inn i bestemmelsene slik at støygrensen blir 
juridisk bindende for reguleringsplanen. 
 
Videre mener vi det er uheldig at det ikke er utredet eller innarbeidet noen tiltak for å ivareta 
støyhensynet for de berørte boligtomtene. Dette skal løses som en del av påfølgende byggesak. For 
å ivareta dette anbefaler vi at det blir regulert inn en støyskjerm langs vegen med rekkefølgekrav for 
opparbeidelse.  
 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står at fortetting med kvalitet er en 
viktig forutsetning for en god by- og tettstedsutvikling. Det er uttrykt en forventning om at 
kommunene skal forebygge nye miljø- og helseulemper i form av støy ved planlegging av ny 
boligbebyggelse. 
 
Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) som 
trådte i kraft 1. januar 2012. I § 4 gis kommunen blant annet et ansvar for å bidra til å beskytte 
befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
 
Som et minimum ber vi derfor om at støysonen blir regulert inn i planen som en egen hensynssone 
med tilhørende bestemmelser som sikrer at alle boligene får støyverdier som ikke overstiger Lden = 
55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot den nye samlevegen. Dette gjelder for rom til 
støyfølsomt bruk (i hovedsak stue og soverom). Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må 
være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 
 
Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til planforslaget under forutsetning av at dette blir 
innarbeidet i den endelige planen. Det betyr at kommunen ikke har anledning til å vedta 
detaljplanen uten at dette kravet blir innarbeidet i kart og bestemmelser. 
 

 

Risiko og sårbarhet 
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Som en del av arbeidet med kommunedelplanen ble det utarbeidet en geoteknisk rapport fra NGI. 
Her er det flere anbefalinger som skal legges til grunn for utbyggingen i Krakstadmarka. Vi 
forutsetter at dette følges opp i planen og når området skal bygges ut. Med utgangspunkt i de 
varslede klimaendringene og mer nedbør og ekstremvær som følge av dette, er det spesielt viktig at 
dette blir tilstrekkelig vektlagt når det skal bygges ut i et ravineområde. Vi viser til uttalelsen fra NVE 
hvor de har merknader til hvordan planforslaget ivaretar dette og vi forutsetter at kommunen følger 
opp de faglige anbefalingene her.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Eli Kristin Nordsiden (e.f.) 
Seksjonssjef 
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Uttalelse til detaljreguleringsplan 405  for Tanberghøgda 

  

Det vises til deres kunngjøring av høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for 

Tanberghøgda datert 18.12.2018.   

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern gir råd- og veiledning i henhold til Folkehelseloven 

kapittel 3 og tilhørende forskrifter i plansaker. Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet 

som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og 

sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.  

 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot 

faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet 

til helse og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet 

etter annet lovverk, jf. Miljørettet helsevernforskriftens § 4. 

 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har vurdert de aktuelle miljø- og helsefaktorer som kan 

påvirke planområdet og mulige effekter planområdet kan påføre omgivelsene, og har følgende 

merknader til planforslaget: 

 

Støy 

Støy er en miljøfaktor som kan virke negativt inn på folks helse. Den nedre delen av boligene 

langs nedre atkomstvei, Arnegårdsveien, ligger i gul støysone fra E16 og øvrig veianlegg på 

Hvervenkastet. Flere av beboere langs hele Arnegårdsveien har sendt bekymringsmelding til 

Kommuneoverlegen om helsemessige ulemper som følge av støv- og støyplager samt 

opplevelse av redusert sikkerhet fra bygg- og anleggsvirksomhet under utbygging på 

Tanbergmoen og er bekymret for ytterligere belastninger fra fremtidige planlagt utbygging. 

 

Det er i planen foreslått ny atkomstvei fra Lisletta. Kommuneoverlegen forventer at denne blir 

benyttet som bygg- og anleggsvei for utbygging av planområdet. Det er videre stor 

sannsynlighet for at planlagte atkomstvei vil bli ny fremtidig hovedvei mellom Lisletta og 



Hvervenkastet. Forslagsstiller må derfor dimensjonere veien med tilstrekkelig standard og 

utforming for å tåle en slik forventet trafikkbelastning. Boligene langs veien må videre 

skjermes tilfredsstillende mot støy, luftforurensning og trafikkfare. Det må også være en 

forutsetning at veien, kollektivholdeplasser, gangfelt, gang- og sykkelvei mellom Lisletta og 

Hvervenkastet blir ferdigstilt før innflytting i de første boligene.   

 

Kommuneoverlegen forventer at planens forslagsstiller kan fremlegge støysonekart og –

prognoser fra bygg- og anleggsvirksomhet og fremtidig trafikk på Arnegårdsveien for 

eksisterende og planlagte boliger og sårbare institusjoner (sykehus og barnehage) i henhold til 

«Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016)». 

 

Trafikksikkerhet  

Planlagte utbyggingsområde ligger i gang- og sykkelavstand til Hønefoss sentrum, Benterud 

skolen, idrettsanlegg, Schjongslunden mm.. På grunn av topografien er det stor sannsynlighet 

for at fremtidige beboere vil foretrekke kollektiv- og biltransport (passiv transport) framfor å 

gå eller sykle (aktiv transport).  Kommuneoverlegen tilrår derfor at forslagsstiller legger til 

rette med «snarvei» fra planlagte boligfelt og f.eks. gjennom skogen til eksisterende gangvei 

på universitetsområdet. Med «snarvei» menes en jevn, fast og godt belyst gangbane med 

tilstrekkelig bredde og standard for maskinelt vedlikehold og helårlig bruk. Fordelene med en 

«snarvei» til sentrum, vil kunne være tryggere skolevei og at flere kan gå til og fra sentrum. 

En snarvei her vil sannsynligvis ikke kunne oppnå universell utforming, den vil bli for lang og 

bratt for manuelle rullestolbrukere, men kanskje tilgjengelig for elektrisk rullestolbrukere.   

 

Lekeplasser og uteoppholdsarealer 

Boligområdet må tilrettelegges med felles uteoppholdsarealer og lekeplasser med tilgang til 

både sol og skygge samt stille områder. Uteoppholdsarealene må tilrettelegges med universell 

utforming og kunne brukes av alle i så stor utstrekning som mulig.  

 

Lokal luftforurensning 

God lokal luftkvalitet i boligområder er en forutsetning for god helse. Vi anbefaler at tett 

bebygde boligområdet blir tilrettelagt med minst mulig utslipp av røykgasser til uteluften, 

fortrinnsvis bør boligene bli tilknyttet fjernvarmeanlegg.   

 

Bygg- og anleggsvirksomhet 

Vi forutsetter at bygg- og anleggstrafikken foregår på godt vedlikeholdte veianlegg som tåler 

belastningene fra anleggstrafikk og tyngre kjøretøy. Støy- og støvbelastninger til omgivelsene 

må i anleggsperioden ikke overskride «Retningslinjer for behandling av støy i arealplan-

leggingen (T-1442/2016)» og «Retningslinje for behandling av luftkvalitet i areal-

planleggingen (T-1520/2012)», jf. Forskrift om miljørettet helsevern, § 9. 

 

Universell utforming 

Forslagsstiller må kunne tilrettelegge for de fem hovedgrupper av funksjonshemmede i 

planområdet for å oppnå universell utforming. Giftige eller allergifremkallende planter må 

unngås. De må tilrettelegges med god tilgjengelighet for orienteringshemmede og 

synshemmede, her nevnes ledelinjer, oppmerksomhetsfelt, farefelt, håndløpere, rekkverk, 

kontraster, markering av trinn m.m. der det er krav om det etter byggetekniske forskrifter 

(TEK17)  jf. Strategi for universell utforming i Ringerike kommune 2015-2025. 

 

 

 



 

Konklusjon 

Kommuneoverlegen støtter forslaget til detaljregulering av Tanberghøgda og forutsetter at 

boligområdet, uteoppholdsarealene, interne veier m.m. blir tilrettelagt med universell 

utforming så langt som praktisk mulig.  

Kommuneoverlegen forutsetter at «snarveier» til sentrum blir utredet og etablert med «trygge 

skolevei» som målsetning. 

Videre må bygg- og anleggsvirksomheten ikke medfører vesentlig helsemessig ulempe for 

omgivelsene i form av støv- og støyulemper.  

 

 

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf. 905 62 030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 
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Areal- og byplankontoret 
 
       Hønefoss, 7/2 -2018 
 
 

Vi deltok på orienteringsmøtet om Tandberghøgda tirsdag29/1- 2018. 

 
Nåværende og framtidige trafikkforhold i Arnegårdsveien og Tandbergmoveien ble sentrale 
temaer på møtet. 
Vi har tidligere i forbindelse med ombygging av  Arnegårdsveien uttalt oss om 
trafikkforholdene i veien. 
Vi er opptatt av å få en vei som gir sikre forhold både for gående og bilister. 
 
Etter hvert som innflyttingen i Tandberglia øker vil trafikken i 
Arnegårdsveien/Tandbergmoveien  få en betydelig vekst. 
Veien er nå skiltet med 30 km/t, og med gjennomkjøring forbudt over Tandbergmoen mot 
Lisletta. 
Til tross for skiltingen erfarer vi at det en mange som ikke overholder 30km/t, samt at det 
også er mange som ikke overholder forbudet mot kjøring over Tandbermoen mot Lisletta. 
Det oppstår derfor en del trafikkfarlige situasjoner særlig i Arnegårdsveien. 
Krysset Arnegårdsveien – Tandbergmoveien er meget uoversiktlig både for trafikk fra 
Arnegårdsveien og for trafikk fra Tandbergmoveien. Krysset er etter vår mening trafikkfarlig. 
Vi mener derfor at noe med gjøres i dette krysset. 
Et tiltak kan være fartsdump i Tandbergmoveien like i overkant av krysset for å unngå 
alvorlige ulykker.  
Krysset Arnegårdsveien – Arnegårdsbakken er også et trafikkfarlig kryss. Her vil en fartsdump 
i Arnegårdsveien like ovenfor krysset være et nødvendig tiltak for å unngå alvorlige ulykker 
også her. 
 
For å få god sikkerhet for fotgjengere mener vi det bør være fotgjengerovergang for 
fotgjengere som kommer fra Arnegårdsveien og som må krysse 
Tandbergmoveien/Arnegårdsveien for å komme inn på gangveien. 
I dag er det ca 20 hus, i enkelte hus er det flere enn en boenhet, som blir berørt av dette. I 
tillegg vil kanskje fotgjengere fra Tandberglia også komme til å  benytte Arnegårdsveien. 
En del  av disse  fotgjengerene må krysse Arnegårdsveien en gang til dersom de skal ned 
Arnegårdsbakken i retning byen/Eikliområdet/Hibu. I tillegg kommer fotgjengere fra 
Konglefaret. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Astrid og Arnfinn Lundem 
Adr.: Arnårdsveien 42 
3511 Hønefoss 
 
Epost: arnfilu@online. no 
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Ringerike kommune Lf1 I71 1
Areal- og byplan
Postobks123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Att: Åshild Lie

Hønefoss,15.022019

Deres ref.; Vär ret DirekteflL E-post:

MERKNADERTIL PLANNR. 405 DETAUREGULERINGFOR TANBERGHØGDA

1. INNLEDNING

Undertegnede representerer grunneier av gnr 96 bnr 1 PerStrande og grunneier av gnr 97 bnr 12 og 63
Øystein Frøyshov.

Strandeog Frøyshovhar eiendommer nord for planområdet for Tanberghøgda detaljregulering, og hvor
deres eiendommer faller inn under kommunedelplanen for Krakstadmarkapå lik linje med planenfor
Tanberghøgda.

Mine klienter har tidligere innsendt merknader tilknyttet kommunedelplanen, reguleringsplanenfor
Tanberglia,og tidligere i reguleringsprosessen for Tanberghøgda.

Etter gjennomgangav reguleringsplanensom nå er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 16.
februar 2019 er det avdekket både overordnede og detaljerte elementer som fordrer merknader og
tilpasninger i planen.

2. MERKNADER

Det er her snakk om en detaljreguleringsplan. Samtidig er det viktig å ikke glemme de overordnede
hensyneneog hovedprinsippenebak utviklingen av Krakstadmarkasom ny bydel.

I det følgende oppsummeres først de tre sentrale hovedpunktene i merknadene. Deretter redegjøresdet
for de sentrale punktene fra kommunedelplanens planbeskrivelse og bestemmelser ref. også
arealplankartet. Til sistgisdet en detaljert fremstilling av de tre sentrale hovedpunkteneog begrunnelsen
for dette.

For det første må gjennomfartsvegen fra nord til syd angis som «offentlig kjøreveg» i både plankart og
bestemmelser. Det bør legges inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer et kravom at delstrekninger må
godkjennes og være overtatt av kommunen før brukstillatelse / ferdigattest kan gis for tilknyttede
boligfelt.
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For det andre må planområdet utvides slik som tidligere varslet jf. planbeskrivelsen s. 6 og hvor
gjennomfartsvegen inntegnes som forutsatt i kommunedelplanensbestemmelser§ 10 pkt 6. Tilsvarende
rekkefølgebestemmelsersom i § 10 pkt 6 må innarbeides. Gjennomfartsvegenskurvatur i nordøst bør
vurderes endret for å oppnå en hensiktsmessigløsning.

For det tredje bør det vurderes hvorvidt trafikkforholdene er tilstrekkelig synliggjort og vurdert ut ifra et
realistisk fremtidig trafikkbilde. Herunder spørres det om ÅDT-tallene som er lagt til grunn i
planprogrammet er korrekte, og hvordan vegløsningeneog forholdet til gjennomfart er tenkt i lys av
konsekvenser som trafikksikkerhet, støy og trivsel.

2.1. Planbeskrivelsen

Ringerike kommune har tidligere knesatt følgende overordnede retningslinjer for utviklingen i
planbeskrivelsen av 13.juni 2015:

• Punkt 1 «Sammendrag»side4:

o «Deter av avgjørende betydning for planen at detfinansieres engangbroforbindelseover
fra Kragstadmarka til Hønefosssentrum. Det må i tillegg anlegges en internvei for
trafikkavvikling mellom nord og sør.»

o Her knesettes de helt overordnede prinsippenesom må sikres under reguleringsarbeidet
og utbyggingen av delfelt, og som må være fullfinansiert og sikret før bydelens
ferdigstillelse. Dette er altså noe som plankart og bestemmelser må formes etter på
detaljplannivå. I motsatt fall vil disse overordnede prinsippenevanskelig kunne realiseres.

• Punkt 2 <(Bakgrunn)> side 4:

o Krakstadmarkaskal som helhet være en «sentrumsnærog naturlig utvidelseav byen».

o Her fremgår det at bydelen skal være sentrumsnær og tjene som en utvidelse av byen.
Dette stiller krav til sentrumstilknytning i form av veier og bruer; det er ikke nok med
tilknytning til offentlig veinett; det må være en direktekobling til sentrum. Ved utvikling
av delfelt vil dette være en utfordring som bådekommunen, grunneiere og forslagsstiller
må tilrettelegge for.

• Punkt 2.1 «Formål»side 5:

o Kommunen ønsker en «helhetlig utvikling av området», og hvor Krakstadmarka skal
være en «ny bydel».

o Her fremgår det at en fragmentert utvikling ikke skalskje. Det betyr ikke at bydelen ikke
kan reguleres gjennom flere detaljreguleringer for delområder, men det er av sentral
viktighet at både kommunen, grunneiere og forslagsstiller er seg bevisst dette
overordnede målet og sørgerfor at dette er realiserbart.

• Punkt 4.12 «Befolkningsutviklingog offentlige tjenester)>side 37:

o De offentlige tjenestene«forutsetter godt utbygd infrastruktur med bru overStorelva fra
enden av Ringeriksgata.Videreer god forbindelse gjennom Krakstadmarkafra området
ved Tanbergmoen enforutsetning. »

2



o Her fremgår det at brua over Storelva er et viktig element for å sikre de offentlige hensyn
tilknyttet samferdsel.

I saksfremlegget til 2. gangs behandling av kommunedelplanenfremgår det følgende i sammendraget:

• «Hensikten med kommunedelpianener å leggetil rettefor en tett boligbebyggelsemedtilhørende
servicefunksjonernærtHønefosssentrum.

» (...)«Detstillesvidere krav om etablering avsamlevei
mellom dennordligeogsørlige delenav området,samt en ny veitrase mot Lisletta.» “

• Her understrekes det at det er et uttrykt krav om at samleveien fra syd til nord skal etableres.
Dette er nødvendig for å betjene en tett boligbebyggelse med tilhørende offentlige
servicefunksjoner.

2.2. Kommunedelpianbestemmelsene ref. arealplankart

Vegen fra sydogtil nord samt over brua er i kommunedelplanenangitt som en rød linje, hvilket er definert
som «Samleveg».

Frakommunedeiplanbestemmelsene§ 6 om samferdselog teknisk infrastruktur, nærmere bestemt § 6.1
om samleveger, hitsettes følgende:

«Vegeneskal ha standard som samleveg,eventuelt med fortau.» (...)«Vegeneskal være i offentlig eie.
Vegstandardskal godkjennesavkommunen.» (...)«Veddetaljreguleringtillatesjustering av viste traseer.
Endringav trase skal ikke komme i konflikt med vegens funksjon som samleveg.»

Her fremgår det en klar definisjon av samlevegen, hvilket ogsåmå innlemmes på detaljreguleringsnivå.
Samtidig er det absolutte krav til detaljreguleringsplanersinnhold og opparbeidelsenav den nye bydelen.
Det er ikke et alternativ å åpne for at samlevegenskal ligge i privat eie. Vegenskalvære i offentlig eie.

Selv om detaljreguleringsplaner ofte tilpasser de konkrete detaljene sett i forhold til overordnet plan er
det altså her snakkom tydelige og absolutte forutsetninger.

En slik absolutt forutsetning er i tillegg at eventuelle endringer av vegtraseen ikke skal komme i konflikt
med vegens funksjon som samleveg.Dette betyr altså at traseensfunksjon skal ivaretasslik at den holder
tilstrekkelig kvalitet som offentlig ferdselsåre. Kurvatur på vegen er nødvendigviset svært sentralt tema i
den sammenheng.

2.3. Oppsummering av kommunedelplanens planbeskrivelse og bestemmelser

Det er etter dette en klar forutsetning at hele Krakstadmarkaskal utvikles som en helhetlig, ny bydel.
Herunder har Ringerikekommune lagt klare anvisningerpå at det skal byggesen gjennomgåendeveg
som skal betjene hele bydelen, inklusive en bru over elva. Slik sikres beboerne adkomst, de offentlige
samferdselshensyn ivaretas med tanke på effektiv kommunikasjonog hvor man unngår ytterligere
opphopning av trafikk i flaskehalspunkter, og hvor det leggestil rette for gode kollektivpendler.

Dette forutsetter nødvendigvis også at gjennomfartsvegenblir overført til offentlig eierskap. Dette er
satt som overordnet forutsetning i kommunedelplanenslik angitt i punkt 2.2 ovenfor («Vegeneskal
være i offentlig eie»).

Det konkrete planforslaget er ikke i tråd med dette kravet. Det er ikke i henhold til overordnet planverk
og intensjonene bak utviklingen av Krakstadmarkasom ny bydel å leggeopp til
reguleringsbestemmelserpå detaljplannivå som åpner for noen annen mulighet enn offentlig veg. Slik
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bestemmelsenenå er utformet er det åpnet for at gjennomfartsvegen fra nord til syd gjennom
Krakstadmarkablir liggende i privat eie.

Uten disse nødvendigegjennomfartsvegene,og hvor disseikke i reguleringsbestemmelsenesikresat blir
offentlige veger, såvil heller ikke den grunnleggendeforutsetningen om at bydelen skal ha «nærhet til
sentrum)).

Foruten å stride med intensjonene og de overordnede retningslinjene som er lagt til grunn for
bydelsutviklingenvil dette dessuten resultere i at offentlig planverk bidrar til å påvirke privatrettslige
forhold.

I det følgende redegjøresdet nærmere for disseforholdene.

2.4. Forslaget til reguleringsbestemmelser og plankart for TanberghØgda

Gjennomfartsvegener altså inntegnet i kommunedelpianensplankart, og hvor det er forutsatt at denne
vegen skal bli offentlig. Vegen strekker segfra nord til syd og med bru over elva.

Det sentrale spørsmålet er dermed hvordan dette vedtatte kravet er tenkt oppfylt gjennom
detaljreguleringsplanenog dennes bestemmelser.

Slikdet fremgår i reguleringsplankartet er traséen noe annerledesenn i kommunedelplanen, hvilket i og
for seg er kurant så lenge formålet som gjennomfartsvei sikresog hvor det gjennomgående planleggesog
legges til rette for at vegenskal bli offentlig.

Som man ser er gjennomfartsveien angitt med formålskoden SV1-7og SKV1-3.Forslagsstiller har altså
besluttet å dele opp gjennomfartsvegen i forskjellige soner. Det er i seg selv ikke noe i veien for dette
prinsipielt sett, og det kan snarere være hensiktsmessigmed tanke på utforming av hensiktsmessigeog
rasjonelle rekkefølgebestemmelser for utvikling av delfelt. Dette forutsetter igjen at formålte som
gjennomfartsvei sikres og hvor det nedfelles bestemmelser som legger til rette for at vegen skal bli
offentlig.

Her ser man imidlertid at det ikke bare er snakk om forskjellige nummererte soner, men to forskjellige
formål som er regulert i forskjellige reguleringsbestemmelser.

SKV er iht. reguleringsbestemmelsene§ 3.3 «offentlig kjørevei», altså i tråd med Ringerikekommunes
forutsetning om at vegen skal være offentlig. Denne strekker seg imidlertid kun fra rundkjøringen ved
Fv.241 Hadelandsveienog frem til avkjøringen inn til selve boligfeltet.

SV er på sin side «felles veg»jf. reguleringsbestemmelsene§ 3.2.

Arealkartet og reguleringsbestemmelseneer det som er juridisk bindende, og følgelig er det med dette
forslaget kun juridisk bindende at strekningen fra Fv.241 Hadelandsveienog frem til boligfeltet skal være
«offentlig kjørevei», mens resten av gjennomfartsveien gjennom selve Krakstadmarkaikke forutsettes å
skulle være «offentlig». Denneskal kun være «felles veg», hvilket betyr at denne vegen kan bli liggende i
privat eie. Det betyr at forslagsstiller kan prosjektere, dimensjonere og bygge denne som en privat vei slik
at eierskapet ikke blir overført til Ringerike kommune. Forslagsstillervil ikke ha noen juridisk forpliktelse
til å tilgjengeliggjøre arealet for andres gjennomfart. Ringerike kommune vil heller ikke ha
ekspropriasjonsgrunnlag for å sikre oppnåelse av offentlig veg dersom forslagsstiller ikke skulle gi
samtykker eller stille privatrettslige krav som vanskelig kan imøtekommes av kommunen eller andre
private parter.
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I detaljreguleringsplaner er det ofte slik at forslagsstiller ønsker å overføre veier og annen infrastruktur
vederlagsfritt til kommunen for fremtidig drift og vedlikehold. Dette reguleres typisk i utbyggingsavtale
mellom kommunen og forslagsstiller/tiltakshaver. Dersom vegen mv. ikke prosjekteres og bygges i
henhold til kommunale kravtil standard vil imidlertid kommunen ikkeakseptere overtakelse.

I relasjon til Krakstadmarka bydel er det imidlertid ikke et alternativ å ende opp med en slik løsning.
Gjennomfartsvegenskal være offentlig. Dersom det skulleskje noe under byggeprosessen som resulterer
i utilstrekkelig kvalitet / dimensjon påvegen slik at kommunens kravtil standard ikkemøtes,så risikeres
det at vegenlikevel ikkeender opp som offentlig veg.

For at kommunen skal kunne være trygg på at vegen faktisk blir offentlig bør det legges inn
rekkefølgebestemmelser i §7.2 om at gjennomfartsveiens deistrekninger må godkjennesogvære overtatt
av kommunen før brukstillatelse / ferdigattest kangis.

Konklusjon:

Gjennomfartsveg må ikke aksepteres angitt som «felles veg»If. reguleringsbestemmelsene§ 3.2.

Gjennomfartsvegen må i sin helhet angis som «offentlig kjøreveg», og derfor i sin helhet innlemmes
som «5KV»i bestemmelsenes § 3.3.

Det bør legges inn en rekkefølgebestemmelse som fastslår at gjennomfartsveiens deistrekninger må
godkjennes og være overtatt av kommunen før brukstilla telse/f erdiga ttest kan gis.

2.5. Kurvatur, vegfremføring, kom munedeiplanens § 10 punkt 6

Ifølge kommunedelpianens bestemmelser som angitt i punkt 2.2 ovenfor kansamlevegens trasé endres,
men «Endring av trase skal ikke komme i konflikt med vegensfunksjon som samleveg».

Dette er et viktig punkt for reguleringsplanensplankart slik at den tilre ttelegger for videreføring avdet
som skal væreen offentlig veg.

I utgangspunktet legger kommuneplanen til grunn slik trasé:

Utsnittav plankartfor kommunedeiplan
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Traseeni reguleringsplanener endret slik vist nedenfor.

Poengether er at reguleringsplanendreier gjennomfartstraséen betydelig i sydlig retning sett i forhold
til kommunedelplanensløsning.

Det registreresat det ikke er laget en helhetlig infrastrukturplan. En slik plan benyttes gjerne for å sikre
de helhetlige linjene. Enslik plan bør utformes av hensyn til overordnet planlegging,prosjektering og
utbyggingav den nye bydelen. Ved at reguleringsplanennå endrer kurvaturen så vidt langt mot syd vil
gjennomfartsveien antakelig bli mer omstendelig og uhensiktsmessig.Vi snakker her om et kupert
landskap med løsmasser,fjell og bekker,og hvor det vil være nødvendigå krysseopptil 4 raviner,
avhengig av hvor vegen legges. Dette må vurderes nærmere slik at riktig vegtrase blir tegnet inn.

I fortsettelsen av reguleringsplanensplankart og vegenslik den er inntegnet i plankartet pt. går man inn
i et utfordrende område for vegfremføring og hvor det er snakk om et lengre koblingspunkt mellom
delområdene i Krakstadmarkabydel. Det er viktig at denne strekningen mellom delområdene planlegges
slik at den nordre delen av Krakstadmarkakommunedelplan også blir gjennomførbar. Det gjelder både
de praktiske forholdene med tanke på bygging avveg, forutsetningen om en gjennomgåendeoffentlig
veitilkobling herunder bru over til Ringeriksgata/Schjongslunden,og ikke minst at reguleringsplanenvil
ha avgjørende betydning for om det vil være økonomiskforsvarlig for private aktører å utvikle
Krakstadmarkanord.

Dette vil imidlertid enkelt kunne løsesved at detaljreguleringen ogsåher endres slik at den er i tråd med
overordnet kommunedelplan. Nærmere bestemt vises det til kommunedelplanensbestemmelser§10
punkt 6. Bestemmelsener en rekkefølgebestemmelsesom fastslår at det ikke kan gisbrukstillatelse for
kommunedelplanensfelt B_F6før følgende kraver oppfylt:

a) Gang- og veiforbindelse skal være opparbeidet frem til feltet L6 (nordre del av Tandberghøgda
detaljreguleringsplan),og

b) Det skal «sikresgjennomføring» avvei- og gangforbindelsefrem til kommunedelplanensfelt
B_F7(søndredel av Krakstadmarkanord).

Begrepet«sikring av gjennomføring» er naturligvis et begrepsom Ringerikekommune kan uttale seg
om. Men som et minimum medfører begrepet at det må innhentes og sikresnødvendige

Utsnitt av plankart for Tanberyhøgda detaljregulering
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grunneiertilla telser for byggingav veien slik at disseforeligger i god tid før utbyggingfaktisk må skje.
Veien går dels over gnr 96 bnr 1 (eiet av Per Strande), dels over gnr 38 bnr 1 (eiendommen som Fossen
Eiendom ASkjøpte ut sin eiendom gnr 38 bnr 69 fra og som er eiet av KathinkaMohn), og dels over gnr
38 bnr 4 (eiet av Anne Gro Tandberg).

Disserekkefølgebestemmelsene må innarbeides i Tanberghøgda detaljregulering. I lys av dette er det
dessuten naturlig å innregulere vegen i detaljreguleringsplanen (altså frem til hhv. L6og B_F7)slik at
denne kan håndteres, prosjekteres og bygges i tråd med forutsetningene.

I utgangspunktet krever en slik utvidelse av planområdet en ny varslingsrunde. Dette avhjelpes
imidlertid av tidligere varslingsom fremgår i Tandberghøgdasplanbeskrivelse s. 6. Dette varselet gjelder
en utvidelse av planområdet og gjelder nettopp arealet med vegtilkobling mellom de to delfeltene (se
utsnittet nedenfor hvor området er markert med rød sirkel).

Det er uklart hvorfor felt et ble varslet og deretter sløyfet fra planen, men det kan uansett konstateres at
varselet er i tråd med kommunedelplanens bestemmelse § 10 pkt 6, og nytt varselom utvidelsen er
dermed ikke nødvendig.

En planlegging av vei innenfor Tanberghøgda må for det første ikke gjøres slik at man forvansker og
fordyrer videreføring av gjennomfartsveien. Dette har med kurvaturen å gjøre.

Fordet andre må planlegging av veier innenfor Tanberghøgda skje i tråd med overordnet
kommunedelplan, altså oppføring frem til felt L6og sikring avgjennomføring frem til feltet B_F7.

Som man ser er fremføring av vegstrekningen og kurvaturen to tema som hengernøyesammen.

Det bør unngås at rekkefølgebestemmelser, plankart og den helhetlige koblingen mot de konkrete
detaljreguleringsplanene utformes slik at fi nansiering og utbygging blir mindre realistisk. Det er ikke i
tråd med Ringerike kommunes målsetting med kommunedelpianen, og er ikke i samfunnets eller private
grunneiere, ti ltakshavere og forslagsstilleres interesse.

Strande og Frøyshov ser det som sværtviktig å inngi konstruktive innspill for å sikre at reguleringsplanen
utformes på riktig måte slik at den nye bydelen faktisk vil fungere som en helhet. Etviktig ledd i dette er
at man ikke kan se hver reguleringsplan som isolerte delfelt; de må tilpassesslik at alle delfeltene blir
realiserbare. Det må til rettelegges for finansiering og avklaring av veien mellom delfeltene.

I tillegg har en varslet frilgende områder.
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Konklusjon:

Planområdetmå utvides slik som varsletIf.planbeskrivelsen s. 6.

Gjennomfartsvegenmå inntegnes slik som forutsatt i kommunedeiplanensbestemmelser§10 pkt 6.

Det må innarbeides rekkefølgebestemmelser i reguleringsbestemmelsenetilsvarende
kommunedeiplanens bestemmelser§ 10 pkt 6.

Vegenskurvatur bør vurderes endret i tråd med hensiktsmessigløsningtilsvarende traséen an gitt i
kommunedelpianen,slik vist med rød linje i kartutsnittet ovenfor.

2.6. Trafikkgrunnlag, støy og planlegging

planbeskrivelsens punkt 5.18 om støy angis det ÅDT kjt/d 900 for samlevegmot nord, og 600 for
samlevegmot vest.

Dette syneså være kunstig lavetall sett i forhold til kommunedelplanensplanbeskrivelse.I dennes punkt
4.9 (s. 31) om støyfremgårdet i ((Kart9 ÅDTinternt vegnett etter planlagt utbygging»900 ÅDTfra fv241
Hadelandsveienog frem til avkjøringenmot nord gjennom Krakstadmarka.Videreer det 900ÅDT fra vest
ved Hvervenkastetogopp Arnegårdsbakken frem til avkjøringenmot nord gjennomKrakstadmarka.I nord
mot Fv.163Vesternbakken/Vesterntangener det 1900ÅDT.

cFv163

Hensiktenbak å poengtere dette er at det fremstår sværtuklart hvordankjøremønsteretskalværeog hva
slags trafikk somfaktiskvil komme, inklusivetrafikk fra de nordreområdene. I tillegger det uklart hvordan
trafikk og gjennomkjøringeventuelt skal reguleres.

Denne reguleringsplanenskal først og fremst bygges ut etter at Ringeriksbanen/E16(FRE16») er
påbegynt. Når FRE16er ferdigstilt vil hovedtrafikkenikke lengrekomme fra Steinsslettaog opp til krysset
mellom E16 og Fv.241 Hadelandsveien.I stedetvil trafikken etter det nyetrafikkmønsteret komme inn fra

Kart 9 ÅDT internt vegnettetter planlagtutbygging



Styggedalen. Dette tilsier at det kan bli betydelig større trafikk opp Arnegårdsbakkenettersom trafikanter
vanskelig kan forventes å kjøre omveien via Hadelandsveien. Således kan det oppstå betydelige
trafikkutfordringer i flaskehalsen ved Hvervenkastet.

Det er viktig at alle delfelt innenfor Krakstadmarkasikres gjennomfart mot nord, vest og syd. Samtidig er
det et spørsmål hvor mye trafikk som beboerne faktisk vil bli utsatt for — herunder også med tanke på
Arnegårdsbakkensom «snarvei» ned til Hverenkastet,Hvervenmoenog Eikli.

Konklusjon:

Det stiller spørsmål ved om trafikkforholdene er tilstrekkelig synliggjort og vurdert, og om det er lagt
til grunn en urealistisk fremtidig traflkksituasjon etter FRE16-prosjektetsavslutning, herunder ogsåmed
tanke på de ÅDT-tall som er lagt til grunn i detaljreguleringens planpro gram, og hvordan vegløsningene
er tenkt.

2.7. Avsluttende ord

Strande og Frøyshov ser verdien av et godt samarbeid og at hver enkelt detaljreguleringsplan innenfor
Krakstadmarka kommunedelplan utformes slik at de sammen er egnet til å oppfylle de overordnede
målsettingene og kravene stilt i kommunedelpianen, og slik at en hensiktsmessig og kontinuerlig
utbygging i hele Krakstadmarka både blir mulig og oppnåelig. Som et ledd i dette må
rekkefølgebestemmelsenei hver detaljreguleringsplanvære godt funderte.

Det er essensielt at planverket utformes slik at det er gjennomførbart for alle aktører, og at det ikke
utformes slik at det vanskeliggjørrealiseringog utbygging av enkelte eiendommer. Dette både med tanke
på praktisk utforming og traseer, og med tanke på rekkefølgeog finansiering.

Med vennlig hilsen

Advo’ AS

Andreas Ci
Advokat
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1

NVEs uttalelse - Offentlig ette rsyn - Detaljregulering for Tan berghøgda
- Ringerike kommune
Viser til mottatte dokumenter i forbindelse med offentlig ettersyn reguleringsplan for Tanberghøgda .
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et bynært variert boligtilbud. Kommun e delplanen
ligger som grunnlag for detalj reguleringen, der område t er avsatt til boligutbygging m.m.

NVEs uttalelse.
I planbest e m m elsene er det vist til utarbeidet geoteknisk rapport fra NGI og at anbefalinger i rapporten
skal legges til grunn for byggegrenser og for planering av raviner for tilrettelegging av lekeområder.
I rapporten anbefales følgende for byggegrenser:

Avstand fra skrå ningskant skal være 1,5 x dybde til faste masser. Grunne glidninger i
utenforliggende skråning vurderes å ikke ville nå lenger innenfor skråningskant enn dette.
Avstand er oppad begrenset til maksimalt 20 m fra skråningskant.
Avstand fra bakskråning (dv s. ved bygging i fot av skråning) er satt til 5 m.

Med bakgrunn i dette er det i rapportens vedlegg (kart 2) vist hvor byggegrense r kan gå ut mot
skråningskantene. Da NVE ikke har tilgang til SOSI - filer som viser sammenhengen mellom
planforslagets og rap portens byggegrenser, legger vi til grunn at kommunen i sin behandling avklarer at
det ikke settes byggegrenser nærmere skråningskant enn det som framkommer i rapporten.

I punkt 7.2 i NGIs rapport er det fastsatt at det er behov for geoteknisk oppfølging for å dokumentere at
planlagt utbygging vil tilfredsstille kravene blant annet gitt i TEK17 § 10 - 2, p unkt 3, som sier at
Eurocode 7 gjelder. Kravet til geoteknisk oppfølging er fastsatt i §§ 1.4 og 7.1, punkt 4. Med bakgrunn i
at NGIs rapport ble utarbeid et før detaljert arealbruk i utbyggingsområdet ble vurdert, er det er viktig at
disse forhold følges opp før det gis igangsettingstillatelse. Det vises også til kommunens krav om
geoteknisk dokumentasjon , gitt i nylig vedtatt kommuneplan.

I punkt 7.3 i NG Is rapport står « Det er viktig at det lages et eget overvannsystem slik at en ved
utbygging ikke slipper drensvann ut i skråninger. Dette vil med stor sannsynlighet lede til grunne
skred. » I utarbeidet planbeskrivelse står følgende under kapittel 5.10: «Ov ervann vil bli ført til terreng,
via underjordiske fordrøyningsbasseng og/eller direkte ut i ravinedalene .» (Vår uthevelse).



Side 2

NVE vil be kommunen endre ordlyden i planbeskrivelsen slik at den samsvarer med NGIs anbefalinger
og at sistnevnte legges til grunn ved utarbeidelse av de tekniske planer som skal utarbeides i henhold til
§§ 1.5 og1.8 i planbestemmelsene.

Kommunen skriver i mottatte dokumenter at «Kommundelplanen ligger som grunnlag for
detaljreguleringen. Planforslaget er i sin helh et i tråd med arealformål i kommundelplanen.»
Etter det NVE kan se, er det avvik mellom grensene for kommune delplanens område L3 samt BUT_F3
og reguleringsplanens utbyggingsområde r . Avviket gjelder særlig felt BLK10 som er på ca. 9,5 daa og
hvor det tillat tes oppfylling av ravinedalen. Dette framgår også av utarbeidet situasjonsplan.

Ravinelandskapet er viktig og verdifull naturtype å ivareta. I ravinedaler er flom, erosjon og skred en del
av den naturlige utviklingen, samtidig som den er med å oppretthol de mulighetene for et bredt biologisk
mangfold. I forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen , vedtatt i 2015, ble det foretatt
registrering av biologisk mangfold i området og det gis blant annet følgende omtale:

« Gråor - heggeskog – utforming liskog/ raviner .
Finnes i de fleste bekkeravinene i både den nordlige og sørlige delen av planen og består av to
ravinesystemer. Begge ravinesystemene vurderes å ha lokal verdi. Ravinedalen i sør er i
senere tid avskoget og er ikke lenger ansett å ha stor verdi. »

Felt BLK10 er avsett til lekeområde. Lekeområdene innen reguleringsplanen utgjør totalt ca . 17,4 daa,
men det er også satt krav til tilgjengelige sandkasser og små lekeområder i byggeområdene . Det er avsatt
rikelige områder for uteområder i form av andre uteoppholdsareal og turdrag, der det i sistnevnte også
kan tilrettelegges for lek/uteopphold. BLK10 kan tillates oppfylt for å tilrettelegge for lek og ferdsel
mellom byggeområdene på siden.

NVE vil sterkt tilrå at kommunen reduserer arealet som kan utfylles i ravine området , og at
avgrensingen blir i samsvar med kommunedelplanens grenser.

NVE vil påpeke at k ommunen i sin saksframstilling må gi en grundigere vurdering av de avvik som er i
henhold til overordnede planer. Punkt 4 i planbeskrivelsen virker til dels misvisende når det står at
planen er i h enhold til kommunedelplanens forutsetninger og intensjoner, siden den underkommuniserer
endringen knyttet til felt BLK10.

Når det gjelder forslag til planbestemmelser, foreslå NVE følgende endering (uthevet) :
§ 1.6 Grunnforhold (§ 12 - 7 nr. 12) : Før enkeltområdene kan bebygges skal grunnforholdene være
kartlagt med hensyn til sikkerhet for bygg og uteområder. Kommunen skal kreve utredninger f ra faglig
kompetente med hensyn til dette. Jfr. pkt. 1 Byggegrenser.

Siden det i planbestemmelsens § 2.5 henvises til NGIs faglige rapport, må denne vedlegges
bestemmelsene som juridisk dokument. Alternativt er at de faglige tekniske råd innarbeides i
pl anbestemmelsene.

I vedlagt ROS - analyse er det gjennomført en risiko vurdering basert på en sjekkliste. Risiko er et uttrykk
for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. Risikoen
uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av de uønskede hendelsene.



Side 3

ROS - analyse står for Risiko og sårbarhetsanalyse. Kommune har i utarbeidede dokumenter vektlagt
risikovurderingen, men i liten grad gjennomført en sårbarhetsvurdering. Sårbarhet er et uttrykk for et
systems eller tiltaks evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger.

Med hilsen

Anne Cat h rine Sverdrup
regionsjef

Willy Wøllo
saksbehandler

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN



Fra: Brede Kihle [fmbubki@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Buskerud fylkeskommune [postmottak@bfk.no]; Statens vegvesen region sør 

[firmapost-sor@vegvesen.no] 

Sendt: 14.02.2019 10:05:36 

Emne: Ringerike kommune - Statlig samordnet høringsuttalelse til planforslag for 

Tanberghøgda 

Vedlegg: Ringerike kommune - Statlig samordnet høringsuttalelse til planforslag for 

Tanberghøgda.PDF; Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 31. januar 2019.PDF; Uttalelse fra 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 13. februar 2019.PDF 

Hei 

 

Et brev fra Fylkesmannen følger vedlagt. 

Vi sender brevet kun per e-post. 

 

 

Vennlig hilsen 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Klima- og miljøvernavdelingen 

Brede Kihle, seniorrådgiver i plansaker 

tlf: 32 26 68 65 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/  



Fra: Kristine Grønlund 
Sendt: onsdag 19. desember 2018 13:47 
Til: Åshild Lie 
Kopi: Arne Lange Hellum 
Emne: SV: Bestemmelser Tanberghøgda, word  
Vedlegg: BESTEMMELSER KLAR FOR behandling 29.10.2018.docx 
 
Hei, 
 
Her er kommentarer til planbestemmelsene fra byggesak. 
 
Med hilsen 
 
Kristine Grønlund 
------------------------- 
Rådgiver, byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 475 19 116 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 

 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten 
og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post 
og vedlegg er ikke tillatt. 
 

Fra: Åshild Lie  
Sendt: onsdag 19. desember 2018 09:41 
Til: Kristine Grønlund <Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no> 
Emne: Bestemmelser Tanberghøgda, word  



 
Her har du bestemmelsene i word  
 
 
Med hilsen 
 
Åshild Lie 
------------------------- 
Arealplanlegger, areal- og byplan 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 90 17 47 98 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 

 
NB! Nå er vi på plass i nye lokaler i Fossveien 9! 
 

 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne 
e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og 
vedlegget er ikke tillatt. 

 



Fra: Kjell Baug [kkb@ringerikskraft.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Hanne Baug [bauhan@live.no] 

Sendt: 15.02.2019 07:57:12 

Emne: Merknader til 405 Detaljregulering for Tanberghøgda  

Vedlegg:  

Ringerike kommune v/Åshild Lie 
Areal- og byplan 
3502 Hønefoss 
 
Merknader til 405 Detaljregulering for Tanberghøgda 
Vi viser til reguleringsplan 405 Detaljregulering for Tanberghøgda. Undertegnede er eiere av gnr 97, bnr 1 og 2, som er en del av kommunedelplanen for Kragstadmarka. Vi 
har tidligere sendt inn merknader til kommunedelplanen for Kragstadmarka. Det mest sentrale elementet i kommunedelplanen har vært at Kragstadmarka skal utvikles som 
en sentrumsnær ny bydel, både av miljømessige, kommunikasjonsmessige og byutviklingsmessige hensyn. En sentral føring er at det skal være en samleveg fra nord til sør 
som tilrettelegger for adkomst til byen. Vi har merket oss at forslaget til detaljregulering ikke ivaretar disse hovedføringene. Vi ber derfor om at i endelig detaljregulering for 
Tandberghøgda gjøres endringer som ivaretar disse forholdende både i plantegninger og rekkefølgebestemmelser.  
 
For øvrig vil vi vise til våre naboers høringsuttalelse av 15.2.2019 (Per Strande gnr 96 bnr 1, og Øystein Frøyshov gnr 97, bnr 12 og 63), som på en meget god måte redegjør 
mer utfyllende for misforholdet mellom bestemmelsene i kommunedelplanen for Kragstadmarka og utkast til detaljregulering for Tandberghøgda. Vi stiller oss bak denne 
høringsuttalelsen.  
 
Med hilsen 

Hanne og Kjell Baug 
Gnr 97, brn 1 og 2 
 
Kragstadveien 52 
3513 Hønefoss 



Fra: Kjell Baug [kkb@ringerikskraft.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Hanne Baug [bauhan@live.no] 

Sendt: 15.02.2019 07:57:12 

Emne: Merknader til 405 Detaljregulering for Tanberghøgda  

Vedlegg:  

Ringerike kommune v/Åshild Lie 
Areal- og byplan 
3502 Hønefoss 
 
Merknader til 405 Detaljregulering for Tanberghøgda 
Vi viser til reguleringsplan 405 Detaljregulering for Tanberghøgda. Undertegnede er eiere av gnr 97, bnr 1 og 2, som er en del av kommunedelplanen for Kragstadmarka. Vi 
har tidligere sendt inn merknader til kommunedelplanen for Kragstadmarka. Det mest sentrale elementet i kommunedelplanen har vært at Kragstadmarka skal utvikles som 
en sentrumsnær ny bydel, både av miljømessige, kommunikasjonsmessige og byutviklingsmessige hensyn. En sentral føring er at det skal være en samleveg fra nord til sør 
som tilrettelegger for adkomst til byen. Vi har merket oss at forslaget til detaljregulering ikke ivaretar disse hovedføringene. Vi ber derfor om at i endelig detaljregulering for 
Tandberghøgda gjøres endringer som ivaretar disse forholdende både i plantegninger og rekkefølgebestemmelser.  
 
For øvrig vil vi vise til våre naboers høringsuttalelse av 15.2.2019 (Per Strande gnr 96 bnr 1, og Øystein Frøyshov gnr 97, bnr 12 og 63), som på en meget god måte redegjør 
mer utfyllende for misforholdet mellom bestemmelsene i kommunedelplanen for Kragstadmarka og utkast til detaljregulering for Tandberghøgda. Vi stiller oss bak denne 
høringsuttalelsen.  
 
Med hilsen 

Hanne og Kjell Baug 
Gnr 97, brn 1 og 2 
 
Kragstadveien 52 
3513 Hønefoss 







































Innspill/kommentarer til Detaljregulering 405 Tanberghøgda fra Utbygning og
veiforvaltning.

Viser til « 405 - Detaljregulering for Tanberghøgda - Høring og offentlig ettersyn », saksnr. 15/4556 - 72 .

Teknisk forvaltning - vei, park og idrett og Samfunn Utbygging har følgende merknader til nevnte
reguleringsplan:

Kommentarer til «Reguleringsbestemmelser 0605_405 Detaljregulering for
Tanberghøgda»:

§1.8 Overvanns håndtering.

- forprosjekteres. Forprosjekt godkjennes før IG (se § 7 Rekkefølgebestemmelser)

§ 2.1.4 Parkering

- Det skal anlegges minst 2 parkeringsplass per boenhet

§ 2.5 Lekeplass

- Må driftes og vedlikeholdes av et sameie eller velforening, og avtale for dette må på plass
før brukstillatelse gis.

§ 2.6 Felles gårdsplass BGP1 - 5

§ 2.6.1 Utforming og bruk

Utforming, bruk og behandling av gårdsplassene skal være dokumentert ved utomhusplan
som framlegges ved byggesøknad. Områdene skal:
- tilrettelegges for fritt opphold. Flatene skal ha fast dekke .

- Overvannshåndtering beskrives i forprosjekt , alternativt brukes permeable dekker .

§ 3.2 Veg - Vegene SV1 - 7 skal nyt tes til felles veg.

- Denne betegnelsen finnes ikke i hverken kart eller beskrivelse, antar det tilsvarer vegene
SKV 4 - 10. Disse skal være private og med vegklasse A1 (SVV håndbok N100)

§ 3.3 Kjøreveg - Vegene SKV1 - 3 skal nyttes til offentlig kjøreveg.

- Skal være klasse SA1 med busstilpassing (6 meter kjørefelt) og kjøremønster B (SVV
håndbok N100) . BK10 – 50 tonn (60 tonn for tømmervogntog)

- Holdeplasser for buss plasseres. Er kantstopp godt nok? Avhenger av trafikkmengden
som tenkt og fremtidig gjennomkj øring mot Vesternbakken.

- Snumulighet for buss innerst i vegen (rundkjøring, ikke snuhammer)
- Fartsdempende tiltak må vurderes.
- ( Fartsdempende tiltak blir påkrevd på SKV1. Plassering av fartsdempere må prosjekteres

inn fra starten da disse vil kreve sluk for håndtering av vannansamling. Plassering av
fartsdempere. Plassering en av fartsdemperne må godkjennes av kommunen.

- Fotgjengerfelt må plasseres
- Gat elys, Nettservice (kommunen) godkjenner løsning. Intensivbelysning ved

fotgjengerfelt.
- Snøopplag ved T - kryss utvides ( § 3.5 Annen veggrunn – grøntareal ) «over T’en» for å

sikre snølager som ikke påvirker frisikt i kryss.



Innspill/kommentarer til Detaljregulering 405 Tanberghøgda fra Utbygning og veiforvaltning.

- Kantstein skal ha vis 16 cm, 2 cm ved nedsenk.
- SKV2 som ligger i kant av dyrket mark og skogsterreng må ha minimum 5,0 (6,0?) meter

annen veigrunn mot skogkant med mulighet for å holde denne fri for høytvoksende
vegetasjon.

§ 3.4 Fortau - Områdene SF1 - 10 skal benyttes til offentlig fortau .

- Bredde min 3 m
- Med tanke på videre utbygning , samt løsning benyttet i Tanberglia, bør det vurdere gang -

og sykkelveg med bredde 3,5 meter i stedet for fortau , se plan 356 – Tanberglia.

§ 3.5 Annen veggrunn – grøntareal - Området SVG1 - 13 skal behandles tiltelatende, med kortvokst
vegetasjon eller gress.

- Skal ivareta snøopplag, minste bredde er 2 ,5 meter, 4 meter på motsatt side av T - kryss
- Med fare for utbygging på østsiden vil det kanskje være fornuftig å sette av 3 meter til

snøopplag (vanskelig å endre dette senere)

§ 3.7 Gang - /sykkelveg SGS1 – Mangler i bestemmelsene. Privat Gang - /sykkelveg , bør belyses.

§ 7. Rekkefølgebestemmelser

5. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse
for disse anleggene.

- Forprosjekt med alternative VA - og overvannsløsninger skal utføres, rapporteres og
godkjennes av kommunen (forvaltning og utbygning) før IG

- Avtale med et sameie eller velforening o m drift og vedlikehold av lekeplass må etableres
og underskrives før brukstillatelse gis.

Kommentarer til «Plan kart ID 405»:

- Frisiktlinjer mangler
- Holdeplass for buss mangler
- Rundkjøring for buss i enden av SKV1 mangler (etter avkjøringen til SKV10)

Kommentarer til «Planbeskrivelse Tanberghøgda Plan ID 405»:

Pkt 4. Kommunedelplanen.

§ 6.1 Samleveger. §11 - 7.2 - 10m byggegrense fra senterlinje er lagt inn. Bør endres til 12,5 meter

Byggegrensen blir mer tydelig å forholde seg til om den er definert fra oppmålt eiendomsgrense på
veiarealet. I ytterste konsekvens kan det bety at det vil være mulig å bygge kloss inntil grensen for
snøopplag.



Innspill/kommentarer til Detaljregulering 405 Tanberghøgda fra Utbygning og veiforvaltning.

Pkt 5.8 Befolkningsutvikling og offentlige tjenester - Mht skolebarn er det vanlig å regne med at 10%
av innbygge rne er i barneskolealder. Dette kan bety ca 80 elever. Elevene vil forholde seg til den nye
skolestrukturen med bl.a ny skole på Benterud.

- Behov for skolebuss? Området ligger i grenseland for 4 km avstand til skole, hva med
videre fremtidig utbygning. Fors terker behovet for veg med kollektivstandard.

5.9.6 Kollektivtilbud - Bebyggelsen kan nås av eventuelle bybusser. Vegene er dimensjonert for det.

- Se kommentarer til § 3.3 Kjøreveg i reguleringsbestemmelsene.

5.10 Strøm, og vann - og avløpsnett

- VA - og OV løsninger forprosjekteres, rapport med aktuelle alternativer legges frem for
godkjenning av kommunen. (se kommentar til § 7. Rekkefølgebestemmelser )

Generelt:

Vi (kommunen) bør vurdere om offentlige veger og VA - anlegg skal bygges av kommunen me d fullt
anleggsbidrag fra utbygger(e).

Hønefoss 14.02.2019

Morten Fagerås, Prosjektleder/Saksbehandler, Teknisk forvaltning - vei, park og idrett

Erik Josephson, Prosjektleder Samfunn Utbygging



Anette Hafnor 

Åsaveien 832, 3512 Hønefoss 

 

Ringerike kommune 

Pb 123 Sentrum 

3502 Hønefoss 

 

 

Innsigelse mot nye vei over Tanbergmoen, 405- Detaljregulering for 

Tanberghøgda. 

 

Jeg viser til min innsigelse mot ny vei over Tanbergmoen fra 31.10.16. 

 

Som eier av Hesselberg, gnr 37/1 er jeg fortsatt negativ til å få min eiendom delt av enda en vei. 

Jordveien deles allerede av to svært trafikkerte veier, Åsaveien og Hadelandsveien og en mindre 

trafikkert vei, Tanbergmoveien. Som jeg sa den gang ser jeg ikke behovet for en ny vei så nært inntil 

den eksisterende veien og for gården sin del medfører det bare ulemper å få jordveien delt av enda 

en vei.  

Under oppsummering av uttalelser som kom til oppstart er det kommentert at den eksisterende 

Tanbergmoveien kan omgjøres til jorde eller tursti. Det viser at hverken Fossen Utvikling eller 

Rådmannen har satt seg inn i at det faktisk er flere boliger og et nytt høydebasseng langs denne 

veien, bassenget var en forutsetning for den seneste utbyggingen på Hvervenkastet slik jeg har 

forstått det. Mest sannsynlig er hverken beboerne langs dagens vei eller de som skal føre tilsyn og 

vedlikehold med høydebassenget særlig interessert i å gå flere hundre meter over Tanberg eller 

Hesselberg sine jorder for å komme fram. I tillegg har Norderhov Vanningslag pumpehus og basseng 

inntil det nye høydebassenget. 

At utkjøringen skal legges på samme sted som nåværende utkjøring virker lite gjennomtenkt. For oss 

som har erfaring med dette krysset er det et under at det ikke har skjedd alvorlige ulykker her. Med 

traktor og henger sørfra på Hadelandsveien er det helt nødvendig å legge seg midt i veien før en 

svinger inn på Tanbergmoveien, hvis ikke blir du forbikjørt av biler bakfra akkurat i det du svinger 

over veien. Fra Tanbergmoveien og sørover på Hadelandsveien risikerer du å møte biler som legger 

seg ut for å kjøre forbi på toppen av bakken akkurat i det du skal svinge ut på veien sørover. 

Hadelandsveien er en svært trafikkert vei uten gang-og sykkelvei og med mye tungtransport. Det 

kjøres i høy fart der hvor det er mulig, dvs i bakken der det ikke er fartsdumper og over Lisletta.  

Pilegrimsleden går langs Hesselberg sitt jorde og fortsetter videre innover mot Sætrang gjennom vår 

skog. Dette området brukes daglig til tur og rekreasjon av befolkningen i nærområdet.  

Jeg har fortsatt ingen innsigelse mot den delen av planen som omhandler boligutbygging i Tanberglia.  

 



Vennlig hilsen Anette Hafnor. 
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HØringsutta lelse 405 - Detaljregu lering for Ta ndberghøgda

HØring og off. ettersyn

Det har de siste årene foregått en omfattende utbygging i Tandberglia som har påvirket beboerne i

området med stØy, støv og en betydelig Økning i biltrafikk. Området som er bygget ut omfatter
mellom 80-100 boenheter.

I neste byggetrinn skal det bygges ute 350 nye boenheter i Tandberghøgda og i siste fase 450 mot
Støalandet. Alle skal ha mulighet til adkomst Hverven via Tandbergmoveien. Det planlegges videre
tilkobling mot Støalandet slik at det dermed åpnes for avlastningstrafikk som tidligere har passert
sentrum.

Øvre del av Tandbergmoveien har inntil 2016 vært privat og skiltet med gjennomkjøring forbudt uten
at dette har forhindret at den er brukt som gjennomkjøringsvei. Spesielt i rushtiden, helger og
høytider har trafikken eskalert.

Ny vei er i dag etablert hvor alle utkjørsler fra Arnegårdsveien 4-2O går rett ut i kjørefeltet. Det
mangler kontraktavtalte utkjøringsspeil som forhåpentligvis kan redusere fare for at kollisjon og
skade kan oppstå.

Vi som bor her oppleverogså at presset på rundkjøringen på Hverven har økt ogglør det krevende å

komme seg inn i trafikken. På informasjonsmøte 28.01. kom det frem at flere av beboerne langs
Tandbergmoveien benyttet innkjøring til sykehuset for i det hele tatt å komme ut på veien. Dette blir
en belastning på trafikk inn og ut fra sykehusområdet. Med tanke på nyetablering av matvarekfede
ved rundkj6ringen på Hverven er det ikke vanskelig å se for seg at belastningen vil øke ytterligere på

ett allerede tung belastet veinett.

Jeg er den oppfatning at kommunen må ta ett større ansvar for hvordan utbygging av en ny bydel i

Hønefoss vil påvirke omgivelsene og oss som allerede bor i området. Det hadde vært en fordel om
man i tillegg til en matematisk beregning av støy hadde gjennomført en realitetsstudie. Beregninger
viseratca.2/3avtrafikkenfrabydelenvilgåviaTandbergmoveienogl/3vilgåviaLisletta.Dvs.en
Økning på 130 kjt/t iTandbergmoveien. Hva når da 3 byggetrinn starter?

Det forundrer meg at det i oversiktskart over nytt boligfelt er angitt støynivåer i gul og rød sone som
krever tiltak fra utbygger. 2/3 av denne trafikken viljo passere Tandbergmoveien - og her virker det
mer tilfeldig hvem som er tilbud skjermingstiltak.

r Kommunen må stille krav til utbygger om at inngåtte kontrakter er oppfylt, før de kan

fortsette videre utbyggi ng.

I Det må etableres ny adkomst til byggefelt 2 fra Lisletta som håndterer anleggstrafikken og
som må være ferdig før utbygging av nytt felt starter.

r BerØrte parter må involveres for å forebygge utfordringene vi har hatt i første byggetrinn
o Alle som bor langs Tandbergmoveien, og Ønsker det - må tilbys skjerming mot støy, støv og

innsyn og i tillegg få utkjøringsspeil. Jeg kan ikke forstå at belastningen blir mindre for de
som bor langs Tandbergmoeveien i dag - enn for de som etableres i nytt byggefelt.

o Det må vurderes oppsetting av vikepliktskilt og merkede forgjengerfelt. lngen av husene fra
4-20 har fotgjengerfelt og må krysse veien for å komme til fortauet.

-if,4llr-



o Det må innføres fartsreduserende tiltak som fartsdumper (som synes/merkes)
r Det må gjøres en ny vurdering av belastningen på rundkjøringen ved Hverven. Hva sier

utrykningsetatene? Hvordan sikre at man kommer inn i rundkjøringen fra
ArnegårdsveienÆandbergmoveien? Her er det tydelig en forskjell i hvordan innbyggere og
"beregninger" opplever rund kjøringen ved Hverven.

r Det bør oppnevnes en kontaktperson i kommunen som kan formidle spørsmål og
henvendelsertil rett instans og person under utbyggingen.
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Oversiktskart
405 Detaljregulering for Tanberghøgda



Fra: Anette Hafnor [anette.hafnor@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.02.2019 07:23:06 

Emne: Innsigelse til planarbeid 405 - Detaljregulering for Tanberghøgda 

Vedlegg: Innsigelse mot ny vei over Tanbergmoen, 405- Detaljregulering for Tanberghøgda- 

Høring og offentlig ettersyn.docx 

 

Se vedlegg. 

--  

 

Vennlig hilsen 

  

Anette Hafnor 

  

  



Fra: Guttorm Saether [guttorm.saether@icloud.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 29.01.2019 21:16:18 

Emne: 405-Detaljregulering for Tandberghøgda 

Vedlegg:  

Hei 

Gjelder den nye Tandbergmoveien til Lisletta 

Som beboer i Tandbergmoveien så vil jeg gjøre dere oppmerksom på at jeg er bekymret for at 

denne veien blir en slags hovedvei for trafikk som kommer fra Haug og skal til sydre del av 

byen. 

Jeg forstår at det ikke er ment slik, men jeg tror det kommer til og skje. 

Folk vil bruke korteste veg, slik er vi laget. 

Her tror jeg det er gjort en total feilvurdering da det ment at trafikken fra haug skal gå til 

Hønen, men kommer ikke til å skje. 

 
 

Guttorm Saether 
Tandbergmoveien 12 
3511 Hønefoss 
Tlf 922 45 181 
 
 

 

 



Ang detaljregulering for Tanberghøgda – Høring og offentlig ettersyn

Fra: Grunneier Kathinka Mohn, gnr 38/bnr 1 – Tanberg gård

Jeg viser til Sak 35/18 Saksprotokol l – 405 Detaljregulering Tanberghøgda – Førstegangsbehandling .
Det går klart fram av denne protokollen pkt. 7 at før annen gangs behandling skal fremføring av veg
mot sør - øst avklares nærmere med berørte grunneiere. Videre går det fram av protokollen pkt. 5 at
Ringerike kommune overtar offentlig samferdselsanlegg og infrastruktur førs t etter at dette er ferdig
utbygd.

Som grunneier har jeg intet ønske om å avstå deler av eiendommen og f remføring av veg mot sør - øst
er således ikke avklart mellom meg og utbygger , slik nevnte protokoll pkt 7. legger til grunn . Det er
derfor med forbauselse jeg leser i Ringerikes blad at eierrepresentant Fredrik Skarstein for Fossen
utvikling hevder at forholdet mellom han og de aktuelle grunneiere ikke representerer noen
utfordring . Skarstein oppleves å ta seg til rette, han overholder ikke oppgjørsplikt i henhold til avtale
med selger av området Tanberghøgda og det erfares som problematisk å ha en aktør som Fossen
utvikling involvert i denne prosessen. Alle forhold som er med på å svekke tilliten til selskapet.

I tillegg til at fremføring av vegen som beskrevet ikke er avklart mellom meg som grunneier og
utbygger , har jeg følgende innvendinger mot fremføring av veg mot sør - øst:

• Som grunneier til gnr/brnr 3 8/1 vil jeg bli betydelig berørt dersom det skal etableres veg fra
området Tanberghøgda over til Lisletta . En eventuell veg vil stykke opp eiendommen på en
negativ måte og kun representere ulemper for meg som grunneier. Eiendommen er allerede
oppdelt av e n rekke ve ger , noe som hemmer praktisk og rasjonell landbruksdrift.

• Under oppsummering av tidligere uttalelser i saken er det angitt at eksisterende
Tanbergmoveien kan omgjøres til jorde eller natursti. Dette må bero på en misforståelse,
eventuelt a t hver ken Fossen utvikling eller kommunens rådmann har satt seg inn i de faktiske
forhold. Det ligger flere boliger , et nytt høydebasseng samt Norderhov Vanningslags
pumpe stasjon langs Tanbergmoveien . Det antas at hverken beboe rne eller vedlikeholds - og
tilsynsp ersonell til bassenget ønsk er flere hundre meter over Tanberg eller Hesselbergs
jorder for adkomst. I tillegg er Norderhov V anningslag s helt avhengig av effektiv tilgang til
pumpestasjonen med bil.

• At utkjøring er planlagt anlagt samme sted som nåværende utkjøring synes ikke
gjennomtenkt , og da med t anke på trafikksikkerheten. Hadelandsve gen er sterkt trafikkert,
med både mye tungtransport og landbruksmaskiner , og både inn - og utkjøring oppleves som
krevende.

• V e g en vil forringe områdets verdi for rekreasjon og friluftsliv. Dette er forhold som bør
vektlegges, både av hensyn til eksisterende bebyggelse og kommunens ønske om fremtidig
tilflytting. Den foreslåtte vegen ligger i et yndet turområde , i umiddelbar nærhe t av Hønefoss
sentrum og bebyggelsen rundt Ringerike sykehus. G r ønn struktur anses som gode det må
antas vil bli stadig viktigere ved valgt av bosted. På bakgrunn av Ringerike kommunes ønske
og planer om økt tilflytting bør man utvise forsiktighet ved inng ripen i uberørte områder. I
tillegg kommer v egen i konflikt med pilegrimsleden , som går langs Hesselbergs jorde og
innover mot Sæ t rang. Som en kommune som ønsker å være i vekst bør Ringerike finne andre
og mer hensiktsmessige adkomstløsninger .





OTERHALS REIDUN
KONGLEFARET 31
3511 HØNEFOSS

reid-ote@online.no

940100925
RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 18.12.2018

Tilbakemelding på 405 - Detaljregulering for Tanberghøgda - Høring og offentlig ettersyn

Ingen kommentar
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Tanberghøgda - Ringerike kommune - detaljregulering - offentlig
ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev av 18.12.2018 angående høring og offentlig ettersyn av detaljert reguleringsplan
for Tanberghøgda i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her kulturminnefaglige innspill til
planarbeidet.

Automatisk fredet kulturminner
Ovenfor nevnte planområde er tidligere arkeologisk registrert av oss. Vi kjenner ikke til
automatisk fredete kulturminner innenfor plangrensen. Videre anser vi at automatisk fredete
kulturminner er tilstrekkelig ivaretatt gjennom planens reguleringsbestemmelser. Vi har derfor
ingen merkander til planen.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har ingen merknader til offentlig ettersyn når det gjelder bygningsvern og etterreformatoriske
kulturminner.

Pilegrimsleden
Pilegrimsleden er et nasjonalt satningsområde hos Riksantikvaren. Det er etablert Pilegrimsleder
mellom Oslo og Trondheim.

Veien mellom utbyggingsområdet og Lisletta vil berøre pilegrimsleden som går gjennom Ringerike
kommune. Pilegrimsleden er lagt over dyrkamarka på gnr 37 bnr 1. For turgåere og turister som
ønsker å gå pilegrimsleden vil det være naturlig å følge landbruksveien som går langs dyrkamarka i
stedet for å passere over dyrkamarka. Planforslaget tar sikte på å benytte denne landbruksveien
som tilkomstvei til utbyggingsområdet. Dette vil øke trafikken på denne veien betraktelig,
samtidig som det vil være behov for å oppgradere veien. Dette vil være uheldig for de som ønsker
å følge pilegrimsleden i dette området. Vi kan ikke se at det finnes alternativer for denne gruppen.
Vi ber kommunen ta høyde for dette i sin planlegging.

Ringerike kommune
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vår dato:  16.02.2019  Vår referanse:  2017/11165 - 8 Vår saksbehandler:
Deres dato:  18.12.2018  Deres referanse:  15/4556-72 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Landbrukskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: 
Åshild Lie, 

 

Fra:  Lisa Grenlund Langebro 

   

Kopi:   

 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/4556-94 7654/19 PLN 405 15.02.2019 

405 - Detaljregulering - Tanberghøgda - Landbrukskontorets kommentarer 

 

Vi viser til høringsbrev av 18.12.2018. Landbrukskontoret har kommentarer knyttet til vei og 

vilthensyn. 

 

Planlagt vei til Lisletta 

Store deler av reguleringsplanen består av dyrkbar mark, og veien i sin helhet vil berøre enten 

dyrka eller dyrkbar mark. Vi anbefaler at det stilles krav om matjordplan i 

rekkefølgebestemmelsene som sier noe om bruk av matjordlaget og kompensering av nedbygd 

dyrka/dyrkbar jord ved for eksempel nydyrking og tilbakeføring. Tilbakeføring av eksisterende 

vei kan være én måte å kompensere for areal som bygges ned.  

 

For å minske tap av dyrka mark har vi laget et eksempel til forslag på vedlagt kart. De røde 

strekninger foreslås tilbakeført til dyrka mark, grønt markerer forslag til kobling til Lisletta, og 

blått ny kobling av gårdsvei mot den nye adkomstveien. Andre løsninger kan også være 

aktuelle, hvis det medfører tilbakeføring til dyrka mark eksempelvis der det ikke lenger er 

behov for vei. Slik vi ser det vil det ikke lenger være behov for at dagens gårdsvei 

(Tandbergmoveien) er gjennomgående så lenge denne kobles på den nye veien. Vi mener også 

at koblingen til Lisletta bør følge skoggrensa for å minske nedbygging av dyrka mark og for å 

gi bedret arrondering på eksisterende jorde. En slik løsning vil kanskje også være bedre av 

trafikkmessige grunner, da krysset vil legges lenger unna bakketoppen mot sør.  

 

Vilt 

Området, som planen omfatter, har høy bestand av hjortevilt og småvilt på helårs basis. I tillegg 

trekker det inn hjortevilt (elg og rådyr) på vinterstid. Dette er et kjent og mye brukt 

vinterbeiteområde.  

 



 

 

I konsekvensutredningen i kommunedelplan for området er viltet nevnt i et lite avsnitt og da i 

form at dette området ligger i en gammel trekkvei, for spesielt hjortevilt. Utredningen mener 

dette ikke er av betydning. Den totale belastningen på viltet og de store trekkveiene mellom 

Nordmarka og Holleia/Ådalsskogene på strekningen mellom Tyrifjorden og Randsfjorden er 

ikke vurdert, ser det ut til. Nå vil bl.a E16-utbyggingene hindre viltet på de fleste av de 

gjenværende trekkveien mellom de nevnte fjordene. Ethvert hinder vil nå være negativt. 

 

Videre må det stilles spørsmål hva som er gjort i plansammenheng for å forhindre 

konfrontasjoner mellom vilt og mennesker i dette området. I møte mellom mennesker på tur 

med hund en vinterdag hvor de møter en elg eller flere som ikke vil flytte seg eller går til 

angrep. I om med at vilttetthet, spesielt på vinteren, er stor vil slike situasjoner fort oppstå. Det 

vil også fort bli et senario der hare, rådyr eller elg vil komme inn i bebyggelsen, sommer som 

vinter. Hva er tenkt som tiltak når disse dyrene spiser opp alle hageplantene. Er det viltet som 

må avlives? Blir det da et kommunalt ansvar å ta seg av dette? Det vil i realiteten si at 

kommunens fallviltlag må benyttes til å ta ut disse dyrene.   

 

Vi har eksempler på at dette kan bli et farlig og vedvarende problem fra andre kommuner. 

Dette må tas hånd om i planprosessen for i størst mulig grad å unngå uheldige hendelser både 

for dyr og mennesker. 

 

 

Vedlegg: 

Forslag til veiløsning 



E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Tordenskiolds gate 12

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov

Org.nr. 974 761 319

Vår dato: Vår ref:

18.07.201 9 2019/1251 8

Deres dato: Deres ref:

11 .07.201 9 1 5/4556

Saksbehandler, innvalgstelefon

Brede Kihle , 32266865
Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Ringerike kommune - Uttalelse til begrenset høring av forslag til
detaljregulering for Tanberghøgda

Vi viser til brev av 1 1 . juli 201 9 med forslag til endring av planforslaget for Tanberghøgda som lå ute
til høring i januar 201 9.

Det går frem av oversendelsen at det er foreslått å endre adkomstveien den siste delen mot Lisletta.
Endringen innebærer at dagens kryss mot fv. 241 og atkomst til eiendommer og boliger på
Tanbergmoen opprettholdes. Flytting av adkomstvei vil redusere behovet for omdisponering av
dyrka mark.

Fylkesmannen har i brev av 1 3. februar 2019 kommet med uttalelse til planforslaget for
Tanberghøgda. Her anbefalte vi blant annet at adkomstveien ble trukket lenger vekk fra den dyrka
marka for å redusere omfanget av jordbruksarealer som ble omdisponert til vegformål.

Ut fra dette mener vi det er bra at kommunen har fulgt opp anbefalingen og endret på deler av
vegtraséen slik at mindre arealer med dyrka mark blir berørt.

Statens vegvesen har fremmet innsigelse til planforslaget i brev av 31 . januar 201 9. Innsigelsen var
begrunnet i manglende utredninger og konsekvenser for trafikk og manglende løsninger for buss
langs fv. 241 , samt løsninger for gående og syklende. Statens vegvesen har imidlertid trukket
innsigelsen i brev av 5. juni 201 9 etter endringer i planforslaget. Vi forutsetter at den valgte
vegløsningen ikke går utover trafikksikkerheten i området og at den nye kryssløsningen er
utarbeidet i samråd med veifaglig myndighet.

Vi vil bemerke at vi mener høringsfristen er for kort. Når endringsforslaget sendes ut i
sommerferieperioden bør det tas hensyn til ferieavvikling. Det burde vært lagt til minst tre uker på
høringsfristen. Det bør tas høyde for at det kan komme innspill etter fastsatt høringsfrist. Vi minner
om at plan- og bygningsloven har som formål å sikre medvirkning fra alle berørte interesser og
myndigheter.
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Utover dette har vi ingen spesielle merknader til endringsforslaget ut fra de interesseområdene vi
skal ivareta.

Med hilsen

Carl Henrik Jensen (e.f.)
seniorrådgiver

Brede Kihle
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAM M EN
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 AREN DAL
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405 Detaljregulering - Tanberghøgda - begrenset høring av planforslag

Vi viser til hitsendt kopi av deres brev til Fossen Utvikling AS datert I l.O7.2Ol9

Vi har trukket den tidligere innsigelsen mot planen Tanberghøgda.

I brevet framgår at kommunen nå vil flytte krysset til Tanberghøgda, og samtidig
opprettholde dagens kryss med fylkesvegen for Tandbergmoveien. Dette må Statens
vegvesen fraråde da, Tancjbergmoveien både blir liggende mecj svært kort kryssavstand og
med plassering like etter den planlagte busslommen for sydgående buss.

Vi mener Tandbergmoveien må stenges veg fylkesvegen og føres via eksisterende gårdsveg
fram til den nye vegforbindelsen fra Tanberghøgda, og da gjerne slik at den eksisterende
Tanbergmoveien beholdes kun som gangforbindelse til busslommene. Eventuelt kan de
nærmeste 100 m av Tanbergmoveien dyrkes opp for å gjenvinne dyrket mark, men da btir
det noe lang omveg for gående fra den nærmeste bebyggelsen fram til busslommene.
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Fra: Lars Johan Buttingsrud [j - bu@online.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Lars Torstensen Lindstøl [ Lars. Torstensen. Lindstol@ringerike.kommune.no]
Sendt: 26.07.2019 14: 02: 06
Emne: 405 Detaljregulering - Tanberghøgda
Vedlegg:

Saksnr 15/4556 - 107
Innspill til begrenset høring av planforslag, datert 11.07.2019
Dette innspillet gjelder min eiendom Gagnum 36/1.
Jeg sendte inn innspill til ordinær høring datert 11/2 - 19 med kart. Her kommer det fram
at jeg ønsker å beslaglegge så lite dyrka mark som mulig og foreslo å legge veien i
skogkanten mot jordet. Dette er nå tatt inn i det nye forslaget.
Videre foreslo jeg at den eksisterende Tanbergmoeien kobles på den nye veien i hjørnet
av jordet og skogen. Dette ville bety at jeg kan fjerne eksisterende Tanbergmovei over
mitt jorde ( jeg eier jorde på begge sider av nåværende vei ) og kan derfor drive disse to
jordene som en enhet.
Slik siste forslag er tegnet ( Begrenset høring 11/7 - 19 ) vil man få to
avkjøringer/påkjøringer på Rv 241 med ca 50 m avstand!!
Jeg ber om at mitt forslag datert 11/2 - 19 blir tatt til følge.
Med hilsen
Lars Buttingsrud



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/7577-

118 

  Arkiv: PLN 410  

 
 

410 Detaljregulering Hønengaten Panorama - sluttbehandling  
 
Forslag til vedtak: 

1. 410 Detaljregulering for Hønengaten Panorama vedtas.  

2. De deler av gjeldene reguleringsplan som overlappes av ny plan oppheves:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengata og NSB (Bergensbanen) 

fra 25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 

30.10.1942. 

 

 

 

  

Sammendrag 

Det er fremmet forslag om detaljregulering for Hønengata 59 med fler. Planen har fått 

navnet «Hønengaten panomrama», planen het tidligere «Hønengata terrasse». Dette er 

endret på bakgrunn av at tilliggende prosjekt har benyttet navnet på sitt borettslag.  

Prosjektet fører til nye leiligheter med fine kvaliteter sentralt i Hønefoss. Detaljreguleringen 

er i tråd med overordnet mål i kommuneplanens samfunnsdel om økt fortetting langs 

kollektivakser.  

 

Statens vegvesen ga planen innsigelse under høring og offentlig ettersyn. Innsigelsen ble 

trukket to dager før kommunen skulle gå i mekling for å løse innsigelsen med 

Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

 

Forslagstiller ønsker å omregulere en tidligere industrieiendom (Shelltomta) til to 

boligblokker med til sammen max. 50 boenheter. Boligene fordeler seg på to blokker, blokk 

mot vest er på fem etasjer, mens blokk mot øst er på tre etasjer.  

Etter førstegangsbehandling, og høring og offentlig ettersyn, er det gjort mindre endringer i 

planen. Etasjeantall på østre blokk ble justert ned med to etasjer etter merknader fra naboer 

og politisk vedtak ved førstegangsbehandling.  

 

Prosjektet anses som en kvalitetsheving av et tidligere industriområde. 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med planen er transformasjon/omdisponering av et tidligere oljeforedleri.  



- 

Lengst nord på området reguleres det til max. 50 nye boenheter, med gode kvaliteter og 

rikelig med uteoppholdsarealer. Resterende eiendommer innenfor planområdet reguleres 

med utgangspunkt i dagens bruk.  

 

Ny plan vil føre til en høy oppgradering av et dårlig utnyttet areal langs Hønengata. Planen 

utløser krav til nye fortau langs Asbjørnsen gate og Ullerålsgata, et viktig 

trafikksikkerhetstiltak for trygg skolevei i området.  

 

I vedtak ved førstegnagsbehanlding ble det gjort vedtak om tre etasjer på østre blokk, samt 

utredning av trafikksikker skolevei for barn mot nye Ullerål skole.  

Begge punkter er imøtekommet i planforslaget. Viser til «Skoleveistiltak Ullerål Skole» sak 

18/4719, og vedtatte tiltak vedrørende trafikksikker skolevei. Prosjektet Hønengaten 

Panorama skal bidra med fortau, samt økonomisk bidrag inn i tiltak langs Hønengata. 

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger 

Forslagstiller Hønengata 59 AS v/ Anders Morken  

   

Fagkyndig  Stark Rød-Knudsen arkitekter AS  

v/ Per Gunnar Rød-Knudsen  

 

  gnr./bnr. 

Eieropplysninger Hønengata 59 AS 

BaneNor   

Ringerike kommune 

Tom Banggren  

Roy Hansen  

Bråthen Eiendom AS  

 

317/200 

4000/11 

317/201,581 

317/198 

317/196 

317/67 

   

Arealstørrelse  Ca. 15 000 m²  

   

Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse  

Bolig/forretning/kontor 

Forretninger/kontor  

Lekeplass 

Renovasjonsanlegg  

Annet uteoppholdsareal 

Kjøreveg  

Fortau 

Annen vei-, og banegrunn 

Parkeringsplass 

Turvei  

 

   

Boligtyper og 

boenheter 

Leiligheter max. 50 stk, fordelt på to bygg 

Eksisterende bygningsmasse reguleres til samme bruk 

 

   

Parkering  Bolig  

Bil – 1,0 plass pr. boenhet  

Sykkel – 1-2 plasser pr. boenhet 

 

Kontor/forretning  

Bil – 1,0 plass pr. 100 m2  

Sykkel – 2,0 plass pr. 100 m2 

 



- 

 

Industri  

 Bil – 0,5 plass pr. 100 m2  

Sykkel – 1,0 plass pr. 100 m2 

 

   

Plantype  Detaljregulering   

   

Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er merket 1. 

gangsbehandling, og består av:  

 

  Plankart målestokk 1:100 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

 

   

Overordna plan  Kommuneplanens arealdel 2019-2030  

   

For øvrige detaljer og opplysninger om planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

15.02.2016 Politisk oppstart av planarbeidet 

24.02.2016 Oppstart kunngjort i RingBlad 

04.06.2018 Førstegangsbehandling i HMA 

19.06.2018 Førstegangsbehandling i Strategi og plan  

21.08.2018 Ny førstegangsbehandling i Strategi og plan  

  Rådmannen la opp til ny førstegangsbehandling, da vedtak i første ble  

  misvisende på bakgrunn av vedtak om omprosjektering. I    

  førstegangsbehandling ble det vedtatt at østre blokk skulle justeres ned til tre 

  etasjer. Dette på bakgrunn av innspill fra naboer.   

03.10.2018 Høring og offentlig ettersyn, med frist 19.11.2018. 

  Det kommer inn åtte innspill til høring og offentlig ettersyn. Statens vegvesen 

  kommer med innsigelse. Kommunen har i flere møter og i brev forsøkt å få 

  SVV til å trekke innsigelse, som ikke førte freml. Ringerike kommune valgte 

  derfor å rekvirere mekling for å løse saken.  

21.08.2019 Statens vegvesen trekker sin innsigelse før planlagt mekling den 23.08.2019.  

  Etter intern gjennomgang trekker SVV innsigelsen, kommunen kan  

  egengodkjenne planen.  

 

Endringer i planforslag etter høring og offentlig ettersyn  

Etter høring og offentlig ettersyn er det foretatt mindre endringer i planforslaget.  

Endringene anses å være mindre vesentlige, og utløser ikke behov for ny høring.  

 

Følgende endrigner er gjort etter høring og offentlig ettersyn:  

• Etasjehøyde på østre blokk er redusert fra 5 til 3 etasjer (redusert med en høyde på 

5,5 meter). Østre blokk er noe forlenget med en akse (7,5 meter).  

• Planlagt anlagt felles takterrasse på østre blokk for å gi bedre kvalitet på 

uteoppholdsareal, og god bokvalitet.  

• Blokkene er foreslått mulig hevet 0,5 meter pga. innmålinger av eksisterende 

terreng.  

• Bane NOR sin eiendom er lagt inn med formålet sideareal til jernbane, grøntareal, 

etter innspill. Turveitrase er justert og tilpasset slik at den ikke berører Bane Nor sin 

eiendom, samtidig som det sikres atkomst til trafo.  

• Sikttrekant (frisikt) i krysset Hønengata og Asbjørnsens gate er justert.  

• Lagt inn mulighet for støyvoll mot jernbane og Hønengata.  



- 

• Planen har endret navn fra Hønengata Terrasse til Hønengaten Panorama. 

• Lagt inn rekkefølgebestemmelse vedrørende trafikksikkerhetstiltak i Hønengata, jf. 

tiltak, skolevei ny Ullerål skole.  

 

 
Plankart ved førstegangsbehandling 

  

 
Plankart ved sluttbehanlding 
 



- 

 
Illustrasjon av østre blokk med takterrasse, en fin kvalitet for beboere.  
 

 
Prosjektet sett fra sør mot nord, Hønengata til venstre.  

 

Medvirkning 

Innspill innkommet under høring og offentlig ettersyn er kommentert i vedlegg. Innspill er 

innarbeidet i planforslag og videre kommentert under Rådmannens vurdering.  

 

Juridiske forhold  

Saken legges frem for Kommunestyret til vedtak, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-

12. Saken behandles først i Formannskapet (Strategi og plan). 

Øvrige juridiske forhold er kommentert ved førstegangsbehandling. 

 

Økonomiske forhold 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

 



- 

Alternative løsninger 

Alternativt vedtak kan være at takterrassen tas ut, med Rådmannen anser takterassen som 

en god kvalitet for nye beboerne, og vil vektlegge dette fremfor naboers argumentasjon om 

tapt sol. Tap av sol vil være av markinal forskjell med eller uten takterrasse. Takterrassen 

bygges med skjermvegger for å hindre innsyn.  

Vedtak og innspill gikk på tre etasjer, og en takterrasse såfremt den er mindre enn 1/3 av 

underlliggende etasjes bruksareal, er å ikke å regne som en etasje i hehold til teknisk 

forskrift.  

 

Alternativt vedtak kan derfor være følgende:  

 

1. 410 Detaljreguelring for Hønengaten Panorama vedtas. 

2. Bestemmelse § 2.2.3, fjerde ledd vedrørende takterrasse tas ut.   

3. De deler av gjeldene reguleringsplan som overlappes av ny plan oppheves:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) 

fra 25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 

30.10.1942.  

 

Rådmannens vurdering 

Det skal fortettes i og rundt Hønefoss sentrum. Det vil derfor være påregnelig med flere og 

større boligprosjekter sentralt, og i nærheten av sentrumstilbud. Planforslaget ivaretar mål i 

kommuneplanen samt nasjonale og regionale målsetninger om sentrumsnær fortetting. Økt 

innsyn og sol-/skyggeproblematikk er ofte en konsekvens av en slik fortettingspolitikk. Den 

samfunnsmessige verdiskapingen som følger en slik fortettingspolitikk burde veie tyngre 

enn enkeltmenneskets ønske i aktuelt tilfelle. 

 

Naboer har kommet med merknader vedrørende bekymring om trafikksituasjon og 

anleggsperiode. Hønengata skal oppgraders med flere trafikksikkerhetstiltak de nærmeste 

årene, dette i sammenheng med ny Ullerål skole. Detaljregulering for Hønengaten 

Panorama skal bidra økonomisk for å realisere disse tiltakene. Det foreligger også 

rekkefølgebetsemmelser for nye fortau langs Asbjørnsens gate og Ullerålsgata, noe som vil 

gange naboer i veldig positiv retning, og være et stort løft for området. Vedrørende 

anleggsperiode er det lagt inn rekkefølgebestemmelse om rigg- og miljøoppfølgingsplan. 

Denne vil ivareta alle forhold i og rundt en anleggsfase.  

Det skal påpekes har utbygger omprosjekterte planen etter ønske av naboer etter 

førstegangsbehandling. Utbygger har i stor grad imøtekommet innspill som har kommet inn i 

planprosessen. 

 

For øvrige vurderinger se saksfremstilling; førstegangsbehandling.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønengaten Panorama, som vil kunne gi 

sentrumsnære boliger, med gode kvaliteter. Planen bidrar til trafikksikkerhetstiltak i og lang 

Hønengata, ved bidrag inn i tiltak i tråd med utbedring av skoleveg, samt nye fortau og ny 

turvei. 

  

Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av mangfold i 

boligtilbudet. Planen vil resultere i sentrale leiligheter med gode uteoppholdsarealer til alle 

livsfaser.  

I kommuneplanens samfunnsdel legges det opp til høye forventninger til befolkningsvekst, 

da med 70 % utvikling i Hønefoss. Denne planen er klart i tråd med overordnede føringer. 

 

Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas. 



- 

 

 

Vedlegg 

1. Plankart  

2. Bestemmelser  

3. Planbeskrivelse  

4. Merknadsbehandling 

a. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 

b. Lise Skjerdal  

c. BaneNor SF 

d. Gerd Ragnhild Larsen  

e. Øistein Røste 

f. Fylkesmannen i Buskerud  

g. Buskerud Fylkeskommune  

h. Statens Vegvesen (utsatt frist) 

5. Trekking av innsigelse SVV  

6. Saksfremlegg førstegangsbehandling  

7. Saksprotokoll HMA 

8. Saksprotokoll Strategi og plan  

9. Saksfremlegg ny førstegangsbehandling  

10. Saksprotokoll Strategi og plan  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

avdelingsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Åshild Lie 
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Mal sist revidert 13 .0 9 .2018

RI N G E RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

REGU LERI N GSBESTEM MELSER
0605 _ 41 0 Detaljregulering for
HØN EN GATEN PAN ORAMA

Utarbeidet av stark arkitekter AS 12.05.2017
Sist revidert 01.10.2019 Å. L

1 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 21.08 .1 8 , sak 24 /18
Høring og offentlig ettersyn 3.10.2018 - 19.11.2018 .
2 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
2. gangsbehandling i formannskapet 2 DATO , sak BHNR
Vedtak i kommunestyret DATO , sak BHNR

Endringsliste:
Nr. E ndring D ato S ign .
01 Justert ift. Innkomne merknader 13.09.19. pgrk

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

Feltnavn

Bebyggelse og anlegg (§ 12 - 5 pkt 1)
- Boligbeby ggelse - blokkbebyggelse BBB 1 - 2
- B olig/forretning/kontor BKB 1 - 2
- Renovasjonsanlegg BRE
- Lekeplass BLK 1 - 2
- A nnet u teoppholdsareal BAU 1 - 3
- Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg BAS 1 - 3

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5 pkt 2)
- Kjøreveg SKV 1 - 3
- Fortau SF 1 - 3
- Sykkelveg/ - felt SS
- Annen veigrunn – tekniske anlegg SVT
- Parkering S PP
- Annen b anegrunn – grøntareal SBG

Grønnstruktur (§ 12 - 5 pkt 3)
- Turvei GT

Henssynssone (§ 12 - 6)
- Sikringssone fri sik t

E ierform :
o_ = Offentlig
f_ = Felles
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Formålsbestemmelser

§ 1 . Fellesbestemmelser (pbl. § 12 - 7)
§ 1.1 Fasader og materialbruk (§ 12 - 7 nr. 1)

Ny bebyggelse skal bidra til en variert bygningsstruktur. Dette skal søkes gjennomført ved
mulige sprang i lange fasader, tilbaketrekninger i bygningsvolum , ved oppdeling av fasader o g
ved hjelp av materialbruk.

§ 1.2 Støy (§ 12 - 7 nr. 3)
Støynivå i ny arealbruk (inkl. vifter ventilasjonsanlegg og lignende) skal tilfredsstille
grenseverdier gitt i tabell 3 i Miljøverndepartementets «Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging» (MD T - 1442/12).

§ 1.3 Bygninger, anlegg og utearealer (§ 12 - 7 nr. 4)
Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av fellesarealer i bygningen, samt
gangadkomster til hovedinnganger.
Alle kabler føres inn i planområdet skal føres fram som jordka bler.
Åpne tekniske anlegg på tak tillates ikke, de skal være del av bygningskroppen.
Det tillates ikke innglassing av balkonger eller terrasser. Utelagring tillates ikke ut mot
tilgrensede gater og boligområder.

§ 1.4 Automatiske fredete kulturminner (§ 12 - 7 nr. 6)
Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeid
straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. kulturminneloven § 8.2.

§ 1.5 Overvann (§ 12 - 7 nr. 4)
Overflatevann skal behandles etter prinsippet om lokal overvannshåndtering, inkludert intern
fordøying/infiltrasjon. Det tillates ikke utslipp av overvann på avløpsnettet. Både overvann og
drensvann skal behandles på en slik måte at det ikke direkte eller indirekte påfører andre
eiendommer ulemper. Valgte løs ninger for overvann skal fremgå av situasjonsplan og
utomhusplan, jf. § 6.1.1

§ 2. Bebyggelse og anlegg
§ 2.1 Fellesbestemmelser

§ 2.1.1 Byggegrense
Bebyggelse skal plasseres som vist på plankart innenfor byggegrenser som angitt på
plankartet. Mindre avvike på plassering kan tillates etter egen søknad. Utkraging av
balkonger, karnapper og takutstikk kan tillates med inntil 1 ,0 meter utover regulert
byg gegrense og viste markerte bebyggelse. Underjordiske parkeringsanlegg tillates
plassert innenfor områdene i strid med byggegrense forutsatt av det er jordsmonn over
overkant av takkonstruksjonen for beplantning.
Det tillates bygging av skur/boder på innti l 50 m2 utenfor regulert byggegrense.

§ 2.1.2 Byggegrense mot jernbanen
Regulert byggegrense fra midt av spor til bebyggelse er 20 meter. Mellom spor og
bebyggelse etableres det tur vei, sikkerhetsgjerde og støyskjerm/voll.

§ 2.1.3 Parkering
Parkering for bil og sykkel skal være:

• Bolig opptil 60 m2: 1,0 parkeringsplass for bil og 1,0 plass for sykkel
• Bolig fra 60 – 80 m2: 1,0 parkeringsplass for bil og 2,0 plass for sykkel
• Bolig over 80 m2: 1,0 parkeringsplass for bil og 2,0 plass for sykkel
• Kontor og forretning: 1,0 pa rkeringsplass pr. 100 m2 og 2,0 plass for sykkel
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• Industri/lager: 0,5 parkeringsplass pr. 100 m2 og 1,0 plass for sykkel.

§ 2.1.4 Krav til uteoppholdsareal og lekeplasser
Uteoppholdsareal (MUA) for boliger er 50 m2 pr. bolig.
En andel på 30 % av total MUA kan løses på private balkonger eller terrasser.

Kravet kan oppfylles i form av fellesareal/lekeareal.

Lekeareal skal minimum inneholde:

- En sandkasse
- Et huskestativ, med tre husker
- Et bevege lig lekedyr
- To benker med bord
- Noe fast dekke
- Sklie
- En tipphuske
- Det skal tilrettelegges for varierte aktiviteter som f.eks. ball - l ek, aking, sykling, fast

dekke som kan merkes opp til ulike spill osv.

§ 2.1.5 Tilknytningsplikt
By gninger innen planområdet skal knyttes opp mot fjernvarmeanlegg.

§ 2.2 B olig blokk bebygg else BBB 1 - 2
§ 2.2.1 Form ål

Feltet BBB 1 og BBB 2 skal benyttes til boligformål, boligblokk med tilhørende anlegg.

§ 2.2.2 Utomhusplan
Det skal lages en samlet plan for området under ett. Ved en eventuell utbygging i flere
byggetrinn skal disponeringen av byggetrinn vise s.

§ 2.2.3 Utnyttingsgrad og høyde
Bruksareal for bolig i BBB 1 skal ikke overstige 270 0 m2 BRA .
Bruksareal for parkeringskjelle r i BBB 1 skal ikke overstige 1000 m2 BRA.

Bruksareal for bolig i BBB 2 skal ikke overstige 2 1 00 m2 BRA.
Bruksareal for parkeringskjelle r i BBB 2 skal ikke overstige 1000 m2 BRA.

Maksimal byggehøyde for geims er vist med koter i plankart.

Det tillates anleggelse av takterrasse på BBB 2, takterassen skal ikke ha større areal enn
1/3 av takflaten. Takterrassen skal ha skjerm vegger som hindrer innsyn til eiendommene
mot øst. Takterrassen skal være til felles bruk av beboere i BBB1 og BBB2.

§ 2.3 B olig /forretning/kontor BKB 1
§ 2.3.1 Form ål

Feltet skal nyttes til blandet formål bolig, forretninger og kontor.
Ved utbygging av BKB1 skal ut kjøring til Hønengata saneres.

§ 2.3.2 Utnyttelse sgrad og høyde
Maksimal tillat utnyttelsesgrad er 60 % BYA.
Gesimshøyde skal ikke overstige 10,0 meter fra ferdig planert terreng .
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§ 2.4 Forretning/kontor BKB 2
§ 2.4.1 Form ål

Feltet skal nyttes til blandet bebyggelse av forret ninger og kontor.

§ 2.4.2 Utnyt telsesgrad og høyde
Maksimal tillat utnyttelsesgrad er 20 % BYA.

Gesims - og mønehøyde i henhold til pbl. § 29 - 4 første ledd.

§ 2.5 Renovasjonsanlegg BRE
Område BRE skal nyttes til felles renovasjonsbeholder. Renovasjonsløsnin gen skal være under
bakkenivå. Løsning for renovasjon skal være i samsvar med den til enhver tids gjeldende
renovasjonsforskrift for Ringerike kommune,

§ 2.6 Lekeplass BLK 1 - 2
Felt BLK 1 og 2 skal benyttes til uteoppholdsareal med grønt anlegg, møteplass og leke plass.
Grøntanlegget skal inneholde vegetasjon som bidrar til overvannshåndtering. Som del av
beplantningen skal det benyttes planter som gir mulighet til å sø ke skygge i den varme årstiden.
Møte - /lekeplassen skal ha benker/sittemulighet, lekeapparat , og v æ re tilrettelagt for uteopphold.
Grøntanlegg og møte - /lekeplass skal utformes og opp arbeides i samsvar med godkjent
situasjonsplan og utomhusplan med utfyllende dokumentasjon, jf. §§ 2.1.4 og 6.1.1.

§ 2.7 Annet uteoppholdsareal BAU 1 - 4
Annet uteoppholdsareal sk al benyttes som sideareal til fortau og turvei. Arealet skal ha en
parkmessig utforming, og kan benyttes til snøopplag.

§ 2.8 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg BAS 1 - 3
Det etableres støyvoll/ - skjerm , vegetasjonsskjerm mot jernbanen og Høne ngata slik som vist på
plankart.
Støyskjerming utformes enten som voll eller skjerm, eller som en kombinasjon av disse.
Støyskjerm skal utformes i tråd med øvrige bebyggelse på planområdet, dette med tanke på
arkitektonisk uttrykk, materiale og fargevalg. Støyskjer m skal fortrinnsvis oppføres i treverk.
Støyvoll skal beplantes og ha et parkmessig uttrykk.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 3.1 Fellesbestemmelser

§ 3.1.1 Form ål
Områdene skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål
angitt i plankart.

§ 3.1.2 Tekniske planer
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer
som på forhånd er godkjent av kommunen.

§ 3.1.3 Vegstan dard
Veg med tilhørende avkjørsler skal være utformet etter Statens vegvesens sine normaler.

§ 3.1.4 Vegens stigningsforhold
Veg skal ha stigning på maks 1:8. Turvei følger eksisterende terreng.

§ 3.1.5 Avkjørsler
Avkjørsler er vist med piler i plankartet.

Eksisterende adkomst fra Hønengata for eiendommen Hønengata 59 stenges for inn - og
utkjøring når denne eiendommen bygges ut. Ny adkomst til eiendommen er fra
Ullerålsgata.
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§ 3.1.6 Utførelse av terrengbehandling
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig utforming.

§ 3.2 Kjøreveg SKV 1 - 3
Ullerålsgata øvre del opparbeides slik som vist på plankart. Den blir hovedatkomst til boligene
på eiendommen Hønengata 59. Det tillates parkering for bil og sykkel på SKV 5.
Vegen er offentlig.

§ 3.3 Fortau SF 1 - 3
Gang og sykkelveien er ho ved ferdselsåre for gående og syklende langs Hønengata og har den
profil og utforming som plankartet viser.

§ 3.4 Parkering SPP
Området brukes til parkering for biler og sykler. Det opparbeides med fast dekke og oppmerking
av plasser. På området kan bygning/ko nstruksjon for over - og inndekning av sykkel parkering
etableres.

§ 3.5 Annen veggrunn – teknisk anlegg SVT , SBG
Området SVT er sideareal til veien Ullerålsgate. Området er nødvendig teknisk side areal
(veiskulder, grøft) .

Området SBG er sideareal til jernbane. Det skal etableres sikkerhetsgjerde i høyde på 1,8
meter mot jernbanen, slik som vist på plankartet .

§ 4. Grønnstruktur
§ 4.1 Turvei GT

Det opparbeides turvei (GT - 3031) langs området slik som vist på plankart.
Det tillates kjøring til tra fostasjon for drift og vedlikehold på turveien (GT ) fra Ullerålsgata fram til
trafo. Turveien er offentlig.

§ 5. Hensynssoner
§ 5.1 Frisiktsone ved veg

Frisiktsoner er vist med stiplete linjer og mål på plankart.
I området omfattet av frisikt skal det ikke være hindringer høyere enn 1 meter.
D et skal ikke plasseres gjenstander eller etableres sikthindrende vegetasjon i frisiktsone .

Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 6. Rekkefølgebestemmelser
Alle rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet samles i dette kapitlet (§ 12 - 7 nr. 10)

§ 6.1 Før tillatelse til tiltak
§ 6.1.1 Krav til utomhusplan

Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det være utarbeidet utomhusplan for det enkelte
delfelt. Utomhusplanen skal leveres i SOSI - format, hvor formålsgrenser og andre juri diske
flater, linjer og punkter er identiske med vedtatt plankart. Innenfor disse grensene skal
utomhusplanen i nødvendig detaljeringsgrad redegjøre for krav til utforming av
uterommene i disse planbestemmelser.

Den skal i minimum også omfatte:
- uteoppho lds - og lekeareal
- materialbruk/belegning, opparbeidelse av gangsti



5

- adkomst og parkering (bil - (inkl. HC parkering), sykkel - , innkjøring til p - kjeller, interne
kjøre og gangveier

- areal til snøopplag,
- renovasjonsløsning og lager for avfall
- tverrsnitt o.l. for å vise universell utforming
- koter for eksiterende og prosjektert terreng
- gjerder, trapper, forstøtningsmurer
- beplantning
- overvannshåndtering

§ 6.1.2 Dokumentasjon om ivaretakelse
Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge dokumenta sjon om ivaretakelse av :
- grunnforhold og eventuelle avbøtende sikringstiltak
- støynivå og eventuelle avbøtende støytiltak
- tilfredsstillende utforming og lysforhold på lekeareal
- universell utforming
- fasader og materialbruk
- håndtering av vannforsyning, spillvann og overvann (VA - plan)

§ 6.1.3 Rigg - og miljøoppfølgingsplan
Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt BBB1 og BBB2,
skal det utarbeides en riggplan for anleggsperiode, s amt en miljøoppfølgingsplan som
besk river natur og nærmiljø, forurensing (hån dtering av overskuddsmasser) og
ressursbruk (energieffektivisering, avfallshåndtering etc.).

§ 6.2 Før brukstillatelse /ferdigattest
Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal følgende være ferdig opparbeidet:

All bebyggelse:
- Tilkopling til kommunalt vann - og avløpsnett
- Tilhørende parkering,
- Før det kan gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal tiltakene i reguleringsplan «Fv. 35

Hønengata» på strekningen fra parsellslutt ved Krokenveien til og med krysset me d
Industrigata være ferdigstilt.

Boliger:
- Tilhørende uteoppholdsareal (avhengig av årstid)
- Tilhørende lekeplass (avhengig av årstid)

§ 6.3 Generelle rekkefølgebestemmelser
1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse
for disse anleggene.

2. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i plan området før det er dokumentert
at brannvannforsyningen tilfr edsstiller brannvesenets krav.

3. Det kan ikke gis brukstillatelse for nye bygninger innenfor planområdet før nødvendig
sikringsgjerde på 1,8 meter mot jernbanen er etablert.

4. Før midlertidig brukstillatelse gis for boliger i BBB 1 og BBB2 skal støyskjermer/voller
være etablert.

5. Før midlertidig ferdigattest gis for boliger i BBB 1 og BBB 2 gis skal avkjørsel mot
Hønengata være stengt.

6. Det gis ikke igangsettingstillatelse før tiltaksplan for op prydning er godkjent.
7. Før det gis ferdigattest skal turvei og gangveier være etablert.
8. Før et gis ferdigattest ved utbygging av BKB1 skal utkjøring til Hønengata saneres.
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1. Sammen drag

Det fremmes detaljregulering nr. 410 Hønengata 59 mfl. for å kunne legge til rette for bygging

av ca. 50 boliger med en sentral beliggenhet i Hønefoss nord. Bol igene fordeler seg over 2

blokker. Den vestre blokken p lanlegges med 26 leiligheter . D en li g ger m ot Hønengata og

trappes ned fra 5 til 2 etasjer fra nord mot syd. Den østre blokken planlegges med 2 4

leiligheter . D en vender mot Ullerålsgata og holdes i 3 etasjer. I tillegg kommer

parkerings kjellere /under etasjer. D et er for noen leiligheter lagt o p p til at de kan ha en

utlei e del. Begge blokkene får garasje - og bod plasser i kjeller /underetasje .

Området ble tidligere brukt til omlasting av drivstoff og s møreoljer . M asseutskiftning av

forurensede masser er i stor grad gjennomført etter miljø teknis k undersøkelse fra

Multiconsult AS .

For å få til en god sa mmenheng mellom Hønengata 59 og de omkringliggende områder

inkluderer planen noen offentlige og private arealer på tilstøtende eiendommer . Eiendommene

mot sør er tenkt regulert til kombinert bolig / næring, i tråd med dagens situasjon.

Kunngjøring av oppst art av planarbeidet ble gjort i Ringerikes blad 24.02.2016.

Etter dette ble alle innkomne merknader vurdert og kommentert, og noen endringer ble

innarbeidet i planforslaget.

Planutvalget i Ringer i ke kommune vedtok i sitt møte 15.02.16, sak 19/16 å anbefal e oppstart

av planarbeidet.

Hensikten med detaljreguleringen for Hønengata 59 med mer er å tilrettelegge for en helhetlig

utvikling av området, i tråd med føringene i Kommuneplan for Ringerike 200 7 - 2019.

Planforslaget ble førstega n g sbehandlet 21.8.18. (sak 21/18) Planen var utlag t til offentlig

høring i September og oktober 2018. SVV fremmet innsigelse til planen i brev av 13.1 2.18.

Etter en intern vurdering i SVV august 2018 ble i nnsigelsen trukke t i brev av 23.8.19.
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2. Bakgrunn

2.1 Bakgrunn/ h ensikten med p lanen

For målet med reguleringsplanen er å tilpasse planområdet til nye behov tilpasset

Hønefoss by sin utvikling. Området omdisponeres fra næring til bolig og område

fortettes derfor . F or s laget går ut på å legge til rette for etablering av et nytt boligområde

med blok kleiligheter med tilhørende funksjoner.

Prosjektet anses å være i tråd med ønsket utvikling for Hønefoss sentrum, hvor det

legges til rette for flere sentrumsnære boliger. De t kreves en ny detaljregulering s plan

for å kunne endre området fra dage ns næring /industri til boliger.

Omfanget av tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning, men en rekke forhold

er likevel beskrevet og vurdert i forhold til mulige konsekvenser.

Dagens formål i kommuneplan er erverv, mens det i reguleringsplan i ho vedsak er

regulert til industri. Foreslått regulering til boligformål er spilt inn til kommuneplanen,

og må tas inn som en endring i overordnet plan.

2.2 Hovedintensjonen i plane n / planens ”identitet”/ ”profil”

Hovedintensjonen med detalj reguleringe n for Høn engata 59 er å tilrettelegge for en

helhetlig utvikling av eiendommen til boligbebyggelse , i tråd med føringene i

Kommuneplan for Ringerike 2007 - 2019. I Kommuneplanens arealde l er arealet avsatt til

næringsvirksomhet.

I gjeldende reguleringsplan er område t regulert til Næring/industri .

Eiendommen er beliggende sentralt i Hønefoss sin nordre del, tett inntil jernbane og

Hønengata.

Tomtens areal er på 6462 m2.

Avgrensning og s t ørrelse på planområdet er noe større enn tomten. Dette er for å få til en

hensi ktsmessig avgrensing i forhold til tilstøtende eiendommer, veier og jernbane.

Planavgrensningen er tilsvarende gjeldende reguleringsplan for området. Arealet i

planområdet er p å ca. 15 DA.
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I dag er eiendommen ikke i bruk. Den har tidligere blitt brukt ti l omlasting av drivstoff og

smøreoljer. Dette er en bruks s om har pågått lenge på eiendommen. Direkte tilstøtende til

eiendommen er jernbanen i nord, eneboliger i øst og en bl a n ding av

næringsbebyggelse/boliger i sør.

Området sør for jernbanen e r preget av frittliggende boliger orientert i et

bebyggelsesmønster tilnærmet sør vest, nordøst retning.

Landskapet er relativt flatt og oversiktlig. Eiendommen ligger på en svak forh ø y ning.

Eiendommen har gode solforhold.

2.3 Forslagstiller/ tiltaksh aver, pla nkonsulent, eierforhold

Eiendommen Hønengata 59 er eid av selskapet Hønengata 59 AS , representert ved

styreledere Ander s Morken .

Planområdet omfatter eiendommene: gnr./ bnr. 1 0 35/1, 317/201, 3045/1, 4000/11,

317/200, 317/67, 317/198, 317/195, 317/196 . Eiendommene er både offentlige og

private.

Planområdet omfatter også arealer tilhørende:

• Jernbanetrase: Bane nor (4000/11), pb. 4350 Hamar

• Veiareal og s ideareal til vei og jernba n e : Ringerike kommunen (317/201 - 581)

• Hønengata 55 ( 317/198) : Banggren Tom, H ensveien 33, 3516 Hønefoss

• Hønengata 55 (317/196): Hansen Roy, Strandveien 7, 3530 Røyse

• Ullerålsgata 48A (317/67) Bråthen Eiendom AS, pb.2, 3502 Hønefoss

2. 4 Tidligere vedtak i s a ken . saken ble behandlet i hovedkomiteen for milj ø - og

arealforvaltning de n 15.02.2016. sitat:

Sak: 19 / 16

Oppstart: Reguleringsplan 410 - Hønengata 59 med flere

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning :

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0 6 0 5_410 detaljregulering for Hønengata 59 mfl..
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2. De t tas sikte på å oppheve gjeldende plan nr. 0605_121 Ullerålsgaten – Asbjørnsens
gate – Hønengaten og NSB (Bergensbanen), samt deler av nr. 0605_11 Norderhov ved
vedtak av 0605_410 detaljregulering for Høn e n gata 59

3. HMA ber om at et mulig togstopp for stre kning Hønefoss – Jevnaker hensyntaes.

Behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 15.02.2016 :

Forslag fra Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) til nytt pkt 3:
«HMA ber om at et mulig togstopp f or strekning Hønefoss – Jevnaker hensyntaes.»

Av stemming:
Rådmannens fors lag til vedtak og Strandes forslag om nytt pkt 3 ble enstemmig vedtatt. Sitat
slutt.

Utbyggers vurdering av vedtaket: Det er ikke aktuelt i denne planen å legge til rette for
togs t o pp i tilknytning til eiendommen. Arealet og strek ningen som grenser til je rnbanen er for
lite og avstanden til Hønefoss jernbanestasjon er relativt liten. Dette er derfor ikke innarbeidet
i planen

Planutvalget vedtok i sine møter juni og august 2018 (sa k 21 /18) i forbindelse med

1.gangsbehandling av saken at østre blokk kun kan ha 3 etasje r. Det begrunnes med sol og

skygge forhold for naboer i Ullerålsgata. Dette vedtaket har prosjektet forholdt seg til slik at

plankart, bestemmelser, beskrivelse og skis s e prosjekt er tilpasset dette.

Tiltakshaver har justert sine planer iht. planutvalgets vedtak. Endringen betraktes som mindre

endringer og i nnebærer ikke ny første gagnsbehandling og ut legge lse til offentlig høring.

E ndringene innebærer at det er :

• r eduser t etasjehøyde på østre blokk fra 5 til 3 etasjer slik som vedtatt i planut valget.

• forlenget med en akse (7,5 meter) i østre blokk . D et gjør at kjøre areal mot s ør blir noe

mindre og det tilføres 3 nye leiligheter .

• p lanlagt a nlagt felles takterrasse på østr e blokk for å gi kvalitativt bedre

uteoppholdsareal og god bokvalitet .

• p lanlagt antall leiligheter 3 fler e leiligheter i vestre blokk

• N oen leiligheter (8 stk.) er planlagt med mulig het for utleiedel .

• A ntall planlagte leiligheter er økt fra 47 til 50.

• B lo k kene er foreslått mulig hevet 0,5 meter grunnet n ye innmålinger.

• Bane NOR sin eiendom er lagt inn med formålet sideareal til jernbane, grøntareal .
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• T urveitrase er justert og tilpasset slik at de n ikke berører B ane Nor sin eiendom

samtid ig som det sikres at k omst til Bane NOR si n trafo

• S ikttrekant i krysset Hønengata og Asbjørnsens gate er justert.

Utbyggingsforslaget ved første gangs behandling . S ommeren 2018.

Utbyggingsforslaget ved annen gangs behandling, oktober 2019.
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2. 5 Utb yggingsavtaler :

D et t as sikte på å opprette ut byggingsavtale med kommunen for opparbeidelse og

istandsetting av berørt infrastruktur etter anleggsarbeidene

2. 6 Kr av om konsekvensutredning?

Det stilles ikke krav t il konsekvensutredning for tiltaket grunn et tiltakets størrels e og

oversiktlige problems tillinger.

2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner



8
Hø nengata panorama , Høne foss, Pl anbeskrivelse, sis t redigert 3 0.9 .19 . S tark arkitekter as, Grønland 57,
D rammen

Flyfoto a v området.
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3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om opp start, evt. planprogram

• Hovedutvalget for miljø - og area l forvaltning i R ingerike kommune som ansvarlig
myndighet 17 .04.2012. Iht. plan - og b ygningsloven, er planformen er
detalj deregulering,

• Stark arkitekter AS er konsulent for utarbeidelse av regulerin gsplanen. Den er
utarbeidet etter fastsatt mal fra kom munen i forhold til plan beskrivelse o g
bestemmelser .

• Rambøll A S har vært engasjert i fo rbindelse med utarbeidelse av rapporter i
forhold til temaene: Støy - og luftforurensning, klima , Transport og traf ikk

• Multiconsult AS har vært engasjert i forbindel se m ed utarbeidelse av M iljøteknisk
rappo rt

Stark arkitekter AS har stått for utredningsa rbeidet innenfor resterende
tema:

• Vernehensyn
• Kulturminner, kulturmiljø og landskap
• Teknisk infrastruktur
• Parkerin g
• Atkomst
• Tilgjengelighet og bevegelsesmønstre

4. P la nstatus og rammebet i ngelser

4.1 Over ordnede planer

Tiltakets forhold til overordnede r ammer og føringer

• St.mld. nr. 26 (2006 - 2007 )” Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøstand”

• St.mld. nr. 2 3 (2001 - 2002 )” Bedre miljø i byer og tettsteder”

• S tatlig planretnings l inje for klima - o g energiplanlegging, fasts att 04.09.09

• Den Europe iske landskapskonvensjonen, trådte i kraft 01.03.04

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges inte resser i planlegginga,

rundskriv T - 2/8

• Tilgjenge ligh et for alle, rundsk r iv T - 5/99

• Retni ngslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T - 1442/2012.

• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, rundskriv T -
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5/93

• Nasj onal transportplan 2014 - 2023 (NTP)

• Fylkeskommun ale planer : Fylkesdelpl a n for avkjørsler og byggegrenser langs

riks veiernettet i Buskerud

4 .2 Gjeldende kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner :

• I kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til næring svirksomhet. Planområdet er i

dag regulert i regul erin gsplan nr. 0605_121 Ullerålsgaten – A sbjørnsens gate –

Hønengat a og NSB (Bergensbanen). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert

til Næring/industri. Tillatt utnyttelsesgrad er U= 0.30. Bebygge lsen skal ikke overstige

2 etasjer.

• Energi - og kl imap lanen for Ringerike , (vedtatt 02.12.1 0) Visjonen i klimaplanen er:

Ringerike skal være e t forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare

energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. Planen in neholder generell informasjon

om energibruk og kli maut fordringer og infor m asjon om status f or lokal energibruk og

kli magassutslipp, forventet utvikling og utfordringer spesielt for Ringerike kommune.

• Grønn Plakat (vedtatt 30.11.00) Grønn Plakat er en regis trering og verdsetting av de

grønne områdene som f inne s i Hønefoss. Den g i r en oversikt, og angir hvilken vekt

grønne verdier skal gis, til br uk i avveining mellom vern og utbygging. Grønn Plakat

skal legges til grunn for plan - og byggesaksbehandling og ar ealforvaltning i

kommunen. Hovedmålet i grønn plak at e r å: Bevare hovedtr e kkene i nåværende

grønnstruktur og unngå vi dere oppdeling og splitte lse av områdene. Planområd et er i

Grønn Plakat angitt som” område uten grønnstruktur”. I retningslinjene til Grønn

Plakat står det at for områder grønnstruktur skal det arbeides for å opp r etthold e en

hensi ktsmessig grønnstruktur.

4. Beskrivelse av planområde t, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet

• Eiendommen Hønengata 59 (gnr/bnr 317/200) har en sentral beliggenhet i H ønefoss

nord ved jernbaneundergangen i Hønengata. Eien dommen har i dag in n – og utkjøring
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f ra Hønengata i vest. Mot n ord går tomtegrensen innt il jernbanen, mens det øst for

området er et boligområde. Det er en kombinasjon av næring/boliger mot sør.

• Avg rensning og størrelse på planområdet er gjort slik at planforslaget overl a pper

den gjeldend e reguleringsplanen(Nr.12 1. Hønengata, Asbjørnsens gate, Ullerålsgata)

er fra 1985 og betraktes å være lite aktuell i dag.
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5.2 Dagens arealbruk Tomten benyttes i dag til omlasting av drivstoff og smøreoljer.

5.3 Sted ets karakter

• St r uktur og estetikk / byform I skissene for pl anlagt boligutbygging er det lagt vekt

på å gi et oppdelt og variert uttrykk.

• Eksisterende bebyggelse består av noen få lager bygninge r som er av generell

karakter. Disse er av eldre årg ang og ansees som lite e gnet til videre b ruk. Disse er

revet.
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5.4 Landskap

• Topografi og landskap : Eiendommen ligger på en liten forhøyning i området.

Den har i dag noe naturlig vegetasjon med selvfrødde trær. Eiendommen faller

noe mot sør og øst slik at det kan være naturli g med innkjøring/u tkjøring fra

parkeringskj ellere i sørøstre hjørne . I henhold til artsdatabanken er det ikke

registret arter av interesse på eiendommen. Det er lite grøntareal derfor er

sannsynligheten for funn av interesse for biol ogi sk mangfold liten.

• Solforhold : Eien dommen har gode solforhol d. Det er utført sol og s kygge

studier av bebyggelsen den er vedlagt denne beskrivelsen.

• Lokalklima : Lokalklimaet er gunstig ved at det e r sjelden sjenerende vinder ,

spesielt kaldt eller var mt på eiendommen

• E stetisk og kultur ell verdi . Det er ikke re gistrert spesielle verdie r.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø :

D et er ikke registrert noe av interesse.

5.6 Naturverdier :

Det er ikke reg istrert noe av interesse.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rek reasjonsbruk, uteomr å der :

Sti langs je rnbanen er brukt som snar vei mellom Ullerålsgata o g Hønengata. Denne

utbedres og forsterkes slik at den blir mer attraktiv som gang og sykkelvei i framtiden

5.8 Lan dbruk .

Det er ikke registrert noe av interesse.

5. 9 Trafikkforhold

Når det gjelder trafi kkforhold henvises det ge nerelt til vedlagte trafi kkanalyse utarbeidet

av Rambøll AS, datert 2016 - 09 - 20. revidert april 2018

sitat fra konklusjonen i rapporten:

Sit at:
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Tiltaket vil føre til en mindre trafikkvekst i området. Dette forve n tes ikke å nevnel ig

forverre for gående, s yklende, kollektivtrafikk en eller trafikksikkerhetssituasjonen.

Tiltaket kan føre til viss kødannelse i krysset Asbjørnsens gate x Hønengata i

morgenrushet. Alternativt vil tiltaket føre til no e overført trafikk t i l Ullerålsgata sy d

og/eller Prinsens gate. Slik mertrafikk vil være liten, og lite merkbar.

Det er sett på forholdene langs skolevei mellom planområdet og Ullerål barneskole.

Gangfo rhol dene for ansees som tilstrekkelige i dagens si tua sjon, og vil k unne b l i

forbedret ifølg e utbyg gingen. I denne ra pporten er det ikke sett på rutiner for

vedlikehold og brøyting om vinteren. Dette vil ha en betydende innvirkning på

forholdene for barn so m går til skolen i vintertid. sitat slutt.

N y e U lle rål skole barneskole står ferdig i 202 0. B arn som bosettes i de nye boligene vil

gå på d enne. Utbyggingen legger derfor til rette for etablering av trafikksikker gang - og

sykkelvei langs jernbanen slik a t skolebarna kommer trygt fram til Hønengata. I ti lle gg

opplyses det at d e t skal bygges en egen fotgjengerundergang under jernbanetraseen nor d

for området i forlengelsen av Ullerålsgata. Dette er et tiltak som påhviler områdeplanen

nord for planområdet å g jennomføre. Undergangen vil bedre forholdene for s kol eveien

når den komme r . Der forutsettes at kommunen og vegvesene t legger til rette for

tr afikksikker kryssing av Hønengata for skolebarn i forbindelse med etablerings av den

nye skolen.

5.10 Barns int eresser

Planområdet er relativt lite og er i dag u beb ygd . Området er i ho v edsak relativt fl att og

ligger solrikt til . Derfor er det lagt go dt til rette for å opprette en god og variert lekeplass

samt romslige uteområder for alle aldersgrupper. Det er også relativt kort vei til a ndre
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sentrumsfunksjoner og are naer for ball - lek og spill.

Området ligger sentralt til med relativt kort vei til bar nehage, barneskole og

ungdomsskole . Veien til skolen er trafikksikker. Det er relativt få kryssinger av vei.

Hastig heten på veien er lav fordi dette er en del av sen tru m. Planforslaget er i kke

vurdert til å ha særlig stor innvirkni ng på barns interesser.

Planforslaget viser at felles lekeareal ligger på solrikt område. Dette er for få til gode

forhold til leketilbude t.

5.11 Sosial infrastruktur

• Skolekapasitet Ba rne hagedekning : Området sokner til Hønefo ss barneskole som er

vedt att nedlagt. Nye Ullerål skole med 600 elever (Hønefoss nord) skal bygges. Hov

ungdomsskole ligger heller ikke langt unna. Det ligger ingen barnehager i umiddelbar

nærhet til planlagte bolig er, men barnehagekapasi t eten er tilfredss tillende. Fra

planområdet vil barn på vei til skol en gå under jernbanesporene i Hønengata. Herfra

antas barna enten å følge Hønengata helt til gang - og sykkelvei som forbinder

Hønengata med Klinikkveien eller gå via Fl attumveien og Elling M. Solheims vei.
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Noen kan tenkes gå via Fl attumveien hele veien til skolen eller via noen andre av veiene

i boligområdet. I alle disse veiene fremføres gående og syklende i delt area l med biler

(men med liten trafikk) og hele område t e r i 30 - sone. Forhold e ne for disse vil dermed

være omtrent de sa mme som for traséen via F lattumveien og Elling M. Solheims vei.

5.12 Universell tilgjengelighet

Universell utforming ivaretas gjennom plan og bygningsloven.
D et er satt krav gjennom rekkefø lge bestemmelser
”Unive r sell utforming sk al legges til grunn ved u tforming av fellesarealer i bygningen,
samt gangadkomster til hovedinnganger. Øvrige deler av bygget skal følge krav til
tilgjengelighet i T EK.

5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp : D et settes krav i bestem m elsene om tilkobl ing til kommunalt vann - o g
avløpsnett. VA - plan og detaljer knyttet til dette, sikres gjennom bestemmelsene.
Håndtering av overvann og fordrøyning skal sikres .
• Traf o . Behovet for elektrisk forsyning vurderes i forb ind else med byggesaken e ller
melding fra installatør til energiver ket.
• Energi forsyning og alternativ energi: fjernvarme er lagt fram til Asbjørnsens gate. Det
vurderes om utbyggingen skal forsynes med f jernvarme i byggesaken.

5.14 Grunnforhold

Stabi lit etsforhold : D et vil b li utarbeidet geo teknisk rapport i forbind else med

byggesaken. Det antas at eiendommen kan bebygges som planlagt uten spesielle

problem, fortsatt at det gjennomføres geotekniske grun nundersøkelse, prosjektering og

kontroll før tilta ket igangsettes.

5.15 Støyforhold

Gene relt vises det til vedlag te rapport fra Rambøll. K onklusjonen i denne er: sitat:

« Beregningene viser at det vil være behov for skjermet av uteområder for å oppnå

til strekkelig areal under grenseverdiene gitt i T - 144 2.

Støynivå utenfor vin d uer på alle fasad er til de to nye bygninge ne på planområdet

avviker fra grenseverdier i T - 1442 og NS 8175.

Det vil være behov for tiltak i form av for eksempel skjerming av balkong, benyttes

tilstrekkelig lyddempede vinduer og balan ser t ventilasjon for å t ilfredsstille kra v til

innendørs støynivå og på balkonger. » sitat s lutt.
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Det bygge s støyskjerm /voll eller kombinasjon av disse både mot Hønengata i Vest og

mot Jernbanen i Nord når boligene etableres slik at støy reduseres så mye som mulig.

Skjermene/voll ene etab ler es så nær støykilden som mulig for å o ppnå best mulig

støyredus erende effekt . Ved utbygg ing installeres det støydempende tiltak på fasade og

etableres balansert ventilasjon for boligene.

5.16 Luftforur ensing

Generelt vises det til vedlagte ra pport fr a R ambøll. Konklusjonen i denne er:

Sitat : « Luftsonekart over områ det ved Hønengata 59 vise r at deler av planområdet

vurderes som PM10 og NO2 rød og gul sone i henhold til Retningslinje for behandling

av lu ftkvalitet i arealplanlegging, T - 1520. Imi dlertid str ekker kun gul sone f or PM10 ut

inntil bygningsmasser ved den ve stlige bygningen. Det er dårligst luftkvalitet ut mot

nordvestlig, sørøstlig og deler av nordøstlig fasade av bygningen, og det vil si at de t

bør redegjøres for tiltak ved bygningsma sser for å bedre innendørs luft kvalitet. Det bør

unngås å etablere uteopph oldsareal eller balkonger uten skjerming på denne siden av

bygnings - massen. Luftinntak bør plasseres på fasadene som har god luftkvalitet fo r å

sikre best mulig kvalitet på inneluft.

Den lok ale luftkvaliteten Høne ngata 59 antas ikk e å utgjøre en stor risik o for redusert

helse for beboere. Ved del av uteområdet er konsentrasjonene av PM10 og NO2 høyere

og kan derfor utgjøre en viss helsefare fo r sårbare grupper av befolkningen. Det bør

unngås å l egge oppholdsarealer ved områdene med begrenset luftkvalitet.

S tøyskjermer kan vurderes å etableres mot Hønengata da disse er vist å være effektive

for å redusere spredning av komponenter som gir reduser t luftkvalitet. En mulighet for

å begrense spredni ng er bruk av vegetasjo n mellom veien og planområdet som vil ta av

for en del av den potens ielle påvirkningen fra Hønengata. » sitat slutt

Ved utbygging etableres det støyskjerm /voll e ller kombinasjons av disse mot Hønengata

for å redusere sprednin g av luftforurensing fra biltrafikken.
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Mi ljøfaglige forhold

Planforslaget har liten eller ingen konsekv enser for biologisk mangf old. Det begrunnes med at

utbyggingen skjer på allerede utbygd areal.

Sentrale Tema Kilde Kommentar / tiltak

H vilke lan dskap, økosystemer,

naturtyper eller arte r b erøres av

planen?

( Direktoratet for

n aturforvaltning) WMS

Plan en omfatter opparbeide

og bebygd eiendom .

Landskap, økosystemer,

naturtyper og arter berøres i

liten grad. Landskapet er

relativt flatt med noe fall mot

sør. På eiendommen er det

noe selv fr ødd vegetasjon.

Eksiter ende næringsbygg

r ives for å gi plass til

l eilighetsbygg.

Hvilke e ffekter vil planen ha på

landskap, økosystemet,

naturtyper og arter?

Miljøforhold og påvirkninger

for rødlistearter , artsdat a -

banken 2010

Forskingsrapporter

Planene vi l ha liten effekt på

landskap, økosyst emet,

naturtyper og arter fordi

planområdet er beb ygd og

har vært i bruk til

næringsvirksomhet i mange

år .

Hvordan er tilstanden for

landskapet, økosystem og

utvikl ingen i a ntall

Naturindeks for Norge

(Direktoratet fo r

naturforvaltning)

Området er oppar beidet Det

er ikke regist rert endringer i

det loka le økosystem

Foreligger det faglige rapporter

og utredninger om naturmangfold

i det aktuelle området

Det er ikk e registr et faglige

rapporter og utredninger om

na tur mangfold i det aktue lle

området

Fore ligger det erfarings base rt Norsk Botanisk forening Det er i kke registrert
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kunnskap (fra lokal s amfunnet,

kommuner og andre myndigheter)

om det aktuelle området?

Norsk Zoologisk forening

Norsk Or nitologisk forening

Lokale organisasjoner ,

S koler, universitet, høgskoler

erfarings basert kunnskap om

det ak tuelle området.

Vil planen påvirke truede arter på

Norsk rødliste for arter 2011?

Artsportalen hos

Artsdatabanken

Artskart hos Artsdatabanken

Ved befaring er det i kke

registrert truede a rter som er

på Nor sk rødliste for arter.

V il planen påvirke utvalgt e

naturtyper eller prioriterte arter?

Naturtypebasen hos

artsdatabanken

Planen vil ikke påvirke

utvalgte naturtyp er eller

prioriterte arter.

Vil planen påvirke ve rne områder,

nærområder til verneområder,

marint beskyttende område r eller

vernede vassdrag (jfr. Verneplan

for vassdrag)

Rødlista og artsportalen

Naturtypebasen hor

Artsdatabanken.

Mareano

Planen vil ikke påvirke

verneområder, nærområder

til verneområder , m arint

beskyttende om råder eller

verned e vassdrag

Vil planen på virke

miljøregistreringer i skog?

Miljøregistrering i skog

(Direktoratet for

naturforvaltning)

Planen vil ikke påvirke

miljøregistreringer i skog

V il planen påvirke

kulturlandskapet?

Natu rba se

(Direktoratet fo r

naturforvaltning )

Planen vil ikke påvirke

kulturlandskapet.

Vil planen påvirke inngrepsfrie

naturområder (INON)?

INON i Norge (Direktoratet

for naturforvaltning)

Planen vil ikke p åvirke

in ngrepsfrie naturområder

Vil planen påvir ke områder eller

naturt yper som er spesie lt

verdifulle for naturma ngfold?

Naturbase (Direk toratet for

naturforvaltning)

Mareano (Havforskings -

instituttet)

Planen omfattes ikke av og

vil ikke påvirke områ der

eller naturtyper som er

spesielt verdifulle fo r

n aturmangfold
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5.17 Risiko - og så rbarhet (eksisterende situa sjon)

• Risikomatrise, a lle relevante forhold skal vurderes

Risiko - og sårbarhet
Hendelse /
situasjon

Aktuelt? sannsynlig konsekvens ris iko Komme ntar / tiltak

Høyspentsone Nei Ikke ub et ydelig 1 Det er ikke høyspentstrekk i
o mrådet i dag. Det er hell er ikke
planer om nye høy spentstrekk.

ras Ja Liten betydelig 4 Forbyggende tiltak ellet at
analyse er gjort i byggesak

grunnforhold Ja Ja betyd elig 7 Det er foretatt en
grunn undersøkel se . Av
u tredningen går det fram at det
er forurensing i grunnen. M asser
må skiftes ut . Den delen av
området som er bebygd er ikke
vurdert som rasutsatt.
F orbyggende tiltak etter at
analyse er gjort i bygges ak.
Konst ruksjonsprinsipp og
fundamentering avklar es i
byggesak og basere s på rapport,
unde rsøkelse og konklusjon
ge oteknisk firma.

flom Ja Ja Liten 2 Eiendommen ligger et stykke
unna elva og en del høyere opp i
terrenget. Ved flom vil det bli
betydeli g stignin g i elva. Dette
vil ha ubetydelig virknin g for
tiltaket.

radon Ja Lite /
middel s

middels 4 Beskyttelse m ot radon gjøres i
byggesa ken

Brann /
eksplosjon

Ja Lite stor 5 Det vil i byggesaken bli
dokumentert betryggende
forebyggende tiltak mo t brann.
Ti lstrekkelig kapasitet på
brannvann og bra nn begrensende
tiltak vi l bli dokumentert.

støy ja ja betydelig 7 Hovedkilden av støy i om rådet
er fra eksiterende vei - og
jernbanes ystem. Veier med stor
kapasitet er nærliggende .
Forebyggende tiltak er
sy nliggjort i denne beskrivelsen.
Tiltak mot støy og
l uftforurensing innarb eides i
byggesaken .

vannforsyning Nei lite ubetydelig 1 Det er god kapasitet på vann og
avløpsanlegg i området.
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Det planlegges grøntområder som vil kunne håndtere mindre vannm engder, m en større

vannmengder vil bli en utfordri ng . Gitt at det bygges infrastruktur som er dimensjonert

for fremt idig nedbør vurderes risi ko totalt sett som redusert sammenlignet med dagens

situasjon. Det vil oppstå klimaendringer med mildere og kortere vintre, varmere og

tørrere somre og med nedbør om h østen. Hele Norge vil oppleve ekstreme

nedbørsmengder oftere. Pl anområdet er ikke spesiel t værutsatt.

Det er krav til sikring mot radongass. Ringerike kommune/Buskerud fylke er blant det

fylkene i Norge s om er reg istrert som radonutsatt, da det i grunnen e r registrert

alunskif er, men i følge NG Us kartdatabase Arealis e r det ikke radonfare inne nfor selve

planområdet. Området ligger ikke værhardt til. Hva gjelder brann, skal prosjektet legge

til rette gode t iltak for evakuering og brannsikring.

• Rasfare Om rå det er ikke klassifis ert i forhold til erosjon. Sannsynligheten for skred

eller grunnbrud d er vurdert som svært liten.

• Flomfare Planområdet er ikke flomutsatt. M ed dagens vannstand i elven er det ikke

n ok til å føre til skader på planområdet, gitt at o mr ådet ikke senkes vese ntlig for å

utjevn e forskjeller i arealet f or utbygging av boliger. Samlet risiko vurderes som uendret

i forhold til dagens situasjon.

• Støy Generelt vises det til vedlagte rapport f ra Rambøl l. Konklusjonen i denne er:

Beregningene vi ser at det vil være b ehov for skjermet av uteområder for å oppnå

tilstrekkelig areal unde r grenseverdiene gitt i T - 1442.

Støynivå utenfor vinduer på alle fasader til de to nye bygningene på planområdet

av viker fra grenseverdier i T - 1442 og NS 8175.

Det v il være behov for tilta k i form av for ek sempel skjerming av balko ng, benyttes

tilstrekkeli g lyddempede vinduer og balansert ventilasjon for å tilfredsstille krav til

innendørs støynivå og på balkonger.

• Luftforur ensing Generelt vises det til vedlagte ra pp ort fra Rambøll. Konk lusjonen i

denne e r:

Sitat: Luftsonekart ov er området ved Hønengata 59 viser at deler av planområdet

vurderes som PM10 og NO2 rød og gul sone i henhold til Retningslinje for behandlin g

av luft kvalitet i arealplanlegging, T - 1520. Imid le rtid strekker kun gul sone for PM10 ut

inntil bygningsmasser ved den vestlige bygningen. Det er dårligst luftkvalitet ut mot
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nordvestlig, sørøstlig og deler av nordøstlig fasade av bygningen, og det vil s i at det

bør redegjøres for tiltak ved bygningsmas se r for å bedre innendø rs luftkvalitet. D et bør

unngås å etablere uteoppholdsareal eller ba lkonger uten skjerming på denne siden av

bygnings - massen. Luftinntak bør plasseres på fasadene som har god luftkval itet for å

sikre best mulig kvalitet på inneluft.

De n lokale luftkvalitet en Hønengata 59 an tas ikke å utgjøre en sto r risiko for redusert

hel se for beboere. Ved del av uteområdet er konsentrasjonene av PM10 og NO2 høyere

og kan derfor utgjøre en viss helse fare for sårbare grupper av befolkningen. Det bør

un ngås å legge oppholds arealer ved område ne med begrenset luftkval itet.

Støyskjermer kan vu rderes å etableres mot Hønengata da disse er vist å være effektive

for å redusere spredning av komponenter som gir redusert luftkvalitet. En mulighet for

å begrense sp redning er bruk av ve getasjon mellom ve ien og planområdet som vi l ta av

for en del av den potensielle påvirkningen fra Hønengata. Sitat slutt.

Det etableres støyskjermer/voller mot både Hønengata og Jern banen sli k at spredningen

av luftforurensing dempe s mest mulig.

F oruren sing i grunnen Mil jøfaglige forhold.

Samle t sett vurderes ikke plan tiltaket å medføre noe økning i risikonivå for miljøet og

omgivelsene i og rundt planområdet. I og med at området o ver lang tid har blitt brukt til

omlasting av driv st off og smøreoljer med nedgravde tanker for dette er det behov fo r

masseutskifting av dele r av området. Dette er omhandlet i egen rapport fra Multiconsult

AS ( tiltaksplan mot forurenset grunn, 19.12.17. ) . Det vil i tillegg være en midlertidig

økt risiko i a nleggsfasen som må hå ndteres, både når det gjelder krav til inngjerding av

anleggsområdet, samt planlegging av anleggsveier og riggområder slik at det ikke utgjør

fare for barn og unge. Det er forurensede masser i området og dette må håndteres i den

vide re planleggingen for å forhindre forurens ning av andre om råder og eventuelle

drikkevannskilder. Sitat fra sammendraget i rapporten:

I forbindelse med planlagt eiendomsutvikling av Hønengata 59 (gnr/bnr 317 /200) i

R ingerike kommune, er Multiconsult Norge A S engasjert av Olje - og energise nteret fo r

å yte miljøgeo logisk bistand/utarbeide en tiltaksplan for planlagte gravearbeider.
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Multiconsult Norge AS utførte i 2011 en miljøteknisk grunnundersøkelse på

eiendo mmen. For målet var å kartlegge og avgrense omfang av forurensning på

eien dommen, d a området tidligere har v ært benyttet til lagring av bensin og diesel

siden 1929. Undersøkelsen viste at det var forurensning tilsvarende tilstandsklasse 2 til

tilstandsklass e 5 av ol je på store deler av tomten. Utførte supp le rende

grunnundersøkel ser etter riving a v bygg og opptak av oljetanker i 2017 viste også at det

ligger olje i deler av disse massene tilsvarende tilstandsklasse 5.

Deler av massene på eiendommen må graves opp og kj øres til godkjent mottak da de

overskride r akseptkriteriene for arealbruk en på eie ndommen.

Tiltaks planen er utarbeidet etter forurensningsforskriften kapittel 2. Den må

godkjennes av Ringerike kommune som forurensningsmyndighet før graving eller a ndre

anle ggsinngrep på det aktuelle området iverks et tes.

Det er grunnentr eprenøren s ansvar å sørge for at t iltaksplanen følges, og at arbeidet

gjennomføres sikkert i henhold til HMS - regler og med beredskap for håndtering av

uventede funn og hendelser. Når tiltaksar beidet er avsluttet skal det sluttrapport er es til

kommunen. Sita t slutt.

Anbefalin gene i rapporten gjennomføres i byggesaken.

• Beredskap og ulykkesrisiko

Sabotasje og terrorhandlinger . Prosjektet er i seg selv er ikke et sabotasje - /terrormål.

5.18 Næ ring

D et skal ikke etableres næringsvirk so mhet på eiendommen ut over den virksomhe t som

allerede e r her på de tilstøtende eiendommene som inngår i planområdet.
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6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk

Eksisterende bygn inger er fjernet og vil bli erstattet av 2 leiligh et sbygg med va rierende

etasjehøy de fra 2 til 5 etasjer og med totalt ca. 50 leiligheter. I tillegg kommer synlig del

av parkeringsanlegg (kjeller/underetasje) Bygget blir oppført med tilhørende

parkeringskj eller og uteområder.

6.1.1 Reguleringsformål

BBB : blokk bebyggelse.

BKB : bolig/f orretning /kontor, eksiter ende bebyggelse.

BLK: Areal for lekeplass.

BAU: Areal for uteoppholdsareal

BRE: renovasjonsanlegg

SKV: Kjørevei

SF: fortau

SGS: gang/sykkelveg

SVT: a nnen veig runn

STB: Teknisk bygg/konstruksjoner

SPP : parkeringsplass

SGB: Anne n banegrunn gr øntareal

BAS: A nnen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (støyskjerm/støyvoll)
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F orsalg til plankart.

6.2.1 Regu leringsformålene gjennomg ås og løsningene beskrives

Eiendommens sentrumsnære beliggenhet er omkranset av et eneboligområde .

Forsla gstiller mener at området trenger en større var ias jo n i boligtilbudet. Derfor

foreslås det å bygge leiligheter med tilhørende parkeringskje ller som et viktig

supplement til eksisterende boliger og som ledd i kommunes satsing på fortetting av

sentrum. De fl este leilighetene blir gjennom gående og har hov ed f as aden mot vest.

Private balkonger og sto re fellesareal gjør at det e r god variasjon i utearea ler.

Leilighetsprogramme t som er illustrert i planforslaget består av leiligheter i størrelse fra

ca 6 0 m2 BRA t il ca 1 20 m2 BRA, hvor alle har trinnfri tilgan g f ra bakkeplan eller via

heis og svalgang. Det tilstrebes at skj erpede k rav i forhold til TEK 17 ̀ med hensyn til

tilgjen gelighet legges til grunn i detaljprosjektering og utforming av leilighetene.
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Tiltaket vil være en kvalitetsheving av område t. De l er vis slitent næringsområde vil bli

e rstattet av nyere leilighets bebyggelse som gir en sta ndard heving av både by gninger og

uteområder.

Det er lagt vekt på at bebyggelsen skal supplere og berike den eksiterende bebyggelsen

ved å tilby en an nen variant av bolig med parkering i kj eller. Det gjør at det frigjø res

større uteområder til grønne plasser for beb oerne.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Reguleringsbestemmelsene definerer at bebyggelsen skal plasseres innenfor

byggegrens er an gitt på plankart I s kisse ne for planlag t boligutbygging er det lagt vekt på

å gi et oppdelt o g variert uttrykk. Beby ggelsen er plassert slik at de forholder seg til

tilstøtende vei og gate. Mot Hønengata og Ullerålsgata forholder bygg og støyskjerm

se g t il avstand til midt vei . Det er lagt vekt på at gatebildet s kal opprettholdes og

fors terkes ved at bebyggelsen plasser s langs eksiterende vei og gate. Det gjør at det

dannes et skjermet og veldimensjonert t un mellom blokkene samtidig som

hovedtrekkene i be by ggelsens retning samsvarer med omgivels ene. Det er lagt ve kt på

at det bygges gjenn omgående leiligheter som gi optim ale sol og uteoppholdsforhold.

Spesielt er det lagt vekt på å få til vestvendte veldimen sjonerte balkonger for alle.

Bebyggelse med bol ige r utformes som lamellbebyggelse med varie rte høyder og flate

tak som skaper luftige m ellomrom, grønne utearealer og go de solforhold. Ensidige

leiligheter mot nord eller øst tillates ikke.

P arkeringskjeller ne er plassert under boligene for å redusere ov erf la teparkering så mye

som mulig. Noen park eringer er vist på overflaten for å ha noe t il gjester og ekstra

parkering . V i har lagt vekt på et store åpne t uterom mellom boligene. Dette er for å

kunne gi god bo kvalitet til boligene. Høydene er planlagt å væ re va rierende og det er

lagt vekt på å få ti l noen takterrasser . Dette mener vi gir et b edre, mer variert og

spennende ut trykk. Antall illustrerte leiligheter er på 50 stk. Det legges vekt på bruk av

gode og v arige materialer, og større volum skal brytes o pp ve d variasjon i materialbruk.
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6.3.1 Bebyggelsens høyde

Vi forslår at bebyggelsen i hovedsak trapper s eg opp fra 2 til 5 etasjer. Det vil si for den

største blokken som ligger mot vest. For den østre blokken begrenses høyden til 3

etasje r g ru nnet forholdet til naboer i øst. denne b lokken får en felles takt errasse.

6.3.2 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer

Det blir ingen arbeidsplasser knyttet til dette tiltaket utover de som al lerede er her på

eiendommen e syd for utbyggings omr åd et.

6.3.3 Antall boliger, leilighetsf o rdeling

I skissene for p lanlagt boligutbygging er det lagt vekt på å gi e t oppdelt og variert

uttrykk.

Parkeringskjellerne er plassert under boligene f or å redusere overflateparkering så mye

som mul ig. N oen parkeringer er vist på overflaten f o r å ha noe til gjester og ekstra

parkering.

Vi har lagt vekt på e t stor t åpnet uterom mellom boligene. Dette er for å kunne gi god

bokvalitet til boligen e.

Høydene er planlagt å være variere nde o g det er lagt vekt på å få til noen tak t errasser.

Dette mener vi gir et bedre, mer variert og spennende uttrykk. Ant all illustrerte

lei ligheter er på 50 stk. * ( inn til 8 store leiligheter (1 20 m2) er plan lagt med mulig

utleiedel)

Skissene viser at det ka n fordele seg på:

• 10 stk. 2 Roms ( ca. 6 0 m2),

• 3 2 stk. 3 Roms ( ca. 70 m2)

• 8 stk. 4 Roms ( ca. 120 m2).
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Sa mm ensetningen av leilighe ts størrelser og planløsning kan muligens endre seg.

Prosjektet h ar en fleksibilitet i seg som gjør at dette er mul ig . Antall leiligheter derimot

vil sannsy nligvis ikke endre seg mye. Slik skissene er i dag vil de kunne gi grunnlag f or

at barnefamilier ska l kunne bosette seg her.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet

Ringerike kommune har intensjon om å fortette sentrum med bo li gbebyggelse. Dette er

synliggjort i en rekke politiske dokumenter og vedtak. Spesielt trekkes fram gjeldende

arealde l til kommuneplanen og de t nylig oppstartede arbeidet med områdeplan for

sentrum.

Eiendo mmen Hønengata 59 er sentrumsnært og godt egnet f or å kunne fortettes med

boliger.

Planomr ådet ligger gunstig til i forhold til kommunens ambisjon om sentrumsutvikling .

Planen vil videreføre r etningslinjene om tettstedsutvikling ved å tilføre området en

st ørre variasjon i bolig - sammensetningen. Planomr åd et er godt egnet for boligformål

med gode , solrike, sentrumsnære og vel fungerende funksjoner.

Det er et uttalt mål i k ommunens planstrategi a t sentrumsnære områder som dette

fortettes for å styrke sentrum.

Vedlagt er illustrasjoner som viser foreslått u tb ygging . Illustrasjonene er veil edende .

E tterfølgende byggesakstegninger kav avvike fra illustrasjonen e .
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Det er vik tig å få fram at forslaget er i tråd med kommunens str ategi for fortetting av

sentrum. D et gjør at bebyggelsesstrukturen endres noe fra å være frittliggende enebolig

til å få et n oe mer urban karter med å etablere bygning er i høyde r fra 2 til 5 etasjer.

Dette vil avvike noe fra de n ærmeste bebygde tomtene, men vil i en større sammenheng

vær e tilpasset næringsbebyggelse i umiddelbar nærh et.
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For å opprettholde og videreutvikle be byggelsesmønsteret og gi gode bokvaliteter er det

lagt vekt på gode og varier te uteoppholdsplasser.

6.5 P arkering

Antall parkering splasser

Områdene skal ha bilat komst som vist på planen med atkomstpiler. Det tilre ttelegges

for parkeringskjellere under bo ligene . Noen parkeringsplasser etableres på overflaten

for å tilfredsstille blant annet gjesteparkering. P arkeringsforskriftene for Ringerike

kommune tilsier en pa rkeringsplass per enhet for sentrums - området i kommu ne planen.

Planlagt utbygging av 50 leilig heter i de to byggene fører til et behov for totalt 50

park eringsplasser. D isse er planlagt å anlegges i parkeringskjeller. Utover dette vil det

bli anlagt parkeri ngsplasser for gjester .

6.6 Tilknytning til in frast ruktur

Atkomsten er i dag fra Hønengata. Denne stenges og den nye bebyggelsen vil få

atkomst f ra Ul lerålsgata.
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6. 7 Tr afikkløsning

Flytting av atkomst til området fra dagens atkomst i Hønengat a til fram tidig atkomst i

Uller ålsgata vil innebære færre avkj ørsler i høytrafikkerte Hønengata. Dette vil bedre

trafikksikkerhe ten lokalt i Hønengata. Dette vil samtidig føre ti l st ørre trafikkme ngder i

Ullerålsgata og Asbjørn sens gates vestre del. Det forventes do g ikke at utbyggingen vil

medføre merkbare endr inger i ulykkesbildet.

6.7.1 Kjøreatkomst

T il taket knytter seg til Hønengata i krysset Hønengata og Asbj ørnsens gate.

6.7. 2 Utforming av veger

• atkomsten er tilnærmet horisontal. Bredde på aktsomt er fores lått regulert til 7 meter.

• planlagt atkomst fra U llerålsgata er i tråd med vegnormalene.

6.7.3 S amtidig opparbeidelse

av denne delen av Uller ålsga ta innarbeides i pla nbestemmelsene.

6.7.4 Varelevering :

Det planlegges ikke varelevering utover anle ggsperioden i og med at dette er et rent

boligp rosje kt.

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende :

Hønengata er regulert med fortau og sykkelfe lt på begge sider. I henh old til kapittel 2.4

er tillatt fart i gaten relativt lav, 40 resp. 50 km/t. På str ekningen sør for

jernbanesporene der tillat has tighe t er 40 km/t er gangfeltene opphøyet. Det te har en

fartsdempende effekt som bidrar til at fartsg rense ne overholdes. I øvr ige gater i

nærområdet må gående og syklende i hovedsak ferdes i samme kjøreareal s om biler.

Det er antatt at de fleste av boligga tene har lite biltrafikk og at dette vil føre til økt

trygghet og sikkerhet. Noen av de større gatene vil imidlertid ha e n høy ere a ndel

biltrafikk, hvilket kan fø re til at disse oppleves som utrygge å gå og/el ler sykle på i

blandet trafikk. Tiltaket forven tes i kke å føre til noen større for a ndringer i de trafikale
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forholdene for gående og syklende. Størst innv irkning vil til taket ha i forhold til økte

volumer av både myke og motoriserte trafikanter.

Det er plan lagt å regulere inn fortau langs Asbjørnsens ga te og i Ullerålsgata. Dette vil

lokalt være en god forbedring for gående.

Det som i dag er en sti len gst n ord i planområd et planlegges b enyttet som en tur vei. Det

planlegges opparbeidet en gangvei fra boligene til tur veien slik at gående og syklende

lett k an ko mme til Hønengata og det øvrige vegsystem et på effektiv og trygg måte. Det

vil bli en stor forbedring for både sykle nde og gående til og fra de nye boligene .

Turveien følger terrenget slik det er i dag. S tigningsforhold og utforming kan fravike fra

et abler te norm er. D eler av turveien (fra Ullerål sgata) opp arbeides (så langt det er mulig)

som en vei som kan tåle en laste bil fram til B anenor sin trafo .

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold :

Ulleråls gata er kommunal gate. Ny atkomst fra denne ans ees å være uproblematisk. Det

er få boliger ti lknyttet denne delen av gata. Siktfo rhol dene ansees for å vær e gode i

forho ld til den foreslåtte atkomsten.

6.8 Planlagte offentlige anlegg :

I denne planen er d et ikke planlagt offentlige anlegg utover oppru sting av denne delen

av Ullerålsgata og mulig fortau langs nordsiden av Asbjørnsens ga te fra Hønengata til

Ullerålsgata.

6.9 Miljøoppfølging

Miljøtiltak vil være å masseutskifte forurenset grunn, tilrettele gge for oppgradering av

uteområder, etablere tu r vei langs jernbanen og etablere støyvoll/gjer de mot Jernbanen

og Hønengata .

6.10 Un iverse ll utforming

Universell utfo rming ivaretas gjennom plan og bygningsloven.

D et er satt krav gjennom rekkefølgebestemm elser
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”Universell utforming skal legges til gr unn v ed utforming av fellesarealer i bygningen ,

samt gangadkomster til hovedinnganger. Øvrig e deler av bygget skal fø lge krav til

tilgjengelighet i TEK.

6.11 Uteoppholdsareal

Det legges opp til at hver boenhe t minimum skal ha privat uteoppholdsplass på ba lkong

eller på bakke, inklusive i dette kan væ re privat areal på svalgang ved den enke lte bo lig .

F elles uteoppholdsar eal legges i hovedsak mellom blokkene og opparbeides i

sammenheng med lekeplassen. F elles ut eoppholdsareal opparbeides slik at det gir god

kvali tet i forhold til lokalisering, støy, stø v og dimensjonering Lekeplass en opparbei des

ih t. kommunale bestemmelser . Le keplassen blir en kombinasjon av nærlekeplass og

områdelekeplass i og med at det planleg ges over 20 boenheter, men mindre enn 100.

For nærle keplassen (200 m2) planlegges det å oppre tte :

- En sandkasse

- Et huskestativ me d 3 hu sker

- Et bevegelig leked yr

- En benk med bord

- Noe fast dekke

- en sklie og en tippehuske.

For Områdelekeplassen (1500 m2)

- 2 benker med bord

- Det skal tilret teleg ges for varierte aktiviteter som f.eks. b al l - lek, aking, sykling, fast

dekke som kan me rkes opp til ulike spill osv.

E ksisterende vegetasjon på eiendommen er ubetydelig og av lav kvalitet. Det planlegges

å beplante ny vegstasjon i forbindelse med real iseri ng av prosjektet.

Turvei legges til eksi terende sti som går langs jernbanen fra Ullerå lsgata til Hønengata.

Del er a v strekningen opparbeides slik at det er tilgjengelighet for lastebil fra

Ullerålsgata t il trafoen til bane nor. Den resterende delen oppar beides som gang og

sykkelvei med mulighet for maskinelt vedlikehold fra trafo en t il Høn engata.

Atkomst til fell esar ealet/ lekeplassen mellom blokkene skjer via gangveier som er

tilrettelagt for rullestol brukere. Disse arealene får fast dekke.

Tilgje ngeli gheten til boligene holdes snøfrie i vint erhalvåret.
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Boligblokken plasseres med avstan d til tilstøtende veier. Det gjør at det blir felles

uteareal også foran disse. Arealet blir opparbeide felles uteopp holdsarealer som kan

benyttes av de som bor her .

U t omhusplan skal være godkjent før det gis igangsettingstillatelse for bygging av

b oligen e. Før ferdigattest kan g is s kal uteoppholdsarealene være ferdig opparbeidet.

Ferdigattesten er imidlertid avhengig a v årstid. Hvis ferdigstillelse er på den kalde delen

av året kan ferdigattest gis uten at til såing og beplantning er gjort mot at det te utf øres så

fort været tillat er d et.

6.12 Landbruksfaglige vurderinger .

Landbruks interesser er ikke berørt av tiltake t.

6.13 Kollektivtilbud .

Den nærmeste kollek tivho ldeplassen til Hønengata 59 er bussholdep lassen

Regnorgården. Denne betjenes av l inje 2 28 Morgenbøen – Hvervenmo en. Bussen har

tre avganger per time under hele driftsdøgnet.

I Hønengata er det to busshold eplasser innen 300 m avstand fra planområdet. D omus

ligger ca. 250 m nord for planområdet og betjenes av linjene 150, 701, 225 og 232 .

Gull agata ligger ca. 260 m sø r fo r planområdet og betjenes av de samme linjene som

Domus, med tillegg av linje 228. Linje ne 225 og 232 er skoleskysslinjer og har

avgang er ve d skolestart og – slutt. Linje 150 kjører mellom Hønefoss og Lillehammer og

avgår to gan ger per døgn fra Domus.

Det er ca. 1,4 km luftstien til Hønefoss sentrum, hvorfra det avg år en rekke med

regionale o g lo kale busser, sant et fåtall tog på Randsfjo rdban en/Bergensbanen.

Det planlagte t iltaket forventes ikke å påvirke kollektivtrafik ktilbu det.

6.14 Kulturminner .

Det er ikke registrert kulturminner i tiltaksområdet.

6.15 Sosial infrastruktur

Formanns kapet vedtok 09.04.2013 oppdragsbeskrivelse for arbe idet med en

barnehageplan for Ringerike k ommune. Barnehageplanen skal gi en oppda tert

k artlegging av dagens og f remt idens situasjon, herunder vise fremskrevet behov for
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barnehageplasser i tråd med befolkn ingsvekst. Et av alternativene for etablering a v ny

barnehage er på området like nord for vår t tiltak, øvre Hønengat a øst.

6.16 Plan for v ann - og avløp samt tilkny tnin g til offentlig nett :

En utbygging av eiendommen kan medføre at eksisterende avløpsledn inger

sannsynligvis vil må tte bli oppgradert og forn yet . Det forutsetter en tett dialog med

k ommunen om VA nettet før igangsetting av tilta ket. Det er sannsynlig at kom munen

gjennomfører eget prosjekt med å s eparere ledningsnettet.

Det må gjøres tiltak for å øke kapasiteten for overvann i dagens situas jon, og ta høyde

for enda større konsentrasjon av vann. Det stilles krav til videre ut rednin g/prosjektering

og dokume ntas jon ved søknad om tiltak.

Tilknytning til Hønefoss fjernvarmeanlegg eller godkjente alte rnativer er innarbeidet i

bestemmelsene.

6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug .

Det planl egges å benytte seg av nedgravd avfallsa nlegg for tiltaket. Dimensjoner ing er

gjort i samarbeide med renovasjonsselskapet.

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS :

D et forberedes flere avbøtende tiltak i forbin delse med ROS analysen. Det er tiltak som

følg es opp i byggesaken med forutgående anal yser o g konkrete forslag til lø snin ger.

Dette gjelder temaene: Ras, grunnforhold (geoteknikk, forurensning), brann og støy.

6.19 Rekkefølgebestemmelser

Det gis ikke fer dig ti llatelse for de nye boligene før følgende anlegg er i samsvar med

det som er besk revet i reguleringsbestemmelsen e og godkjent av kommunen:

• Vann - og avløp

• Veg (opprusting av del av Ullerålsgata som er berørt av tiltaket, )

• Sykkelparkering

• Lek/u teare al (sesong avhengig)
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7 . K onsekvensutr edn ing

7.1 Konsekvensutre dning

R eguleringsplanen utløser ikke krav til konsek vensutredning grunnet planens størrelse,

innhold og oversiktlige problemstillinger



37
Hø nengata panorama , Høne foss, Pl anbeskrivelse, sis t redigert 3 0.9 .19 . S tark arkitekter as, Grønland 57,
D rammen

8 . Innkomne innspill

8 .1 Merknader (sammendrag av merk nadene gjengis her eller t as inn som v edl egg til

planbeskrivels en)

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers komme ntar,
momenter i uttalelsene.

Nr. 1, Jernbaneverket er
opptatt av:

• Å sikre muligheter f or
utvidelse av eksiterende
spor. Det henvises til
u tarbeidet veileder og
tekn isk regelver k.

• At planavgrensning
til passes
eiendomsgrensen langs
jernbanen.

• Tilgang til e ksiterende
trafokiosk

• 30 meters byggegrense
jfr. Jernbanelovens §10.

• Støy og rystelser. Det
må påsees at offentlige
krav overholdes i
f orhol d til dette.

• Grunnforhold.
Tiltakshave r m å foreta
nødvendige
un dersøkelser før
tiltaket iverksettes.

• Gjerde: sikring stiltak
mot banen med et
flettverksgjerde på 1,8
meters høyde,
innarbeides i regulerings
bestemmelsene.

Jernbaneverket

• JBV har tidliger e hat t
praksis for at
byggegren se på 15
met er praktiseres i
tettbygd strøk. JBV
opplyser over telefon
9.5.16. at det har vært
en innskjerping i
forhold til
byggegrenser.
Byggegrense i tettbygd
strøk er 15 mete r for
næringsbebyggelse og
20 meter for
boligbe bygge lse.
Planen er tilpasset
d ette.

• Vi til pas ser
planavgrensning sl ik
som beskrevet i brevet
fra JBV.

• Tilgang til trafo kiosken
vises i planen

• Planforslaget
inneholder rapport som
omhandler støy og
rystelser. Denne legges
til grunn for
bestemmelser til
pl anen.

• Det vil bli gjennomført
n ødvendige
gr unn undersøkelser før
tilt aket iverksettes.
Innarbeides i
bestemmelsene
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• Gjerde: sikringstiltak
mot banen med et
gjerde på 1,8 meters
høyde, innarbeides i
regulerings
b estemmelsene.

Oppsummering av uttalelser Fors lagss tillers kommentar,
momente r i uttalelsene .

Nr. 2 Sta tens Vegvesen er
opptatt av:

• Er enig i kommunes
fortettingsstra tegi for
boliger.

• At støy støv og trafikk er
viktige forhold i
planleggingen.

• At tiltake t utredes i tråd
med forskrift om
konsekvens ut redni ng.

• Og forutsetter at dage ns
atkomst til eiendommen
f ra Hønengata stenges
som en del av
planarbeidet.

• Trafikkanalyse må følge
planarbeidet.

• Forholdet til
kollektivtrafikk og
trafikksikkerhet for
myke traf ikanter må
avklares.

• Planarbeidet bør sees i
sa mmenh eng med
planarbeid nord fo r det
aktuelle området.
Gan gveis forbindelse
under jernbanen bør
vurderes.

• Om planarbeidet
medfører endringer av
veg - og trafikkforhold
på riks - eller fylkesvei,

• Det er utarbeidet
rapport om støy og
støv. Grunnlaget i
ra pporten vil
gjenspeiles i
bestemmelsene.

• Vi er uen ig i at
byg g eområdet skal
konsekvens utredes
fordi det er et relativt
begrenset område m ed
god oversikt over
hvilke konsekvenser
tiltak et ha r uten at det
utredes spes ielt.

• Dagens at komst til
eiendommen fra
Hønengata stenges som
en del av planarbeidet.

• Traf ikkanalyse følger
planarbeidet. Viktige
trekk i denne
innarbeides i
planbestemmelsene

• Fo rholdet til
kollektivtrafikk og
trafikksikkerhe t for
myke trafikanter
avklares i
plandokument et. Vi ser
det som ikke r elevant å
ta med
fotgjeng erundergang
under jernban en for å
binde sammen vårt
område med det som
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så må dette tas med i
planarbeidet.

• Byggegrense må
vurderes i f orhol d til
støy og nødvendig ti lt ak
mot støy m å være
innar beidet i planen.

• At byggegrensen
generelt er satt til 100
meter for alle tiltak i
«Fylkesdelplanen for
avkjørsler og
byggegrenser langs
riksveinettet i
Buskerud»

• At planavgrensningen
legges til sent erlin jen
FV 35 (Hønengata)

• Komm un en vurdere
be hov for tilr ettelegging
tiltak for å sikre
tilgjengelighet for
kollektive
t ransportmidler.

• Og minner kommunen
om en rekke statlige og
kommunale vedtak som
er føren de for
planarbeidet.

• S koleveg: Hønefoss
skole s kal n edlegges . N y
skole skal by gges nord
for p lanområdet, Ullerål
skole. I den forbindelse
k revde SVV at ny
undergang und er
jernbanen. SVV rettet i
brev av 31.12.18.
innsigelse mot planen.
E tter interngjennomg ang
hos SVV trekker de i
brev av 23.08.19.
inns igels en.

ligger nord.

• Planarbeidet medfører
ikke en dringer av veg -
og trafikkforhold på
riks - elle r fyl kesvei. Se
vedlagte trafik k analyse

• Bygge grense vurderes i
forhold til støy og
nødvendig ti ltak mot
støy. Dette inna rbeides
i planen

• Byggegrensen er
foreslått til 15 meter fra
senter vei i Hønengata.
(FV3 5) grunnet
tilpasning til bymessige
omgivelser.

• Plan utkastet legger opp
til å etablere støygj erde
mot Hønengata og vil
etablere støyvoll mot
je rnbanen.

• For styrk e og si kre
fotgjengertrafikken
planlegges det å
etablere fortau på
nordsiden av
Asbjørnsens gat e fra
Ullerålsgata til
Hønengata

• D et er redegjo rt fo r
trafikksikker skolevei i
denne planen o g i
område planen for
Hønengata Nord.
I nnsigelsen som SVV
rettet mot planfor slaget
er trukket og
kommunen kan
egen godkjenne planen.
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Oppsummering av uttalelser Fo rslagsstillers kommentar,
momenter i uttalelsen e.

N r. 3 Fylkesmannen i
Busker ud er opptatt a v:

• Støyhensyn og viser til
veileder T 1442. En
støyfaglig rapport må
følge planarbeidet.

• Luftkvalitet og viser til
veileder T - 1520

• Forurensning i grunnen
og mener at det vil bli
stilt krav til opprydning
hvis d et vi ser seg at det
er for høye ve rdier av
for urensing i grunnen.

• Lekemuligheter og
utearealer for barn.

• Trafikksikker sk olevei

• Landskapsmessige og
estetiske forhold.

• Eventuelt verdifullt
naturmiljø iht.
natur mangfoldloven.

• Miljøvennlig
energiløsninger.
Om rådet lig ger innfor
konsesjonso mrå det for
fjer nvarme.

• Samordnet bolig - , areal -
og transportplanlegging.
Vurdering av
tilr ettelegging for
kollektive
transportmidler.

• Prinsippet for universell
utforming.

• ROS ana lyse (risiko og
sårbarhets analyse) til
planfor slage t.

• E n støyfaglig rapport
følg er planarb eidet.

• En luftkvalitets faglig
rapport følger
planarbeidet.

• Det er utarbeid et en
rapport om forurensing
i grunnen. Denne
legges til grunn ved
utarbeidelse av
beste mmelser til
planen.

• Lekemuligheter og
uteareale r for barn tas
inn i planen

• Pla ndoku mentet
inn eholder forhold som
Landskaps - messige og
estetiske forhold

• Området ligger i nnfor
konsesjons - området for
fjernvarme. Dette
medtas i
bestemmelsene.

• Prinsippet for un iversell
utforming legges inn i
planen.

• ROS ana lyse (risik o og
sårbarhets anal yse) til
planfo rslaget følger
planbeskrivelsen.
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstille rs kommentar,
momenter i uttalelsene.

Nr. 4 Buskerud
Fylkeskommune er opptatt av:

• Autom atisk fredede
kulturminner. Opplyser
om varslin gspli kten
d ersom det fremkommer
spor eller gje nstander
som kan være fra før
1537 under arbeidets
gang.

• Nyere tids kulturm inner.
En bolig er vurdert til å
ha middels verneverdi
innenfor planområdet.

• At den plan lagte
blokkbebyggelsen kan
virke dominerende i
forho ld til
omkringliggende
små husbe byggelse.

• Eksiterende bygning
som blir berørt av
planarbeidet har lav
verneverdi og v il derfor
ikke motsette seg
utbyggingen slik som
vist i forslaget.

• Varslingsplikten v il bli
overholdt dersom det
fremkommer spor ell er
gj enstan der som kan
være fra før 1537 under
arbeidets gang.

• Eksiterende bygning
som blir berørt av
planforslaget har l av
verneverdi og er derfor
revet for å klargjøre for
bebyggelse etter at
forurenset mass e er
skiftet ut .

• Blokkbebyggelsen
skiller seg u t fra
omkri ngliggende i
størrel se og form.
Beb yggelsen ligger på
en forhøyning i
terrenget og kan visuelt
sees i en størr e
sammenheng med en
den store utbygging en i
tilstående område mot
Nord. Tilpasningen til
omgivelsene av
bygningsvolumene er
gjort slik at vo lumet
brytes opp ved
nedtr appin g i forhol d til
terrengeget og beviste
tilbaketrekninger i
fasaden for visuelt å
neds kalere volumet.
Bevist linjeføring i
fasader og materialvalg
vil søke å tilpasse den
nye bebyggelsen i seg
selv og i forhold til
omgive lsene . Vi h ar tro
på at den vis te
be byggelsen er en
fornuftig fortetting av
eksiterende
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sentrumsnære
boligområde.

Oppsu mmering av uttalelser Forslagsstillers kommentar,
momenter i uttalelsene.

Nr. 5 Ringeri ke kommune,
kommuneoverlegen er opptatt
av:

• Stø y, st øv og
luftforurensing hens yn
ta s i planar beidet for de
planlagte boligene og
uteområdene som
etableres i nærheten ti l
jernbanen og Hønengata

• Og er positiv til store
åpne uterom med
muligheter for trygge
l ekeplasser for barn.

• Det henstilles til å
planl egge for un iversell
utforming.

• Det er utarbe idet
rapport om støy og
støv. Grunnlaget i
rapporten vil
gjenspeiles i
best emmelsene.

• Universell utforming
tas inn i planarbeidet.

Oppsummering av uttalelser Fors lagsstillers kommentar,
momenter i uttalelsene.

Nr. 6 pro test fra naboer i
Ul lerål sgaten er opptatt av at:

• Området er stille og har
liten trafikk i dag. Dette
vil endr e seg ved den
planlagte utbyggingen.

• Boliger på mer enn 2
etasjer vil bli ruvende i
områ det. Området har
maks 2 etasjer og noe
kjeller i dag .

• Fors laget vil stenge for
solf orhold og utsikt.

• Uakseptabelt med 5
etasjer på ny bebyggelse.
Da vil boligverdien fo r
eksisterende boliger
reduseres betraktelig.

• Området vil bli endret
med utbygging. Det er
imidlertid slik at vi
mener a t området og
nabolaget både er
dimensjonert og tåler
den p lanlagte
utbyggingen .

• Utb yggingsfor slaget er
annerledes enn de
omkringliggende
eneboligene. Vi mener
imidlerti d at dette er en
fornuftig
fortettingsstrategi som
gir et verdifullt tilskudd
til en ann en boform,
flere boligenheter
sentrumsnært og e n
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• Støy fra biltrafikk for 41
boliger og even tuelt
næring til alle døgnets
tider vil være
sj enere nde.

• D et vil bli direkte i nnsyn
fra de ny e boligene til
eksisterende
naboeiendommer.
Terrasser mot naboer er
uaktuel t.

• For å unngå støvplager
må Ullerålsgaten
asfalteres.

• Og forslår at det legges
utkjørse l mot
Prinsensgate gjennom
eksisterende
nærings bygg i
Ulle rålsgaten 48.

• Trafik ken e r for stor i
krysset Hønengata og
Asbjørnsens gate til å
tåle mer trafikk.

• Det er man gel på fortau
langs Asbjørnsens gate.

• Det blir farligere
skolevei for barn ved
utbygging en.

• De er i utgangspunktet
positive til
boligut byggi ng, me n
mener at det bør b edre
tilpasses slik at det ikke
ødelegger for sol og
utsikt.

• Skeptiske til blanding av
bol ig og næring.

bre dere u tvalg i
boligformer i omr ådet.

• For to eiendommer vil
det dannes skygge i
noen få timer på
ettermiddagen når so la
står i vest (etter kl. 17) i
vinterhalvåret (fra
høstjevndøgn til
vårjevndøgn).
Skygg ene faller på
utearealet som vender
mot veien. I den mørke
årstiden er dette a reale t
lite i b ruk. Vi mener at
dette er akseptabelt
grunnet årstiden.

• Utsikten mot vest har
ikke vært et betydelig
aktivum for boligene i
Ullerålsgata grunnet
terrengformen. De n blir
redusert ved
utbyggingen. Vi mener
at de tte e r akse ptabelt i
og med at det u ansett
vil bli en form for
utbygging på
eiendommen som vil
virke generende for
naboen e.

• Det er ikke planer om
etablering av næring for
utbyggingen på «Shell
tomta». Det er uavklart
hva som tenkes i de
andre eiendommen s om
in ngår i planarbeidet.

• Vi pr øver i størst m ulig
grad å unngå at det
etableres terrasser på
nybyggene som
fremmer innki kk som
oppleves som ulempe
for naboer.

• Grunnet
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Hø nengata panorama , Høne foss, Pl anbeskrivelse, sis t redigert 3 0.9 .19 . S tark arkitekter as, Grønland 57,
D rammen

atkomstsanering av
dagens atkomst fra
Høn engata blir det
etablert atkomst til
eiendommen fra
Ullerå lsgata.

• Det er utarb eidet en
trafik kanalyse som
klarlegger de trafikale
delene av planen. Den
konkluderer med at det
ikke blir vesentlig
endring i
trafikkforholdene.

• Planforslaget viser
mulighet for etablering
av fortau langs
Asbjørnens gate fra
Ulle rålgat a til
Hønengata.

• Sol og s kygge
plan er/vurderinger er
utarbeidet og følger
plandokumentet.
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Hø nengata panorama , Høne foss, Pl anbeskrivelse, sis t redigert 3 0.9 .19 . S tark arkitekter as, Grønland 57,
D rammen

9.2 Annet

Illustrasjoner:

U tomhusplan , illustrasjonsplan , skisse.
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Hø nengata panorama , Høne foss, Pl anbeskrivelse, sis t redigert 3 0.9 .19 . S tark arkitekter as, Grønland 57,
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Hø nengata panorama , Høne foss, Pl anbeskrivelse, sis t redigert 3 0.9 .19 . S tark arkitekter as, Grønland 57,
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Hø nengata panorama , Høne foss, Pl anbeskrivelse, sis t redigert 3 0.9 .19 . S tark arkitekter as, Grønland 57,
D rammen
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Hø nengata panorama , Høne foss, Pl anbeskrivelse, sis t redigert 3 0.9 .19 . S tark arkitekter as, Grønland 57,
D rammen



52
Hø nengata panorama , Høne foss, Pl anbeskrivelse, sis t redigert 3 0.9 .19 . S tark arkitekter as, Grønland 57,
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10. Avslutten de komme ntar

Tiltakshav e r er innstilt p å å reali sere tiltaket så raskt som mulig.

Dato, sted . Drammen 2 8 .09.2019

Stark a rkitekter AS v/Per Gunnar Rød - Knudsen, siv.ark, MNAL



KROKENVEIEN 23 OG 40A

RI N G E RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

VU RDERI N G AV U TTALELSER VED
HØRI N G OG OFFEN TLI G ETTERSYN AV PLAN FORSLAG

0605_ 410 Detaljregulering for Hønengaten Panorama

Utarbeidet av Stark Rød Knudsen Arkitekter AS ved /Per Gunnar Rød - Knudsen
Kommentert av Rådmannen 24.09.2019 (ÅL)

Liste over uttalelser til høring og offentlig ettersyn med frist 19.11.2018

Nr . Navn Dato
1. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS 05.10.2018
2. Lise Skjerdal 15.10.2018
3. Bane Nor SF 09.11.2018
4. Gerd Ragnhild Larsen 14 .11.2018
5. Øistein Røste 18.11.2018
6. Fylkesmannen i Buskerud 19.11.2018
7. Buskerud Fylkeskommune 19.11.2018
8. Statens Vegvesen (utsatt frist) 03.01.2019*

*innkommet etter fristens utløp

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens kommentar

1. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS

N edgravde avfallsløsninger

Ønsker å gi uttalelse når det
foreligger detaljert utbyggingsplan for
å sikre en forsvarlig løsning for
renovatør og publikum

Det er planlagt og satt av
plass til nedgravd løsning for
avfall.

Detaljer løses i byggesaken

Rådmannen anser merknad
tilstrekkelig besvart av
forslagsstiller.

2. Lise Skjerdal

S terkt i mot at det bygges fem etasjer
som vender mot hennes eiendom
fordi det vil gi innsyn til hennes
eiendom.

Aktuelle bolig ligger mellom
40 til 50 meter unna vestre
boligblokk. Prosjektet anser
at avstanden er så stor at
innsyn fra nybygget vil være
av liten betydning.

Planforslaget ivaretar mål i
kommuneplanen sam t
nasjonale og regionale
målsetninger om sentrumsnær
fortetting. Økt innsyn er ofte en
konsekvens av en slik
fortettingspolitikk. Den
samfunnsmessige
verdiskapingen som følger en
slik fortettingspolitikk burde
veie tyngre enn
enkeltmenneskets ønske o m
priv atliv i aktuelt tilfelle. Grad av
innsy n vurderes av Rådmann, i
likhet med forslagsstiller, heller
ikke å være av en vesentlig
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karakter. I nnsyn fra Hønengata
( ÅDT 17 700) anses i tillegg å
utgjøre en større betydning enn
innsyn fra foreslåtte boliger på
andre siden av Hønengata.

3. BaneNor SF

P lanavgrensning må tilpasses
eiendomsgrensen langs jernbanen,
sekundært av Bane Nor SF sine
arealer reguleres til arealformålet
Bane

Tilgang til eksiterende trafokiosk

Gjerde: sikringstiltak mot banen med
et flettverksgjerde på 1,8 meters
høyde

Bane NOR sine arealer vil
bli endret til arealformålet
bane.

Tilgang til trafo kiosken vises
i planen .

Gjerde: Bestemmelsen es §
2.1.2 vil omformuleres slik at
flettverksgjerde skal stå i
eiendomsgrense.

Rådmannen anser merknad
tilstrekkelig besvart og
inkorporert i planforslag av
forslagsstiller.

4. Gerd Ragnhild Larsen

Mener at takterrasse tilfører en
ekstra etasje utover de tre som er
vist på østre blokk.

Mener at 5 etasjer på vestre blokk
strider mot vedtaket i planutvalget.

Etterlyser opplysninger om
eiendommen 317/67.

Bekymret for trafikk økning, foreslår
nye trafik ale tiltak .

Bekymret for rystelser og ulemper i
forbindelse med anleggstrafikk .

Takterrassen på østre blokk
er trukket inn på taket og
skjermet mot øst slik at den
skal være til minst mulig
sjenanse for naboer og
gjenboere. Takterrassen er
viktig for leilig hetene slik at
de får økt bokvalitet ved et
felles oppholdssted.
Terrassen regnes ikke som
etasje i og med at den er
under 1/3 av underliggende
etasje og ikke inneholder
hoveddel.

Det ble i planutvalget
bestemt at østre blokk skal
ha 3 bolig etasjer. Vest re
blokk kan ha opptil 5 etasjer.

Eiendommen 317/67
foreslås regulert til samme
reguleringsformål som
eksiterende reguleringsplan
med samme utnyttelse.

Anleggstrafikken er
underlagt gjeldene regelverk
når det gjelder ulemper for
omgivelsene for slik
virksomhet. Det forutsettes
at dette følges.

Som nevnt av forslagsstiller,
medregnes ikke takterrasse
som etasje dersom bruksareal
er under 1/3 av underliggende
etasjes bruksareal, jf.
Teknisk forskrift , grad av
utnytting § 6 - 1 c).

Planutvalget vedtok en
etasjebegrensning og ikke
begrensning på høyde for
vestre blokk . Derfor samsvarer
planforslaget med gjeldende
vedtak.

Vedrørende trafikk, vil det
komme nye
trafikksikkerhetstiltak sammen
med reguleringsplanen, som vil
føre til et stort og viktig grep for
å bedre trafikksituasjonen i
krysset Asbjørnsensgt .
/Hønengata. Vedrørende
utkjøring direkte ut i Hønengata
er dette i strid med å ha færrest
mulig utkjøringer ut på denne
veien. Deres eiendom vil
således få en oppdatert
adkomstveg med fortau, noe
som er s vært positivt for
trafikksikkerheten. Det vil også
gjennomføres
trafikksikkerhetstiltak langs hele
Hønengata.

Eiendommene 317/67
reguleres til uendra bruk. I tråd
med utbyggers kommentar.

Anleggstrafikk skal ivaretas på
en god måte, dette skal
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utbygger ivareta i
riggplan/miljøoppfølgingsplan.

5. Øistein Røste

Mener at takterrasse betraktes s om
en 4. etasje på østre blokk. Kan ikke
tillatelse ekstra høyder utover
3.etasjen.

Verandaen på hjørnet mot sørøst på
østreblokk kan se rett ned i hagen til
naboen. Vil ikke ha direkte innsyn til
naboer.

Mener at byggene er planlagt for
høyt i terrenget i forhold til
nabobebyggelse.

Mener at østre blokk må flyttes
lengre mot vest for å bedre
sol/skygge forholdene

Mener at det er bekymring for
trafikkøkningen som skapes ved
nybygg og anleggstrafikk.

Takterrassen på østre blokk
er trukket inn på taket og
skjermet mot øst slik at den
skal være til minst mulig
sjenanse for naboer og
gjenboere. Takterrassen er
viktig for leilighetene slik at
de får økt bokvalitet v ed et
felles oppholdssted.
Terrassen regnes ikke som
etasje i og med at den er
under 1/3 av underliggende
etasje og ikke inneholder
hoveddel.

Høyden på de planlagte
byggene er nøye vurdert i
forhold til eksisterende
terreng og fremtidig bruk av
bebyggelse n.

Østre blokk er nøye vurdert
og plassert i forhold til vegen
og lekeplassen

Det er gjort trafikkanalyse av
tiltaket som viser at
eksiterende veier tåler
trafikkøkningen fra
prosjektet. Anleggstrafikk
håndteres etter gjeldende
lovverk i byggesaken.

Vise r til svar på forrige
merknad ang takterrasse .

Illustrasjonene i
planbeskrivelsen viser at
verandaene på sørøstre del av
østre blokk er trukket
hovedsakelig mot sør, mens en
kortere del er trukket mot øst. I
tillegg er avstanden over 20
meter til nærmeste nabo øst .
Rådmannen vil igjen påpeke
mål om sentrumsnær fortetting
som et argument for å ikke
tilegne avgjørende vekt på
innspill om innsyn.

Varandane tilfører også en stor
kvalitet for beboerne.

Høydene på blokkene
samsvarer med vedtak .

Anleggstrafikk skal ivaretas på
en god måte, dette skal
utbygger ivareta i
riggplan/miljøoppfølgingsplan.

6. Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen kan akseptere avvik
fra retningslinjen for støy T - 1442
grunnet at dette er et
sentrumsområde og avstanden til
kollektivknutepunkt. Det forutsetter at
det innarbeides bestemmelser som
sikrer at alle boenhetene får tilgang til
stille side hvor s tøyverdien er lik eller
lavere enn Lden = 55 db. Minst et
soverom plasseres her og minst
halvparten av rom til støyfølsom bruk
må ha vindu ut mot stille side.

Plassering av luftinntak for å sikre
best mulig luftkvalitet i leilighetene

Forurensning i grunn en rekkefølge
krav.

Bestemmelser vedrørende
støyreduserende tiltak tas
inn i bestemmelsene.

Plassering av luftinntak
legges slik at det sikrer best
mulig luftkvalitet for
boligene. Håndteres i
byggesaken.

Det er foretatt masse
utskifting på eiendomme n
etter søknad og tillatelse fra
kommunen.

Rådmannen anser merknad
tilstrekkelig besvart og
inkorporert i planforslag av
forslagsstiller.

7. Buskerud Fylkeskommune
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Automatisk fredede kulturminner.
Opplyser om varslingsplikten dersom
det fremkommer spor eller
gjenstander som kan være fra før
1537 under arbeidets gang.

Nyere tids kulturminner. En bolig er
vurdert til å ha middels verneverdi
innenfor planområdet

Varsli ngsplikten vil bli
overholdt dersom det
fremkommer spor eller
gjenstander som kan være
fra før 1537 under arbeidets
gang.

Tidligere bygninger som ble
berørt av planforslaget
hadde lav verneverdi og er
derfor blitt revet.

Rådmannen anser merknad
tilstrekke lig besvart av
forslagsstiller.

8. Statens Vegvesen (utsatt frist)

Forutsetter at det planlegges med
tiltak som demper støyen til
akseptabelt nivå.

Krever rekkefølge - bestemmelse for
gang og sykkelundergang under
jernbane med tilhørende G/S vei på
begge sider av jernbanen. Den skal
være ferdigstilt før innflytting i første
leilighet.

Krever rekkefølge - bestemmelse for
tiltakene i reguleringsplanen for «Fv.
35 Hønengata» på strekningen fra
parsellslutt ved Krokenveien til og
med Industrigata . S kal være
ferd igstilt for det blir gitt innflytting til
første leilighet.

Frisikt i krysset F v . 35 X Asbjørnsens
gate følger vegnormalen.

SVV har i brev av 23.8.2019 trukket
sin innsigelse til planen og gitt
kommunen anledning til å
egengodkjenne planen.

Det er planlagt til tak i planen
som demper støy. Se
uttalelse og kommentar fra
Fylkesmannen

Vi ser det som ikke relevant
å ta med
f otgjengerundergang under
jernbanen for å binde
sammen vårt område med
det som ligger nord. Denne
bestemmelsen er tatt med i
tilstøtende plan len ger nord,
på den nordsiden av
jernbanen. Vi ber om at
innsigelsen frafalles. Hvis
kravet blir stående blir ikke
denne boligutbyggingen
realisert.

Kravet om rekkefølge -
bestemmelse for tiltakene i
reguleringsplanen for «Fv.
35 Hønengata» på
strekningen fra parsellslutt
ved Krokenveien til og med
Industrigata , skal være
ferdigstilt for det blir gitt
innflytting første leilighet .
Forholdet e r ivaretatt i
tilstøtende plan lenger nord,
på den nordsiden av
jernbanen. Vi ber om at
innsigelsen frafalles. Etter
nøyere overveiel se har SVV
trukket innsigelsen, 23.8.19.

Frisikten i krysset justeres
slik at det følger
vegnormalen.

D et legges inn
rekkefølgebe s t emmelse om
tiltakene i fv. 35, samt
frisiktsone. Øvrige
innsigelsespun k t er er trukket av
SVV .

Rådmannen anser merknad
tilstrekkelig besvart og
inkorporert i planforslag av
forslagsstiller.



605_410 Hønenga terrasse 
 
HRA har ikke uttalt seg i denne saken, men vil gi følgende innspill. 
 

 Når man skal planlegge avfallsløsninger i våre dager planlegger man for fremtiden og bør tenke 
estetikk. Nedgravde beholdere er å anbefale til avfall. Det finnes 2 typer - helt nedgravd hvor 
bare innkastluke er over bakken eller delvis nedgravde med 60-70% under bakken. Man får frigitt 
areal over bakken sammenlignet med hus til beholdere. I tillegg er avfall under bakken, en 
luktreduserende faktor. Forsikringsselskapene ser også ulemper med beholdere inntil husvegger, 
og krav om avstand er allerede innført noen steder.  

 

 Vi tenker at ett avfallsanlegg bør og må legges i utkanten av boområder for å sikre myke 
trafikanters sikkerhet. HRA ønsker ikke å kjøre på gangveier – gangveier er etablert for myke 
trafikanter ikke lastebiler. Sikkerheten rundt både anlegg og tømming er viktig for oss. Når man 
planlegger avfallshåndtering der mange mennesker ferdes, for eksempel ifm skoler, barnehager, 
eller nye boligfelt bør/må anlegg ligge utenfor tun, gjerde eller mye besøkte områder. Barn synes 
at renovasjonsbiler er spennende, de går ikke unna – men inntil. Det er ikke praktisk å anlegge 
gangvei som kommer f.eks under kran ved tømming. Det er krav til vei og snuplass for lastebiler 
etter Vegvesenets norm som gjelder. En renovasjonsbil skal rygge minst mulig – kun for å snu 
pga myke trafikanters sikkerhet. 

 

 HRA ønsker å uttale seg i målsatt detaljplan for utbyggingen når den er klar. Dette for å sikre: 
Sikkerhetsaspektet, veibredde, snuforhold, sporingskurve, stigningsgrad, avstand til vegg/mur og 
andre installasjoner, kapasitet i forhold til antall husstander. Samt sikre at gang- og sykkelvei og 
parkeringsplasser ikke kommer i konflikt med renovasjonsbil.  

  
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
Gunn M. Johannessen 

 

  
 



Fra: Lise Skjerdal [lise.skjerdal@alb.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.10.2018 11:01:26 

Emne: Vedr. Hønengata terrasse 

Vedlegg:  

  
Saksnr. 15/7577-62 
  
Viser til telefonsamtele med Åshild Lie i dag. Jeg er eier av Hønengt. 60, som ligger på den 
andre siden av gata hvor den fem etasjes blokka er planlagt. Jeg er sterkt imot å bygge fem 
etasjer der, spesielt på grunn av innsyn til min eiendom. Det blir noe helt annet å få et bygg 
på fem etasjer som nabo, enn et bygg på to etasjer. 
  
Med hilsen 
Lise Bergom Skjerdal 



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO - 2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 91 7 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN - nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 07.11.2018
Saksref : 201809363 - 2
Deres ref . : 15/7577 - 62
Side: 1 / 2

Vår saksbehandler: Knut Oddvar Stene
Telefon:
Mobil: +47 40870400
E - post: Knut.Oddvar.Stene@banenor.no

Ringerike kommune - Merknad til detaljregulering Hønengata terrasse.

Viser til ovenfor nevnte planforslag datert 18 .9 , merknad fra Jernbaneverket til oppstart av
planarbeid datert 1.4.2016 , samt e - post fra Ringerike kommune v/Åshild Lie datert 8.11. 2018.

I merknad til oppstart av planarbeidet (datert 1.4.2016) for Hønengata terrasse (planID: 0605 -
nr.410), ba Bane NOR (tidl. Jernbaneverket) om at plangrensen langs jernbanen ble tilpasset
eiendomsgrensen, sekundært at våre arealer reguleres til arealformålet bane. Mottatt planforslag
(datert 18.9.2018) viser derimot formålet  annet uteoppholdsareal  og formålet  turvei  på Bane
NOR s eiendom - helt inn til jernbanes infrastruktur. Bane NOR kan ikke akseptere at våre arealer,
som er essensielle for drift og vedlikehold av jernbanen, reguleres bort. Følgelig har Bane NOR
måtte vurdere bruk av innsigelse til planforslaget.

Etter at Bane NOR mottok planforslaget har det vært korrespondanse mellom Ringerike kommune
og Bane NOR . E ttersom det er ønskelig å unngå bruk av innsigelsesinstituttet har partene derfor
blitt enig om en løsning der planforslaget endres slik at Bane NORs interesser iv aretas . Viser
følgelig til e - post fra Ringerike kommune datert 8.11.2018 v/saksbehandler Åshild Lie der det
fremkommer at:

Ringerike kommune bekrefter at Bane NORs arealer vil bli endret til arealformålet bane.
Bestemmelsens § 2.1.2 vil omformuleres slik at flettverksgjerdet skal stå i
eiendomsgrensen.

Bane NOR legger til grunn at ovenfor stående endringer innarbeides i planforslaget før det legges
frem for vedtak.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger
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M ottakere:
Fylkesmannen i Buskerud
Ringerike kommune
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410 Detaljregulering Hønengata terasse. 

 

I sak 21/18 ble det vedtatt at ovennevnte prosjekt skal bygges med max 3 etasjer. 

Nå ser vi at det legges til rette for at kun en av blokkene har 3 etg., mens den andre har 5 etg. som 
trappes ned til 2 etg. 

Ved å tilføre takterrasser med skjerming, vil jo blokkene også fremstå med enda 1 etg- høyere, 

totalhøyden på blokkene må ikke overstige høyden som tilsvarer 3 etasjer. 

Dette strider imot vedtak 21/18 som ble besluttet 18.06.18 ! 

I tidligere dokumenter har det vært nevnt 41 boenheter, men nå er det beskrevet 47 boenheter ? 

Vi etterlyser tegnforklaring, spesielt med tanke på at nærliggende eiendom (Braathen Eiendom as) 

er inntegnet i prosjektet.  Dette er tidligere ikke blitt omtalt eller informert om, og vil selvfølgelig ha 

stor innvirkning for vår eiendom, Ullerålsgt. 49 (gnr. 317 bnr. 567). 

En kombinert bolig/næringseiendom er meget ugunstig i et etablert boligområde, det vil jo bli 

økende trafikk og i tillegg vareleveringer med større kjøretøy, hele døgnet. 

Som vi tidligere har påpekt er det i dag 60 boenheter som tilhører boligområdet som bruker 

Asbjørnsensgt som utkjørsel til Hønengt.  47 boenheter (som det nå er prosjektert med!) og 

eventuelt også de 10 nye boenhetene som er foreslått i Bekkegt., vil fordoble boenhetene i 

boligområdet ! 

Vi har hatt møte med Hønsand Vel og vi deler alle en stor bekymring for trafikkproblemene som 

denne utbyggingen vil medføre.  Det er mange barn som har dette som skolevei, og med 

etableringen av den nye storskolen Ullerål vil antall barn på vei til og fra området øke betraktelig. 

Vi mener utkjøringen bør gå direkte ut i Hønengt. fra Hønengaten 59 (Hønen terrasse), med kun 

tillatt utkjøring til høyre (forbud mot venstre), og at det da lages en rundkjøring i krysset 

Krokenveien/Hønengt, (ved Kiwi butikken). En mulighet er også å lage vei under jernbanen, alt dette 

for å slippe stor pågang med biltrafikk blant myke trafikkanter i Asbjørnsgt/Ullerålsgt. og ut i 

Hønengt. 

 

Det har jo nå i flere måneder vært graving og utskifting av massen på Shell-tomten, hele sommeren 

preget av sterk olje lukt for oss naboer.  Regner derfor med at grunnen er godt nok undersøkt, med 

tanke på leirgrunn etc.  Til info ble det ved gravearbeidet i Hønengt. desember 2009 laget en  

midlertidig vei fra Hønengt over Shell tomten mot Ullerålsgt..  Disse gravearbeidene skapte kraftige 



rystelser i nabohusene og hos oss forflyttet vaskemaskin og skap seg, samt at bilder falt ned fra 

veggene.  Dette ble prosjektansvarlig Senneseth Anlegg gjort oppmerksom på. 

 

 

Mvh 

Gerd Ragnhild og Tom Larsen 

Ullerålsgt. 49 

3513 Hønefoss 
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Innsigelse fra naboer og Hønsand og omegns vel til Hønegat a Terrasse .

18.11.2018

Kontaktperson:

Øistein Røste, 98419249
Ullerålsgaten 51
3513 Hønefoss

Generelt om bygget:

Den ene blokken er begrenset til 3 etasjer. Det er allikevel tegnet inn en 4. etasje/høyde som vil
skjerme for sol samt en lang høy skjermvegg . Dette må bort da det vil skygge like mye som en ekstra
etasje . Hensikten med å senke til 3 etasjer er dermed ikk e tatt til følge. Kan ikke tillates ekstra
høyder over den 3. etasjen.

Det er også tegnet inn gjerde på toppen som vil forhøye med ca 1 meter som skaper skygge og
begrenser utsikt . Ber om at et evt gjerde trekkes inn til midten av blokken slik at det ikke kommer
på kanten mot naboene og virker som en forhøyning.

Det skulle utformes slik at naboer ikke fikk direkte innsyn til naboer. Verandaen på hjørnet viser at
de kan se rett inn på eksisterende naboer. Det er ikke vist den siden som vil peke mot naboer. V i kan
derfor ikke kommentere konkret, men det k an ikke være slik at det skal være direkte innsyn til
naboer.
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Grunnhøyden:

Det er tegnet inn grunnhøyder Gh , på bygget, men ikke hvilken grunnhøyde naboeiendommene har.
Vi tror Gh 1.etasje allerede starter på et høyere nivå enn 1 . etasje på eksisterende U llerålsgaten 49
og 51. Ber i så fall om en redegjørelse av dette og ønsker at 1. etasje skal starte på samme eller
lavere grunnhøyde som eksisterende eiendommer. Vi ser at innkjøring til garasjen starter på nivå
med de andre 1. etasjene. (Det vil i praksiss si 4 etasjer). Vi synes dette er å strekke totalhøyden på
bygget. Derfor må bygget senkes i terrenget.

B BB2 kan flyttes lengre mot vest(venstre) for å skape bedre sol/skyggeforhold.



3 /3

Adkomstveier:

Dette ble tatt opp på årsmøte 19.september med Hønsand vel der alle naboer var invitert . Det var
en generell bekymring angående trafikkbelas tningen i Asbjørnsens gate. Fordi vi mener det vil
dannes køer i Asbjørnsensgate opp mot H ønegaten , tror vi også trafikken nedover Ullerålsgaten,
som er skolevei for mange barn og ungdommer, vil øke fordi bilister vil velge alternative påkjøringer
for å komme seg inn på Hønegaten.

Hvorda n skal trafikkproblemet løses med en signifikant økning av trafikken. Det er satt inn fortau
som vi ikke forstår at det er plass til. Skal det tas plass fra eksisterende eiendommer for å få plass?
Dersom det ikke gjøres vil veien bli smalere enn i dag og t rafikkforholdene vil bli verre. Lastbiler har i
dag dårlig plass i krysset Hønegaten/ A sbjørnsensgate.

Minner også om at det er planlagt ytterligere 10 boenheter i Bekkegata som også vil benytte seg av
samme Asbjørnsensgate og skoleveien Ullerålsgaten.

Byggeperiode

Ber om at det vil bli strenge betingelser for byggingen da det vil vare i lang tid og er i et boligområde.
Det er slitsomt for naboer med byggestøy. Ber derfor om totalt byggeforbud i helger og fra Kl 1800 -
0700 på hverdager under hele byggepe rioden.



Vår dato: 19.11.2018 
Vår referanse: 2016/1335 
Arkivnr.: 421.4 
Deres referanse: 15/7577-62 
Saksbehandler: Brede Kihle 
Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Hønengata 
terrasse 
 
Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse 
hvor det skal legges til rette for oppføring av ca. 47 nye boliger fordelt på to 
boligblokker. Det aktuelle området er utsatt for støy både fra tog og vegtrafikk som 
resulterer i støyverdier som overstiger de nasjonale støygrensene som er satt i 
støyretningslinjen T-1442. For å sikre tilstrekkelig miljøkvalitet med hensyn til støy er 
det behov for oppføring av støyskjerm langs veg og bane i tillegg til lokale tiltak på 
bygningsmassen. Siden dette er et sentrumsområde med nærhet til kollektivknutepunkt 
kan det aksepteres avvik. Fylkesmannen ber derfor om at bestemmelsene blir endret. Vi 
forutsetter at kommunen innarbeider bestemmelser som sikrer at alle boenhetene får 
tilgang til en stille side hvor støyverdien er lik eller lavere enn Lden = 55 dB. Minst ett 
soverom må plasseres her og minst halvparten av rom til støyfølsomt bruk må ha vindu 
ut mot stille side. Vi ber om at støygrensen blir tatt inn i bestemmelsen slik at den blir 
juridisk bindende for planen.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 3. oktober 2018 hvor ovennevnte planforslag er lagt ut til offentlig 
ettersyn. 
   
Planforslaget legger til rette for bygging av ca. 47 nye boliger fordelt på to boligblokker som 
ligger sentralt plassert i Hønefoss. Den vestre blokken som ligger mot Hønengata vil trappes 
ned fra 5 til 2 etasjer fra nord til sør og vil få 26 leiligheter. Den østre blokken med 21 
leiligheter som vender ut mot Ullerålsgata vil bli oppført med 3 etasjer. Videre er det lagt opp 
til interne gangveier og fortau langs hele kvartalet. Området i sør er regulert til kombinerte 
formål bolig/næring i tråd med dagens situasjon. 
 
Fylkesmannen har i brev av 29. mars 2016 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid. Her ba vi om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og unge, landskap, 
klima, energi, universell utforming og naturmangfold ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med 
nasjonale føringer. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Det er utarbeidet en støyutredning som viser at deler av planområdet er belastet med støy fra 
veitrafikk og jernbane over anbefalte grenseverdier tabell 3 i Klima- og miljødepartementets 
retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442. For fasadene som er vendt ut mot Hønengata 
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og jernbanen i nord er det i dag støyverdier tilsvarende gul støysone og dels rød støysone. For 
fasaden på baksiden av bygningene blir støynivået i stor grad tilfredsstillende.  
 
Ut fra områdets beliggenhet nær kollektivknutepunkt, kan det aksepteres avvik fra anbefalte 
støygrenser med bakgrunn i nasjonale føringer om å legge til rette for økt boligbygging og 
høy arealutnyttelse i nærhet til kollektivknutepunkt. Vi viste til dette ved varsel om oppstart 
hvor vi uttalte følgende: Ut fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan 
det eventuelt ved dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at 
alle boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst 
ett soverom, skal ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må 
også ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. Videre ba vi om at det 
ble stilt et krav i bestemmelsene at det ved søknad om rammetillatelse skal foreligge 
dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. 
 
I planforslaget er det krav om oppføring av støyskjerm. Støyanalysen viser at dette har en viss 
effekt, men at store deler av fasaden mot Hønengata på det vestre bygget og den nordlige 
delen av bygget i øst fortsatt vil ha for høye støyverdier. Det er derfor viktig at det også stilles 
krav til lokale tiltak som resulterer i at minst halvparten av rommene til støyfølsomt bruk og 
minst et soverom i hver boenhet får støyverdier utenfor vindu som er lik eller lavere en Lden = 
55 dB, jf. forslag til avviksbestemmelser i støyretningslinjen kapittel 3.2.1. Dette må også 
gjelde for en stor del av uteområdet og må være et absolutt krav for lekeplassene. Det kan se 
ut til at det er gode støyforhold mellom bygg A og B i støykartet. Lekeplassen bør derfor 
plasseres i dette området. 
 
I forslag til bestemmelser er det en generell henvisning til støyretningslinjen og at den gjelder 
for planområdet. Videre er det krav om oppføring av støyskjerm som vist på plankartet. På 
bakgrunn av at dette området er særlig støyutsatt mener vi dette ikke er tilstrekkelig for å 
ivareta støyhensynet. Vi ber derfor om at kommunen er mer konkret i bestemmelsen og viser 
til grenseverdien på Lden = 55 dB som gjeldende for området slik at denne grensen blir 
juridisk bindende. Dette må gjelde for boligene og for lekeplassene og tiltak for å oppnå 
tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt 
brukstillatelse til de planlagte boligene.  
 
Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til planforslaget under forutsetning av at dette blir 
innarbeidet i den endelige planen. Det betyr at kommunen ikke har anledning til å vedta 
detaljplanen uten at dette kravet blir innarbeidet i bestemmelsene. Vi ber samtidig om at 
kommunen vurderer å innføre avviksbestemmelser som nevnt over. 
    
Det er redegjort for at luftforurensningsnivåene i området ikke er til hinder for 
boligbebyggelse, jf. Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. Retningslinjen åpner for avvik i sentrumsområder nær 
kollektivknutepunkt ut fra ønsket om økt fortetting av boliger i byområder for å redusere 
bilavhengigheten og luftforurensningen. Vi anbefaler imidlertid at det blir innarbeidet tiltak i 
planforslaget i tråd med utredningen. Det er blant annet vist til viktigheten av at luftinntak blir 
plassert på fasadene som har god luftkvalitet for å sikre best mulig kvalitet på inneluft. Det er 
spesielt området mot Hønengata som er utfordrende. 
 
Når det gjelder barn og unges interesser er det regulert inn to lekeplasser i planen med krav 
om opparbeidelse og det er krav til opparbeidelse av gangveier og tverrforbindelser for å 
binde sammen fortauet langs Ullerålsgata med fortauet langs Hønengata. Dette mener vi er 
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positivt. Når det gjelder lekeplassen langs Hønengata så vil omtrent hele dette arealet være 
støyutsatt. Lekeplassen som er plassert mellom de to byggene er imidlertid skjermet og er 
plassert gunstig i forhold til sol og trafikk. Vi anbefaler derfor at dette arealet blir prioritert 
når området skal tilrettelegges for barn og unge. 
 
Det kommer frem at området i lang tid har vært benyttet av en bedrift hvor det har foregått 
omlastning av drivstoff og smøreoljer med nedgravde tanker for dette. På bakgrunn av dette 
er det behov for utskiftning av masser for deler av området. I planbeskrivelsen går det frem at 
Multiconsult har utarbeidet en egen tiltaksplan mot forurenset grunn. Det er Ringerike 
kommune som er forurensningsmyndighet, jf. forurensningsforskriften kapittel 2, og vi 
forutsetter at kommunen følger dette videre opp. Vi ser av bestemmelsene at det er 
rekkefølgekrav om at tiltaksplan for opprydding skal være godkjent før det kan gis 
igangsettingstillatelse. Vi anbefaler at det også innføres rekkefølgekrav som sikrer at disse 
tiltakene blir gjennomført før det blir gitt brukstillatelse for de nye boligene. Vi mener dette er 
spesielt viktig når området skal benyttes til boliger og lekeareal for barn.  
 
Når det gjelder samordning av statlige innsigelser, ser vi av brev fra Bane NOR datert 7. 
november 2018 at det har vært dialog rundt arealene til Bane NOR. De krever at deres areal 
nærmest jernbanen blir regulert til jernbane. Det kommer videre frem av brevet at kommunen 
har bekreftet at disse interessene vil bli ivaretatt. Fylkesmannen mener det er positivt at denne 
interessekonflikten er løst og forutsetter at kommune følger dette videre opp når plankart og 
bestemmelser skal revideres. 
 
Utover dette har vi ingen merknader til planforslaget ut fra våre ansvarsområder.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Bane Nor Postboks 4350 2308 HAMAR 



bfk.no Side 1 av 2

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Hønengata terrasse - Hønefoss - Ringerike kommune -
detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag for Hønengata terrasse i Ringerike kommune. Vi viser
også til vår uttalelse til varsel om oppstart datert 5. april 2016 (vår ref.: 2016/1112).

Dette er en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

Kort om planen
Planområdet ligger sentralt i nordre del av Hønefoss og utgjør et areal på cirka 15 daa. Formålet
med planen er å tilrettelegge for bygging av cirka 47 boliger. Boligene fordeler seg over totalt 2
blokker.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner i planområdet.
Området er allerde bebygd og vi forventer ikke å finne bevarte automatisk fredete kulturminner
her. Videre mener vi at automatisk fredete kulturminner er tilstrekkelig ivaretatt gjennom planens
reguleringsbestemmelser. Vi har derfor ingen merkander til planforslaget.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har tidligere gjort oppmerksom på at bolighuset i Hønengata 59 (317/200) innenfor
planområdet er vurdert til å ha middels verneverdi i kulturminneregistrering for Hønefoss
sentrum fra 2001. Vi vurderte imidlertid bolighuset til å ha lav verneverdi. Bygningen er nå revet
for å gi plass til ny bebyggelse, og vi har ingen merknader til dette.

Vi gjorde videre oppmerksom på at det like utenfor planområdet finnes to bygninger (Prinsens
gate 27 og Ullerålsgata 49) som er vurdert til ha høy verneverdi i kulturminneregistrering for
Hønefoss og ba om at man tok hensyn til den verneverdige bebyggelsen. Vi ser det derfor som
positivt at det er utarbeidet reguleringsbestemmelser som sikrer en variert bebyggelsesstruktur

Ringerike kommune
Att. Åshild Lie
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  19.11.2018  Vår referanse:  2018/11017 - 2 Våre saksbehandlere:
Deres dato:  03.10.2018  Deres referanse:  15/7577-62 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

Tora Flovik Aune, tlf. 32 80 88 18

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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gjennom bl.a. sprang i fasadeliv, avtrapping av høyder og oppdeling av fasader ved hjelp av
materialbruk (§ 1.1). Vi har følgelig ingen flere merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Tollbugata 2 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap 

Postboks 723 Stoa     Postboks 702 

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Anne-Mette Bjertnæs / 

32214342 

18/217089-8 Åshild Lie 13.12.2018 

     

      

Svar - 410 Reguleringsplan Hønengata terrasse - høring og offentlig ettersyn  

Viser til framlagt reguleringsplan for Hønengata terrasse. 

 

Planen legger til rette for bygging av ca. 47 boliger langs fv. 35. Området ligger inntil 

jernbanen til Roa og rett sør for området Øvre Hønengata øst. Boligene fordeles seg på to 

blokker. Den vestre blokken har 26 leiligheter og ligger med Hønengata. Den trappes ned fra 

5 til 2 etasjer fra nord mot syd. Den østre blokken med 21 leiligheter, vender mot 

Ullerålsgata og er i 3 etasjer. 

 

Støy 

Området langs Hønengata er støyutsatt og burde ha større avstand til fv. 35. Hvis man 

allikevel velger å bygge slik som anvist må det planlegges med tiltak som demper støyen til 

anbefalt nivå. 

 

Skoleveg 

Hønefoss skole skal nedlegges og barn og ungdom fra dette område skal til Ullerål 

barneskole og Hov ungdomsskole. Skolevegen vil i dette forslaget være fra Hønefoss 

terrasse og ut til fortauet langs fv. 35 Hønengata og under jernbaneundergangen. Videre må 

de følge fortauet for å krysse fv. 35 på nordsiden av Krokenveien.   

 

Det å gå langs fv. 35 Hønengata er ikke trafikksikkert for skolebarn. Fv. 35 har i dag en ÅDT 

17 700. Ved ordinær trafikkvekst vil trafikken om 20 år være på over 20 -22 000 ÅDT.  

 

Frisikt 

Frisikten er plassert feil i krysset fv. 35xAsbjørnses gate.  



  

 

 

2 

 

Krav om rekkefølgebestemmelser: 

 

 Gang/sykkelundergang under jernbanen og gang/sykkelvegforbindelser til denne på 

begge sider av jernbanen. Den må være ferdigstilt før innflytting i første leilighet. 

 Tiltakene i reguleringsplan for «Fv. 35 Hønengata» på strekningen fra parsellslutt 

ved Krokenveien til og med Industrigata skal være ferdigstilt før det blir gitt før 

innflytting i første leilighet. 

 

 

 

Konklusjon 

Med bakgrunn i vårt sektoransvar for gående og syklende og henvisning til ovenstående 

forklaring fremmer vi innsigelse mot planen. Hvis ovenstående rekkefølgebestemmelser blir 

tatt inn i planbestemmelsenen og frisikten blir rettet i plankartet iht. Vegnormalen, vil vi 

frafalle innsigelsen. 

 

 

 

Vegavdeling Buskerud 

Plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Rolf Helge Grønås 

avd. dir. Anders O. T. Hagerup 

 seksjonsleder 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Detaljreguleringsplan for Hønengata terrasse - trekking av innsigelse

Vi viser til tidligere innsigelse mot ovennevnte forslag til reguleringsplan og møter om

saken.

Etter ny intern gjennomgang av saken bekrefter vi med dette at innsigelsen vår trekkes og at

kommunen kan egengodkjenne planen.

Ved rullering av arealdelen til kommu neplanen blir det viktig blant annet å sørge for at det

blir avsatt trafiksikre skoleveger i plankartet mellom skoler og tilhørende nye boligområder.

Vegavdeling Buskerud

Med hilsen

Rolf - Helge Grønås

Avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup

Seksjons leder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1 502 MOSS



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet  

 
Arkivsaksnr.: 15/7577-46   Arkiv: PLN 410  

 

1. gangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Før 2. gangsbehandling skal trafikksikker skoleveg for barna mot ny Ullerål skole 

utredes nærmere.  

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) 

fra 25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 

30.10.1942, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse. 

 

 

 

Sammendrag 

Det er fremmet forslag om detaljregulering for Hønengata 59 med fler. Planen har fått navnet 

«Hønengata terrasse», på bakgrunn av prosjektets terrasserte lamellblokker. Forslagstiller 

ønsker å omregulere en tidligere industrieiendom (Shelltomta) til to boligblokker med til 

sammen 46 boenheter. Boligene fordeler seg på to blokker fra 2 til 5 etasjer som trappes opp 

bakover (mot øst/nord). Prosjektet fører til nye leiligheter med fine kvaliteter sentralt i 

Hønefoss.  

 

Rådmannen anser detaljreguleringen som i tråd med overordnet mål i kommunedelplanens 

samfunnsdel om økt fortetting langs kollektivakser.  Prosjektet anses som en kvalitetsheving 

av et tidligere industriområde.  

 

Rådmannen anbefaler at planens sendes på høring og offentlig ettersyn.  

 



Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for flere sentrumsnære boliger tilknyttet 

Hønengata som kollektivakse. Da dette er et uttalt mål i kommuneplanens samfunnsdel for 

2015-2030 at befolkningen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 nye beboere innen 

2030, og at 70 % av befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss-området. Ringerike 

kommune må jobbe aktivt og målrettet for å tilrettelegge for denne utviklingen. Denne planen 

er klart i tråd med overordnede føringer.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planområdet er ikke i tråd med gjeldene kommuneplan, det ble derfor fremmet politisk 

oppstart 15.02.2016. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok i sitt møte 

15.02.16, sak 19/16 å anbefale oppstart av planarbeidet. 

 

Viser til: Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_410 detaljregulering for Hønengata 59 mfl.. 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende plan nr. 0605_121 Ullerålsgaten – Asbjørnsens 

gate – Hønengaten og NSB (Bergensbanen), samt deler av nr. 0605_11 Norderhov 

ved vedtak av 0605_410 detaljregulering for Hønengata 59 

3. HMA ber om at et mulig togstopp for strekning Hønefoss – Jevnaker hensyntaes. 

 

Forslaget av oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Ringerikes blad 24.02.2016  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet består av eiendommene Hønengata 59, 55, 53 A og B, 48 A (1035/1,3 17/201,3 

045/1,4 000/11, 317/200,3 17/67,3 17/198,3 17/195,3 17/196.) 

 

Eiendommen Hønengata 59 har en sentral beliggenhet i Hønefoss nord ved 

jernbaneundergangen i Hønengata. Mot nord går tomtegrensen inntil jernbanen, mens det øst 

for området er et boligområde. Det er en kombinasjon av næring/boliger mot sør. Det krysser 

en sti i ytterkant av Hønengata 59 som er benyttet av beboere i nærområdet.  

 

Tomten skråner nedover fra øst mot sørvest med gode solforhold. Arealet består også delvis 

av krattvegetasjon, samt noen større bjørketrær. Tomten som ønskes regulert er på 6462 m2, 

mens hele området som foreslås regulert er på ca. 15 000 m2. 

 

Eiendommen Hønengata 59 er tidligere brukt til omlasting av drivstoff og smøreolje. All 

bebyggelse er revet på eiendommen. Det skal utføres en masseutskiftning, av forurensede 

masser. Eiendommen hadde tidligere lav utnyttelse.  

Tilstøtende eiendommer er inkludert i planen, disse reguleres til kombinert bolig og næring i 

tråd med dagens bruk.  

 

Planlagt arealbruk 

Det er tilrettelagt for to boligblokker, blokkene utformes som terrassert lameller. Blokkene 

skal til sammen romme 46 leiligheter i størrelse fra ca. 50 m2 BRA til ca. 95 m2 BRA. Alle 

leilighetene blir gjennomlyste, med hovedfasade mot vest.  

Det anlegges garasjekjeller for beboere, og noe parkering til gjester på terreng. Store gode 

uteoppholdsarealer med lekeplasser tilpasset alle aldersgrupper.  

 



 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Stark arkitekter AS, ved sivilarkitekt Per Gunnar Rød-Knudsen. 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1.gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

- Vedlegg med innspill/uttalelser  

- Trafikkanalyse 

- Terrengsnitt 

- Utkast til situasjonsplan 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Hønengata 59 AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, 

Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985 (se planbeskrivelse s 7).  

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til industri. Tillatt utnyttelsesgrad er 

U=0.30 og bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gbnr. 1035/1, 317/201, 3045/1, 4000/11, 

317/200, 317/67, 317/198, 317/195og 317/196.  

Eiendommene er både offentlige og private. 

 

Planområde omfatter også arealer tilhørende: 

- Jernbanetrase: Bane nor (4000/11) 

- Veiareal og sideareal til vei og jernbane: Ringerike kommunen (317/201-581) 

- Hønengata5 5 (317/198) eid av Tom Banggren 

- Hønengata5 5 (317/196) eid av Roy Hansen  

- Ullerålsgata4 8A (317/67) eid av Bråthen Eiendom AS 

 

Uttalelser til planoppstart 

Forslagstiller varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet 

kunngjortes i Ringerikes Blad 24.02.2016, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 

seks uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg.  

 

I behandling om oppstarts av planen, ble det vedtatt følgende:  

HMA ber om at et mulig togstopp for strekning Hønefoss – Jevnaker hensyntas. 

 

Forslagstiller har kommentert punktet med følgende:  

Det er ikke aktuelt i denne planen å legge til rette for togstopp i tilknytning til eiendommen. 

Arealet og strekningen som grenser til jernbanen er for lite og avstanden til Hønefoss 

jernbanestasjon er relativt liten. Dette er derfor ikke innarbeidet i planen 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 



Planforslaget anses å være i tråd med intensjonene om fortetting sentralt og langs 

kollektivakser. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til erverv 

(næringsvirksomhet). Planforslaget er i strid med overordnet plan.  

I utkast til ny kommuneplan er området endret til bolig.  

 

Juridiske forhold  

Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken er i strid med kommuneplanen og 

legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement. Saken legges først fram for 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning for innstilling. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er i andre reguleringsplaner i Hønengata (ref. Hønengata 40-44) lagt føringer for 

utforming langs Hønengata. Planforslaget for Områdereguleringen Øvre Hønengata Øst, på 

andre siden av jernbanen, viser til høyder på 24 og 18 meter.   

Det er derfor allerede innarbeidet en presedens for høyere bebyggelse større og volumer, enn 

den opprinnelige småhusbebyggelsen langs Hønengata.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Tidligere har det på eiendommen foregått omlastning av olje etc. En bruk som anses uriktig 

for en så sentral eiendom. I planforslaget blir det innregulert en støyskjerm i eksisterende 

byggelinje, som vil oppfattes som en forlengelse av gateløpet. Prosjektet vil åpne opp i 

gateløpet, og vil kunne oppfattes som en grønn lunge langs Hønengata. 

 

Bebyggelse med boliger utformes som lamellbebyggelse med varierte høyder og flate tak som 

skaper luftige mellomrom, grønne utearealer og gode solforhold. Rådmannen anser byggets 

høyde og volum som fornuftig og i tråd med fortettingsstrategien langs kollektivakser. 

Jernbanen i bakkant, bak byggets høyeste punkt; ligger høyere enn terrenget, noe som gjør 

det naturlig å trappe ned bygget mot lavere bebyggelse på sørsiden av eiendommen. Det 

anlegges store gode leke- og uteoppholdsarealer rundt byggene, og de får underjordisk 



parkeringskjeller. Prosjektet vil gi en støydempende funksjon for bakenforliggende 

småhusbebyggelse. Rådmannen anser prosjektet som passende for området, med tanke på 

bebyggelse på andre siden av jernbanen (høyder opptil 24 m) og siloen i øst. Prosjektets 

maksimale høyde vil bli på 16,5 meter.  

 

Estetisk utforming er viktig. Prosjektet har innregulerte høyder over havet. Som gjør byggets 

utforming forutsigbart. Byggenes fasade brytes med bruk av forskjellige materialer, som gir et 

mindre massivt uttrykk. Materialene tar opp omkringliggende uttrykk, noe som tilpasser 

bygget til området. 

 

Rådmannen mener dette er en fornuftig løsning ut i fra prinsippet om stor tetthet nært 

kollektivakser og for å skjerme utearealer og bakenforliggende bebyggelse. Byggene er 

trappet noe som gjør bygningsmassen mindre massiv. Trapping og takterrasser gir gode 

uteoppholdsarealer med flotte solforhold og utsikt. Rådmannen anser høyder og utforming 

som riktig for området. 

 

Forslagstiller har gitt uttrykk for at byggesak vil sendes parallelt med plan- noe som gir god 

forutsigbarhet for prosjektet.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent. De 

overordna samfunnsmessige hensyn har måtte gå foran private hensyn i stor grad, men visse 

justeringer er foretatt for å imøtekomme merknadene.  

 

Rådmannen anser det som påregnelig for naboer å miste noe sol som følge av utbyggingen. 

Forslagstiller har i sol/skygge illustrasjoner vist at for to eiendommer vil det dannes skygge i 

noen få timer på ettermiddagen når sola står i vest (etter kl. 17) i vinterhalvåret (fra 

høstjevndøgn til vårjevndøgn). Planforslaget på andre siden av jernbanen legger opp til enda 

høyrer bebyggelse. Det vil derfor være i tråd med den helhetlige utbyggingen å med foreslåtte 

høyder for området. For øvrige kommentarer se vedlegg.  

 

Angående punkt vedtak vedrørende togstopp på Randsfjordbanen, har forslagstiller uttalt at 

avstanden er for liten til Hønefoss stasjon, stoppet er derfor ikke innarbeidet i planen.  

Rådmannen er enig i forslagstillers vurdering.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Eksisterende utkjøring til Hønengata stenges. Adkomst til boligene vil bli via Asbjørnsens 

gate og opp Ullerålsgata. Det skal bygges fortau langs adkomst (Asbjørnsensgate-

Ullerålsgata). 

 

Det er gjort en vurdering av de trafikale utfordringene for barn som skal sokne til den nye 

Ullerålskolen i foreliggende trafikkanalyse fra Rambøll. Denne konkluderer med at skolevei 

for barna er tilstrekkelig sikker frem til ny Ullerål skole.   

Rådmannen anser Hønengata som en trafikkusikker barriere, og mener det optimalt sett burde 

foreligge en undergang eller overgang for skolebarna slik at de trygt kan krysse Hønengata. 

Rådmannen foreslår at skolevegen utredes ytterligere før andregangsbehandling.   



 

Lekeplasser 

Det er tilrettelagt for store gode, varierte lekeplasser, samt romslige uteområder for alle 

aldersgrupper i planforslaget. Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette før 

det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Rådmannen anser at planforslaget ikke kommer i strid med naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 

ettersom området er bebygd. Det er ikke registrert særskilte naturverdier i planområdet. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønengata terrasse som vil kunne gi sentrumsnære 

boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av mangfold i 

boligtilbudet. Sentrale leiligheter med gode uteoppholdsarealer til alle livsfaser.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

5. Vurdering av uttalelser til oppstart av planarbeidet 

1. Jernbaneverket (uttalelse) 01.04.2016. 

2. Statens vegvesen (uttalelse) 29.03.2016 

3. Fylkesmannen i Buskerud (uttalelse) 29.03.2016 

4. Buskerud Fylkeskommune (uttalelse) 05.04.2016 

5. Ringerike kommune (kommuneoverlegen) (uttalelse) 04.04.2016 

6. Naboer i Ullerålsgaten (uttalelse) Protest, («innsigelse») 02.03.2016 

6. Trafikkanalyse 

7. Terrengsnitt  

8. Utkast situasjonsplan 

9. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

10. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Åshild Lie 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7577-47  Arkiv: PLN 410  

 

Sak: 49/18 

 

Saksprotokoll - 1. gangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen. 

 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 

25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

Arne Broberg (H) fremmet p.v.a. AP, H og V følgende forslag til nytt pkt. 3: 

"Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet nærmere, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen». 

 

Anders Braaten fremmet (SP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 3:  

«Før 2.gangs behandling skal trafikksikker skolevei for barna mot ny Ullerål skole være ferdig 

utredet». 

Braaten (SP) trakk sitt forslag.  

 

Broberg (H) fremmet følgende omforente forslag som Hovedutvalget sluttet seg til: 

«Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen». 

 

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling, samt Brobergs (H) forslag til nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7577-50  Arkiv: PLN 410  

 

Sak: 21/18 

 

Saksprotokoll - 1. gangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen. 

 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 

25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse. 

 

      5.   Presiseres at det må ta hensyn til solforhold. 

      Det skal bygges med max 3 etg». 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 19.06.2018: 

 

Kirsten Orebråten (AP) fremmet p.v.a. H, Uavh Og AP følgende forslag til nytt pkt.5: 

«Presiseres at det må ta hensyn til solforhold. 

Det skal bygges med max 3 etg». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

  

Orebråtens (AP) forslag p.v.a. H, Uavh og AP til nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/7577-57   Arkiv: PLN 410  

 

 

Ny førstegangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  
 

Forslag til vedtak: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.  

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Før 2. gangsbehandling skal trafikksikker skoleveg for barna mot ny Ullerål skole utredes 

nærmere.  

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 121 Kvartalet 

Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985, samt 

de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse.  

 

5. Naboers sol-/skyggeforhold skal høres spesielt. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det ble i Formannskapsmøte 19.06.2018 gjort et vedtak, punkt 5:  

 
 5. Presiseres at det må ta hensyn til solforhold.  

Det skal bygges med max 3 etg».  

 

Dette vedtakspunktet medfører at planen og plandokumentene må endres før de kan sendes ut 

på høring og offentlig ettersyn. Derfor fremmes saken til ny førstegangsbehandling. 

Forslagsstiller har utarbeidet sol- og skyggestudier, som viser hva som viser slagskygge med 

bebyggelse i tre og fem etasjer.  

 

Rådmannen anser detaljreguleringen som i tråd med overordnet mål i kommunedelplanens 

samfunnsdel om økt fortetting i sentrumsnære områder og befolkningsvekst langs 



- 

kollektivakser. Prosjektet anses som en kvalitetsheving av et tidligere industriområde som 

transformeres til et boligområde. Områdets beliggenhet med jernbane i bakgrunn, og øvrig 

bebyggelse i umiddelbare nærhet, tåler prosjekterte bygninger med terraserte blokker opp til 

fem etasjer.  

 

Rådmannen anbefale at det opprinnelige planforslaget sendes på høring og offentlig ettersyn, 

men at særlig dette med sol- og skyggeforhold skal høres spesielt i høringsrunden. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I Formannskapsmøte 2, 19.06.2018, var Detaljreguleringen for Hønengata terrasse opp til 

behandling.  

Det ble gjort følgende vedtak i saken:  

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10  

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder 

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen.  

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 121 Kvartalet 

Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985, 

samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, som 

overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse.  

5. Presiseres at det må ta hensyn til solforhold. Det skal bygges med max 3 etg».  

 

Rådmannen har i ettertid hatt et orienteringsmøte med forslagstiller, da vedtaket slik det står 

skrevet, vil føre til omprosjektering av planforslaget. Rådmannen har sammen med 

forslagstiller sett på opptak av møtet; Der det kommer frem til at essensen i vedtaket, er å ta 

hensyn til naboers solforhold, da foreslått med å eksempelvis redusere høyden på blokka mot 

øst til tre (3) etasjer.   

Slik Rådmannen tolker vedtaket, skal det tas spesielt hensyn til solforhold i 

førstegangshøringen, da alternativt med en høyde på tre etasjer for blokk mot øst på 

planområdet.  

 

Beskrivelse av saken 

På bakgrunn av at planutvalget har vedtatt et tilleggspunkt 5 med redusering av etasjeantallet 

fra 5 til 3 etasjer for den østre blokken har forslagstiller utarbeidet flere og mer detaljerte sol-/ 

skyggevurderinger for den foreslåtte utbyggingen.  

 

Sol- og skyggestudier viser at slagskyggene for de to berørte naboer i Ullerålsgata 51 og 53 er 

marginalt forskjellige når det gjelder 3 eller 5 etasjer.  

 

Slagskyggene berører uteområdene til de to eiendommene helt på slutten av dagen etter 
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klokken 1900.  Det er den nordøstre delen av eiendommene som blir berørt. Det bemerkes 

også at begge naboeiendommene har en ca. 2,5 meter høy tujahekk mot vegen i vest. Denne 

hekken influerer også betydelig på slagskyggene på kvelden og legger aktuelle uteområder i 

skygge etter klokken 1900. Tujahekken er medtatt i sol- og skyggevurderingene. De aktuelle 

eiendommene er av slik størrelse slik at de har flere steder hvor de kan oppholde seg ute i 

solen om ettermiddagen. Det er sør-vestlige hjørner av eiendommene som blir berørt av 

skygge.  

 

Opprinnelig forslag:  

 
To terrasserte blokker av 5 etasjer.  

 

Omprosjektert forslag, med treetasjer på østre blokk:  

 
Bygg fremstår mer massivt når det ikke trappes, slik forslaget med fem etasjer gjør.  

 

For prosjektet er det overordentlig viktig å beholde de to øverste terrassene. Disse har relativt 

romslige leiligheter som er tiltenkt barnefamilier. Det er av forslagstillers oppfatning at det å 

fjerne de to øverste etasjene har svært liten virkning på sol- og skyggeforholdene til de to 

berørte eneboligeiendommene. Reduksjonen fra 5 til 3 etasjer er imidlertid til stor ulempe for 

prosjektet. I disse etasjene vil det bli flotte leiligheter som er attraktive. Det kan også nevnes 

at prosjektets profil med avtrapping av bebyggelsen med store takterrasser vil bli tatt bort slik 

at det visuelle særpreget og stedstilpasningen som det er lagt opp til vil bli borte ved bygging 

av 3 etasjer.   

 

Viser for øvrig til vedlagt saksfremlegg for førstegangsbehanlding. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

- 15. februar 2016, Politisk oppstart Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning  

- 4. juni 2018, Førstegangsbehandling Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning 

- 19. juni 2018, Førstegangsbehandling Formannskap 2 -  kommunestrategi og plan 

 

Alternative løsninger 
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Dersom formannskapet ønsker at byggehøyden skal reduseres fra fem til tre etasjer, kan 

forslag til vedtak se slik ut:  

 
1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes ikke ut på høring og offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.  

 

2. Formannskapet sender planen tilbake til administrasjonen for bearbeidelse, og det 

skal maksimalt være tre etasjer for blokka i øst og/eller endret plassering av denne 

blokka for å imøtekomme sol-/skyggeforhold for naboer. 

 

 

Konsekvensene av et slikt vedtak er at forslagsstiller må bearbeide plankart, 

reguleringsbestemmelser, planbeskrivelser, illustrasjoner mm. i tråd med formannskapets 

vedtak. Deretter vil saken bli fremmet til ny politisk behandling. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er i andre reguleringsplaner i Hønengata (ref. Hønengata 40-44) lagt føringer for 

utforming for bygg langs Hønengata. Planforslaget for Områdereguleringen Øvre Hønengata 

Øst, på andre siden av jernbanen, viser til høyder på 24 og 18 meter. 

Det er derfor allerede innarbeidet en presedens for høyere bebyggelse med større volumer, 

enn den opprinnelige småhusbebyggelsen langs Hønengata. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønengata terrasse som vil kunne gi sentrumsnære 

boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av mangfold i 

boligtilbudet. Sentrale leiligheter med gode uteoppholdsarealer til alle livsfaser. I tillegg så 

gjøres også et industriområde om til et boligområde, så det vil bli en kvalitetsheving også for 

omkringliggende bebyggelse, og ønsket utvikling i en by. 

 

Rådmannen anser det som påregnelig for naboer å miste noe sol som følge av utbyggingen. 

Naboene innehar sentrale tomter i en by som er i vekst, det vil være påregnelig med fortetting.  

 

Forslagstiller har i sol/skygge illustrasjoner vist at for to eiendommer vil det dannes skygge i 

noen få timer på ettermiddagen når sola står i vest (etter kl. 17) i vinterhalvåret (fra 

høstjevndøgn til vårjevndøgn). Rådmannen anser eiendommen som svært aktuell for 

fortetting, og anser naboenes tap av solforhold som overkommelig.  

Planforslaget på andre siden av jernbanen legger opp til enda høyere bebyggelse. Det vil 

derfor være i tråd med den helhetlige utbyggingen med foreslåtte høyder for området. Se også 

vurdering i saksfremlegg fra 19.06.2018. 

 

Estetisk utforming er viktig. Prosjektet har innregulerte høyder over havet. Som gjør byggets 

utforming forutsigbart. Byggenes fasade brytes med bruk av forskjellige materialer, som gir et 

mindre massivt uttrykk. Materialene tar opp omkringliggende uttrykk, noe som tilpasser 

bygget til området. 

 

Rådmannen mener at det opprinnelig planforslaget, med fem etasjer, er en fornuftig løsning ut 

i fra prinsippet om stor tetthet nært kollektivakser og for å skjerme utearealer og 

bakenforliggende bebyggelse. Byggene er trappet noe ned som gjør bygningsmassen mindre 
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massiv. Trapping og takterrasser gir gode uteoppholdsarealer med flotte solforhold og utsikt. 

Rådmannen anser høyder og utforming som riktig for området. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at det opprinnelige planforslaget 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, men at særlig dette med sol- og 

skyggeforhold skal høres spesielt i høringsrunden. 

 

 

Vedlegg 

Meldingstekst fra Forslagstiller 05.07.0218 

Illustrasjoner som viser forskjell på 3 og 5 etasjer på østre blokk, 06.06.2018 

Fyfoto av tujahekk hos naboer i øst 

Tujahekk til naboen i Ullerålsgate 51 

Solstudie 5+5 etasjer 

Juni 5+5 etasjer 

Mars 5+5 etasjer  

Solstudie 5+3 etasjer  

Juni 5+3 etasjer  

Mars 5+3 etasjer  

Saksprotokoll – 1. gangsbehandling – 410 Hønengata terrasse (Formannskap 2) 

Saksprotokoll – 1. gangsbehandling – 410 Hønengata terrasse (HMA) 

Saksfremelgg førstegangsbehanlding, 19.06.2018 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

5. Vurdering av uttalelser til oppstart av planarbeidet 

1. Jernbaneverket (uttalelse) 01.04.2016. 

2. Statens vegvesen (uttalelse) 29.03.2016 

3. Fylkesmannen i Buskerud (uttalelse) 29.03.2016 

4. Buskerud Fylkeskommune (uttalelse) 05.04.2016 

5. Ringerike kommune (kommuneoverlegen) (uttalelse) 04.04.2016 

6. Naboer i Ullerålsgaten (uttalelse) Protest, («innsigelse») 02.03.2016 

6. Trafikkanalyse 

7. Terrengsnitt 

8. Utkast situasjonsplan 

9. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

10. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.07.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Åshild Lie 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7577-59  Arkiv: PLN 410  

 

Sak: 24/18 

 

Saksprotokoll - Ny førstegangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10  

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen.  

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 121 Kvartalet 

Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985, samt de 

deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse.  

 

5. Presiseres at det må ta hensyn til solforhold. Det skal bygges med max 3 etg. 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 21.08.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag på vegne av et samlet Formannskap. 

Vedtak fattet av Formannskapet 19.06.18.: 

 

«1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10  

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen.  

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 121 Kvartalet 

Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985, samt de 
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deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse.  

 

5. Presiseres at det må ta hensyn til solforhold. Det skal bygges med max 3 etg». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Johansens (H) felles forslag, ble 

Johansens forslag enstemmig vedtatt. 
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Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1056-3   Arkiv: 144  

 

 

FNs bærekraftsmål - prioritering av fokusområder  
 

Forslag til vedtak: 

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

2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:   

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

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

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

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

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

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

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

fokusområder. 

 

  

Sammendrag 

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

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

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

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

overordnede planleggingen i Ringerike kommune. Dette ble vedtatt i kommunestyret 

29.11.2018.  

 

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

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

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

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

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

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

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

bærekraftsmål velges ut som fokusområder for Ringerike kommune: god helse (mål 3), god 

utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), bærekraftige byer og tettsteder (mål 
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11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å nå målene (mål 17). Dette betyr ikke 

kommunen ikke skal arbeide med de øvrige målene. 

 

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

arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 

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

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

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

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

 

Innledning  

Hvorfor arbeider vi med dette? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Statlige føringer 

Regjeringen utarbeider Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging hvert 

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

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

planlegging. Dermed utarbeides dette grunnlagsdokumentet som viser hvordan Ringerike 

ønsker å implementere bærekraftsmålene i de overordnede planene.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

  Handlingsprogram 2019-2022» at FNs bærekraftsmål skal implementeres i 

  kommunens styringssystemer. Her kommer det frem; «Ringerike kommune  

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

 føringer for kommunal planstrategi.  

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

  folkevalgte en gjennomgang av planlagt fremdrift for folkehelseoversikten,  

 kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens  

 arealdel.  

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

  planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, inkludert  

  integrering av FNs bærekraftsmål. 
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Beskrivelse av saken 

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

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

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

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

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

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

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

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

å utpeke prioriterte fokusområder.  

 

Metode 

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

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

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

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

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

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

helhetsvurdering av hvorvidt bærekraftsmålet bør prioriteres som et fokusområde i Ringerike 

eller ikke. Metoden vises i figuren under. 

 
 

 

Fokusområder for Ringerike kommune 

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

 Globale mål Ringerike ikke kan påvirke 
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 Globale mål som overlapper med andre mål 

 Globale mål som muligens prioriteres som fokusområder 

 Rådmannens forslag til prioriterte fokusområder for Ringerike 

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

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

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

figurene under.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

er virkemidler for å nå fokusområdene.  

 

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

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

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

rådmannen mener er avgjørende for å fremme en bærekraftig samfunnsutvikling: 
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 God helse er sentralt i alt kommunen foretar seg. Kommunen skal arbeide for å 

forebygge levekårsutfordringer og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Gjennom 

arealplanlegging og annen myndighetsutøvelse kan kommunen tilrettelegge for at 

innbyggerne kan leve sunne og aktive liv. 

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

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

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

utgangspunkt for fremtiden. 

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

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

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

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

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

overkommelig pris. 

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

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

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

redusere klimagassutslipp både fra egen virksomhet og fra Ringerikssamfunnet for 

øvrig. 

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

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

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

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

og får også sett utfordringene i en større sammenheng. 

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

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

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

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

til å gjøre en forskjell, lokalt og globalt.  

 

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

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

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

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

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

 

Alternative løsninger 

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

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

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

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

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

kun velges ut 6-8 fokusområder. 
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FN s bærekraftsm ål

R I NGER I KE
K O M M U N E



I n n l e d n i n g
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeids -
plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet
og stoppe klimaendringene innen 2030. De tråd -
te i kraft i januar 2016. FNs medlemsland er eni -
ge om 17 bærekraftsmål med totalt 169 delmål.
Målene handler om store, overordnede temaer,
samtidig som de angår hver enkelt av oss. Bæ -
rekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket,
styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lo -
kalt – som også bidrar globalt. Lokal handling er
avgjørende for å nå de globale målene.

I Nasjonale forventninger til regional og kom -
munal planlegging 2019–2023 har regjeringen
fremhevet at den forventer at kommunene leg -
ger FNs bærekraftsmål til grunn for sin sam -
funns- og arealplanlegging.

Kommunestyret i Ringerike vedtok i november
2018 (sak 143/18) at kommunen skal legge FNs
bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet. Vide -
re vises det til vedtak i formannskapet (sak 7/19)
og kommunestyret (sak 35/19) om at Ringerike
kommunes overordnede planlegging innen re -
duksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig
energiomlegging og klimatilpasning skal inte -
greres i kommuneplanen.

For å prioritere og sikre fokus i planleggingen,
anbefaler rådmannen at de mest relevante bæ -
rekraftsmål velges ut som  fokusområder  for
Ringerike. Planstrategien og planprogrammet
til kommuneplanens samfunnsdel bør utpeke
disse fokusområdene. I selve kommuneplanens
samfunnsdel bør dette så følges opp ved å kon -
kretisere egne, lokale mål innen de prioriterte
områdene.

Formålet med dette dokumentet er å gi en sys -
tematisk gjennomgang av alle de 17 bærekrafts -
målene og bakgrunn for utvelgelse av hvilke av
disse som bør utpekes som særskilte fokusom -
råder i Ringerike.

Derfor utarbeider Ringerike kommune dette
bakgrunnsdokumentet som en del av sitt ar -
beid med kommunal planstrategi 2020-2023 og
planprogram for revidering av kommuneplanens
samfunnsdel.



M etod e
For å velge ut hvilke bærekraftsmål Ringerike
bør ha fokus på er alle 17 mål og 169 delmål
gjennomgått og relevans for Ringerike vurdert. I
dette dokumentet belyses så følgende spørsmål
for hvert av bærekraftsmålene:

• Nasjonale forventninger og statlige fø -
ringer. Under denne overskriften belyses
det om det er nasjonale forventninger eller
statlige føringer som tilsier at området bør
prioriteres.

• Hva er kommunens ansvar og virkemid -
ler innenfor området? Under denne over -
skriften belyses det om kommunen har vir -
kemidler eller annen mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på området enn i dag.

• Belyse lokale muligheter og utfordringer;
Har Ringerike kjente muligheter eller utfor -
dringer på området, herunder utfordringer
identi sert i folkehelseoversikten?

• Helhetsvurdering

Bærekraftsmålene kobles opp mot ansvaret
kommunen har innenfor de ulike områdene,
hvilke forventninger staten har til kommunen
og hvilke virkemidler og utfordringer kommunen
har. Basert på dette gis en vurdering av områder
vi har mulighet til å påvirke, og så en helhetsvur -
dering av hvilke bærekraftsmål Ringerike bør ha
som fokusområder.

Figuren til høyre viser sammenhengen.

Globale mål og nasjonale forventninger

Kommunens ansvar og virkemidler

Lokale muligheter og utfordringer

Kan Ringerike påvirke
dette bærekraftsmålet?

Fokusområde
for Ringerike?

Planstrategi
med planprogram

Handlingsprogram
og budsjett

Kommuneplan;
• samfunnsdelen

• arealdelen

Andre planer

Helhetsvurdering



Globale mål Ringerike ikke
kan påvirke



Globale mål som overlapper
med andre mål



Globale mål som muligens
prioriteres som fokusområder



Rådmannens forslag til
fokusområder for Ringerike



Kommunens ansvar og
virkemidler
Kommunen bør legge til rette for at alle skal ha
like muligheter til å lykkes gjennom utdanning,
arbeid og støtteordninger m.m.

Oppvekst i fattigdom i Norge handler om at barn
og unge har færre valgmuligheter enn andre
barn og unge i Norge, blant annet at de ikke har
lik mulighet til å delta i lokalsamfunnets aktivite -
ter på lik linje med andre barn.

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller. Kommunene
legger universell utforming til grunn i planleg -
ging av omgivelser og bebyggelse og ivaretar
folkehelsehensyn i planleggingen.

Kommunene ivaretar barn og unges interes -
ser gjennom en samfunns- og arealplanlegging
som skaper trygge, attraktive og aktivitetsfrem -
mende by- og bomiljø.

Lokale muligheter og
utfordringer
Folkehelseoversikten
• I Ringerike er medianinntekten i husholdnin -

ger 8% lavere enn landet som helhet.
• Inntektsulikheten er lavere i Ringerike enn i

Buskerud og landet for øvrig.
• Omlag 10% av husholdningene i Ringerike

er lavinntektshusholdninger. Dette er om -
trent likt som Buskerud, mens det er 8% på
landsbasis.

• I Ringerike eie r 64% av befolkningen egen
bolig, samtidig ser vi at de som leier ofte er
aleneforeldre med små barn.

• 6,7% av barna 6-15 år i Ringerike gikk på
Kulturskolen i 2018. 0,3% står på venteliste.

• For alle gruppene, unntatt de under 30, har
det vært en jevn nedgang i arbeidsledighet
fra 2015. Men for gruppen under 30 har det
fra 2018 vært en økning. Total arbeidsledig -
het i Ringerike kommune lå på ca. 2,3% i
2018.

«Utrydde alle former for fattig -
dom i hele verden»

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om å utrydde alle former for fattigdom
i hele verden handler om at den økonomiske
veksten skal være inkluderende og fordeles
jevnere blant land og befolkning.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike kommune ser vi at medianinntekten
er lavere enn landet for øvrig, og de siste årene
viser at det er en økning i økonomiske forskjel -
ler i Ringerike. Det er en høy andel barn i lavinn -
tektshusholdninger, også kalt barnefattigdom.
Dette er barn som har færre valgmuligheter,
blant annet deltagelse i lokalsamfunnets akti -
viteter. Sosiale forskjeller er en stor utfordring
for kommunen, som må arbeides med kontinu -
erlig. Dette er en utfordring som kan påvirke på
to måter. Enten gjennom tiltak som reduserer
forskjeller, eller ved å sørge for at økonomisk
svake/sårbare grupper er mindre utsatt over -
for klimarelaterte ekstreme hendelser og andre
økonomiske, sosiale og miljømessige påkjen -
ninger (f. eks. støy, luftforurensning etc.). Ved
det siste punktet er kommunens planlegging
avgjørende.

Fokusområde for Ringerike?
Dette er et område hvor Ringerike har utfor -
dringer. Likevel vil dette målet arbeidet med
kontinuerlig, da det er et av kommunens vik -
tigste ansvarområder. Flere FNs bærekraftsmål
henger tett sammen, og ere av utfordringene
i dette målet henger sammen med de globale
målene om god helse, god utdanning og bære -
kraftige byer og samfunn.



«Utrydde sult, oppnå matsikkerhet
og bedre ernæring, og fremme

bærekraftig landbruk»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller.

Fylkeskommunene og kommunene legger til
rette for økt verdiskaping og nye grønne nærin -
ger innenfor jord- og skogbruk.

Fylkeskommunene og kommunene sikrer vikti -
ge jordbruksområder og kulturlandskap i land -
bruket gjennom langsiktige utbyggingsgrenser.
Utbyggingsløsninger som kan redusere ned -
bygging av dyrka mark vurderes i samsvar med
det nasjonale jordvernmålet.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Ringerike ligger over landsgjennomsnittet

når det gjelder livsstilsrelaterte sykdommer
og overvekt blant voksne og barn.

• I Ringerike har lite jordbruksareal vært om -
disponert de siste årene. Ny E16 og Ringe -
riksbane vil medføre omdisponering av dyr -
ka og dyrkbar jord, og vil også øke presset
på landbruksarealer.

• Årlig går ca. 40-90 dekar dyrka mark ut av
drift, eller brukes til annet enn matproduk -
sjon. Med begrensede arealer for matpro -
duksjon er det viktig at alle tilgjengelige are -
aler nyttes til å produsere mat på.

• Antallet dyr på utmarksbeite har vært sta -
bilt, og innen storfe har utviklingen vært
positiv fra 2003 til 2018 med 17,5% økning
(tilsvarer 238 dyr). Ringerike tåler større
beitetrykk.

Helhetsvurdering
Målet om å utrydde sult i verden handler om
å tenke nytt om måten man dyker, fordeler og
bruker mat. Antall mennesker som lever i kro -
nisk sult globalt er fortsatt svært høy.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rek -
ke plager og sykdommer som overvekt og fed -
me. Kommunen kan gjennom ulike institusjoner
(barnehage, skole m.m.)skape gode vaner for
regelmessig fysisk aktivitet og matvaner i bar -
ne- og ungdomsårene som er viktig for normal
vekst og utvikling.

Fokusområde for Ringerike?
Sosiale forskjeller er en av de større utfordrin -
gene for kommunen. Dette målet knyttet til fei -
lernæring og overvekt dekkes under målet om
god helse.

Kommunen må sikre aktiv bruk av dyrka jord og
ressurser som kan brukes til å produsere mat.
Ha klare føringer når det gjelder utbygging slik
at det ikke legges unødig press på landbruks -
arealer. Få ut mer av arealene gjennom økte
avlinger og produksjon.

Kommunen gir veiledning og kostholdsråd,
gjennom helsestasjoner og skolehelsetjeneste.
Kommunene har gjennom barnehager, skole,
kultur- og fritidstilbud mulighet til å bidra til god
helse for innbyggerne gjennom et e ektivt hel -
sesystem.

Å sikre bærekraftig matproduksjon til en stadig
økende befolkning i Norge, er et felles ansvar
som kommunen må ta. Maten som produseres
på Ringerike skal være trygg, sikker og sunn.

• På Ringerike har det siden 2003 vært sta -
dig mer areal som går ut av kornproduksjon
og stadig mer jordbruksareal brukes til å
produsere grovfor (høy og gras). Store de -
ler av Ringerike er egnet til produksjon av
matkorn. Det er en utfordring at kornareale -
ne brukes til å produsere gras.



Kommunene har ansvar for å sørge for gode
og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger
det, uavhengig av alder eller helsesituasjon.
Kommunene har gjennom barnehagene, skole,
kultur- og fritidstilbud mulighet til å bidra til god
helse for innbyggerne, og utjevne forskjeller i
helsetilstand som kan forklares med sosial og
økonomisk ulikhet.

«Sikre god helse og fremme livskvali -
tet for alle, uansett alder»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging

Kommunen e planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller (...).

K ommunene ivaretar aktivt gode vilkår for god
psykisk og fysisk helse i planleggingen.

Kommunene sikrer trygge og helsefremmende
bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og
luftforurensning

Kommuner og fylkeskommuner har en aktiv og
helhetlig tilnærming til utvikling av aldersvennli -
ge kommuner og fylker.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Livstilsrelaterte sykdommer i Ringerike lig -

ger noe over landsgjennomsnittet. De hvor
Ringerike skiller seg mest ut er:

• Overvekt: ca. 44% (kvinner ved første
svangeskapskontroll) overvektige, noe som
er 10% høyere enn landsgjennomsnittet.

• Kols: I Ringerike er det 4,4 pasienter
per 1000 innbygger som har kols, mens i
landet som helhet er det 3.2.

• Andel personer med psykiske sympto -
mer og lidelser i alle aldre er 16,3% i Ringe -
rike mot 15,2% i landet forøvrig

• Det er 8% (kvinner ved første svangerskaps -
kontroll) som røyker i Ringerike, noe som er
2% høyere enn landsgjennomsnittet. Det er
en nedadgående trend.

• Vaksinasjonsdekningen i Ringerike er for
lav for de eldste barna. For 16-åringer er
vaksinasjondekningen 86,8%. Dette er
4,5% under landsgjennomsnittet, og under
anbefalt nivå for okkbeskyttelse.

• Mange private vann- og avløpsanlegg opp -
fyller ikke dagens krav.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om god helse handler om å leve friske
og sunne liv som er en forutsetning for å oppnå
bærekraf tig utvikling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
God arealplanlegging er viktig for å gjøre det
enkelt og trygt å bevege seg for alle og frem -
me økt fysisk aktivitet i hverdagen, f.eks. gjen -
nom tilrettelegging for gående og syklende og
god tilgjengelighet til nærfriluftsområder. Også
tilrettelegging for friluftsliv som gir variasjon,
stillhet og ro er viktig for folkehelse. I Ringeri -
ke er sosiale forskjeller en utfordring, noe som
har en klar sammenheng med livstilsrelaterte
sykdommer. Her er kommunens helse- og om -
sorgstiltak sentralt.

Fokusområde for Ringerike?
Forventningen om befolkningsvekst og økt ut -
bygging i årene fremover gjør det særlig viktig
at en gjennom sin arealplanlegging og annen
myndighetsutøvelse tilrettelegger for at inn -
byggerne kan leve sunne og aktive liv, samt at
helsebelastende forurensning til luft, vann og
jord forebygges. God helse er et fokusområde i
alt kommunen foretar seg, og vurderes dermed
som et fokusområde.

• Økt aktivitet innen utbygging samt økende
utfordringer med om og overvannshåndte -
ring som følge av klimaendringer, kan øke
risikoen for forurensing til luft, vann og jord.

• På landsbasis, og antakelig også i Rin -
gerike, er det et tydelig fall i andelen som
oppfyller minimumsanbefalingene til fysisk
aktivitet fra 6 år til 15 år. Kun 30% av den
voksne befolkning oppfyller anbefalingene.



Kommunen har ansvar for drift av barnehager
og grunnskoler. Alle barn og unge skal ha et
trygt og godt barnehage- og skolemiljø som
fremmer trivsel og læring. Utdanningsarenaer
som barnehager, grunnskoler, videregående
skoler og universitet/høyskole, er en av de vik -
tigste faktorene som bidrar til utjevning av sosi -
ale forskjeller i befolkningen.

«Sikre inkluderende, rettferdig og god
utdanning og fremme muligheter for

livslang læring for alle»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Veien til deltakelse i utdanning og arbeidsliv går
svært ofte gjennom frivillig virksomhet og opple -
velser gjennom felles aktiviteter i lokalmiljøet. Bred
deltakelse er et middel for å sikre tillit, felleskap,
beredskap, likestilling, kompetanse og velferd i lo -
kalsamfunnene. Det er viktig at kommunene leg -
ger til rette for dette.»

Lokale muligheter og
utfordringer
• Det er full barnehagedekning.
• 93 % av alle barn i førskolealder har barne -

hageplass, mens 74 % av barn med mino -
ritetsbakgrunn har barnehageplass.

• Ringerikselevene scorer læringsmiljøet likt
med eller høyere enn landet forøvrig.

• Andelen elever som opplever mobbing er
nær landsgjennomsnittet.

• 8 % av elevene i grunnskolen i Ringerike
mottar spesialundervisning.

• Ringerikselevens grunnskolepoeng er i
snitt noe lavere enn landsgjennomsnittet.

• Ringerike har ere innbyggere med kun
grunnskole som høyeste fullførte utdanning
(31 %) og færre med universitets- /høgsko -
leutdanning (27%) enn landet for øvrig.

• Flere i Ringerike tar høyere utdanning, og
dette følger trenden til resten av landet.

Helhetsvurdering
Målet om god utdanning handler om å skape
grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jen -
ter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med
god kvalitet, og den skal være gratis.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike har gutter og jenter lik tilgang til gra -
tis utdanning med god kvalitet. Barnehage og
skole har likevel utfordringer. Flere barn med
minoritetsbakgrunn bør ha barnehageplass,
læringsmiljøet spesielt på ungdomstrinnet må
bli bedre og andelen elever som opplever mob -
bing må reduseres. Godt tilpasset undervisning
kan redusere antall elever som mottar spesial -
undervisning.

Gode barnehager, skoler, bibliotek og kulturtil -
bud sammen med et mangfold av frivillige or -
ganisasjoner bidrar til like muligheter, bygger
kompetanse for fremtiden og skaper holdninger
som gir grunnlag for en bærekraftig utvikling. Å
innarbeide gode vaner med regelmessig fysisk
aktivitet og riktig kosthold i barne- og ungdoms -
årene er viktig for god vekst og utvikling. Dette
er med på å utjevne sosiale forskjeller.

Fokusområde for Ringerike?
Skoler og barnehager er viktige arenaer hvor
elever utvikler kunnskap og holdninger så de
kan mestre livene sine og delta i arbeid og fel -
lesskap i samfunnet. Dette skal bidra til å utjev -
ne sosiale forskjeller legge til rette for at alle får
like muligheter og utgangspunkt for fremtiden.
Ved dette prioriteres det som et fokusområde.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune



I Norge er likestilling mellom menn og kvinner
en helt sentral samfunnsverdi. Gutter og jenter,
kvinner og menn, har like evner og skal ha like
muligheter til å delta i samfunnet vårt. I Norge
er det kjønnslikestilling som er sentralt innen te -
maer som arbeid, utdanning, inntekt og ledere.

En av kommunens verktøy for å sikre likestilling
er å integrere kjønnsperspektivet i overordende
styringsdokumenter. Her kan en kartlegge ut -
fordringene, og eventuelt vie et satsingområde
til likestilling.

«Oppnå likestilling og styrke jenter og
kvinners stilling»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Regjeringen er opptatt av at kommunene utvikler
gode virkemidler for å sikre at alle inkluderes i
skole, arbeids- og samfunnsliv. God inkludering
på sentrale livsarenaer bidrar til å opprettholde
et samfunn med små forskjeller, høy tillitt og god
livskvalitet. Kulturlivet og andre former for fritids -
aktiviteter er viktige arenaer for hverdagsintegre -
ring og fellesskap basert på mangfold, likestilling,
ytringsfrihet og toleranse.

(...) Bred deltakelse er et middel for å sikre tillit,
felleskap, beredskap, likestilling, kompetanse og
velferd i lokalsamfunnene. Det er viktig at kom -
munene legger til rette for dette. »

Lokale muligheter og
utfordringer
• 20% av elevene i vgs i Buskerud melder

om at de har vært utsatt for seksuell tra -
kassering. Dette er representative tall for
Ringerike kommune.

• 44.2% av kommunestyretrepresentantene i
Ringerike er kvinner.

• Andel i Ringerike med høyere utdanning er
30.2% kvinner og 22.5% menn.

• Netto bruttoinntekt er 346.000 kr. for kvin -
ner og 482.000 kr. for menn.

• Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller
mer av foreldrepengeperioden er 71,7%.

• Andel sysselsatt (20-66 år) som jobber del -
tid er 11.6% menn og 40.1% kvinner.

• Andel sysselsatte (20-66 år) i o entlig sek -
tor er 71.4% kvinner.

• Andel sysselsatte (20-66 år) i privat sektor
er 36.2% kvinner.

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om likestilling mellom kjønnen handler
om å gi begge kjønn like rettigheter og mulig -
heter til å bestemme over eget liv.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Norge reguleres likestilling mellom kjønnen
av likestillings- og diskrimineringsloven. Det er
likevel avjørende at kommunen tar ansvar, og
sikrer likeverd i kommunen. Gjennom å benytte
seg av overordnede styringdokumenter vil en
rette fokus mot et område det kan være utfor -
dringer på, sikre en kartlegging og gjennomføre
tiltak hvis dette er et behov. Dette kan for ek -
sempel handle om holdningsendringer.

Likestilling handler også om like muligheter
uavhengig av etnisk tilhørighet, funksjonsevne,
seksuell orientering, alder og religion.

Fokusområde for Ringerike?
Dette er et sentralt tema for å opprettholde et
likeverdig samfunn. Ut fra statistikken ser en at
Ringerike fortsatt har utfordringer på dette fel -
tet, og det må arbeides med kontinuerlig. I dag
er dette ikke implementert i Ringerikes plan -
verk.

• Andel kvinner blant ledere (20-66 år) er
33.1%.



Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til
og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging,
slik at behovet for rensing ved produksjon av drik -
kevann reduseres.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Drikkevannkvaliteten og vannforsyningen

er veldig god i Ringerike.
• Ringerike kommune har i dag 9 kommuna -

le vannverk som totalt forsyner ca 26000
mennesker. Alle vannverk har grunnvann
som kilde og har en veldig god kvalitet.
Minst 2 hygieniske barrierer er oppfylt på
alle anlegg. Vannet tilfredsstiller alle krav
i drikkevannsforskriften og har gode hygi -
eniske og bruksmessig kvalitet.

• Det er et større antall private vannverk i
Ringerike som forsyner 2 boliger eller e -
re med varierende hygieniske barrierer og
vannkvalitet.

• På det kommunale ledningsnettet er de
største utfordringene kvaliteten på led -
ningsnettet, ringforbindelser til større områ -
der og brannvannsbehov.

Kommunen har et overordnet ansvar for at de
sanitære forholdene i kommunen er tilfredsstil -
lende. Kommunen har ansvar for å sikre rent
drikkevann til sine abonnenter.

Det er også et kommunalt ansvar å forebygge
sykdom relatert til forurensning av luft, vann og
jord. Kommunen har myndighet på ere områ -
der som påvirker vannmiljøet og vannkvalite -
ten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning,
miljø, forurensning og arealplanlegging.

Kommunens ansvar og
virkemidler

«Sikre bærekraftig vannforvaltning og
tilgang til vann og gode sanitærforhold

for alle»

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om rent vann og gode sanitærforhold
handler om å ha tilgang til rent vann.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er drikkevannskvaliteten og vann -
forsyningen veldig god, og over landsgjennom -
snittet. Utfordringene knyttet til drikkevann er
kvaliteten på ledningsnettet, ringforbindelser og
brannvannsbehov.

I kommuneplanens arealdel sikres vann med
sikringssoner for nedslagfelt for drikkevann og
områder for grunnvannsforsyning. Her tillates
det ikke tiltak som kan forurense.

Fokusområde for Ringerike?
På bakgrunn av den forventede befolknings -
veksten og økt utbygging i årene fremover er
det særlig viktig at Ringerike gjennom sin are -
alplanlegging og annen myndighetsutøvelse
forebygger vannforurensning. Rent vann og
gode santiærforhold anses ikke som en utfor -
dring i Ringerike i dag. Dette er dermed et mål
som ikke har behov for ekstra fokus.



I Norge er det ikke en utfordring at man ikke
har tilgang til energi, men delmål om økt ener -
gie ektivisering og økt andel fornybar energi er
høyst relevante.

Kommunen har en rekke virkemidler som er
viktige for energie ektivisering og omlegging til
fornybar energibruk. Særlig gjennom sin are -
alplanlegging kan kommunen påvirke energi -
bruken i transportsektoren. Andre viktige virke -
midler er krav i innkjøp, energie ektivisering og
-omlegging i egne bygg og eiendom, myndig -
heten til å pålegge tilknytningsplikt til fjernvar -
me, tilsynsmyndighet med forbudet mot bruk av
fossil olje til oppvarming av bygg og samarbeid
med energiselskap og andre næringsaktører.

Kommunens ansvar og
virkemidler

«Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig
og moderne energi til en overkommelig

pris for alle»

Dette målet prioriteres ikke et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging

Fylkeskommunene og kommunene vektlegger ar -
beidet med å redusere utslipp av klimagasser, in -
kludert utslipp fra arealbruksendringer, mer e ektiv
energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Opp -
datert kunnskap om forventede klimaendringer og
konsekvenser brukes i planleggingen.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplan -
legging og klimatilpasning har som del av sitt for -
mål å sikre mer e ektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i kommunene.

Lokale muligheter og
utfordringer
• I fastlands-Norge er fornybarandelen av

vår energibruk rundt 70 prosent. I Ringeri -
ke, som ellers i Norge, blir overgang til for -
nybar energibruk særlig viktig innen trans -
portsektoren i årene som kommer. 51% av
klimagassutslippene i Ringerike kommer
fra veitra kk.

• Mer e ektiv gjenbruk av overskuddsvarme
fra eksisterende og potensielle fremtidige
datasentre og annen kraftintensivindustri
er en utfordring i Ringerike.

• Enovas energie ektiviseringskalkulator an -
slår at Ringerike kommune kan spare 2.79
GWh til en verdi av 1.95 mill. kr. hvert år
innen drift av egne bygg. En kartlegging
av energie ektiviseringspotensialet i kom -

Helhetsvurdering
Bruk av fossil energi er den største bidragsyte -
ren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2
og andre klimagasser. Videre bør også fornybar
energi brukes så e ektivt som mulig, både for å
muliggjøre at fossilt energibruk erstattes og for
å redusere naturinngrep og kostnader knyttet til
kraftproduksjon og nettutbygging.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Kommunen har en rekke virkemidler som er
viktige for energie ektivisering og omlegging til
fornybar energibruk. Mer e ektiv bruk av energi
og omlegging til fornybar energi er avgjørende
for at Ringerike skal klare å nå mål om reduk -
sjon av klimagassutslipp. For at det samlede
energisystemet i Ringerike skal være så bære -
kraftig som mulig er også e ektutjevning samt
fornuftig ”arbeidsdeling” mellom kraftsystemet,
fjernvarmenett og lokal energiproduksjon viktig.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet henger tett sammen med mål 13
Stoppe klimaendringene. Mål 7 Ren energi for
alle prioriteres derfor ikke som eget fokusom -
råde, men vil inngå i et felles satsingsområde
innen klima og energi. Kommunestyret i Ringe -
rike vedtok våren 2019 at mål og tiltak innen
klimagassreduksjoner og energie ektivisering
og –omlegging skal tas inn i kommuneplanens
samfunnsdel når denne revideres.

munale bygg i Ringerike i 2018 konkluder -
te med at lønnsomme tiltak kunne gi ca. 5
GWh i årlig reduksjon i energibruken. Det
er også potensiale for energie ektivisering
knyttet til kommunale vann- og avløpsan -
legg.



Kommunen må legge til rette for et variert næ -
ringsliv med arbeidsplasser som sysselset -
ter befolkningen og hvor enda ere kommer i
arbeid. Kommunen må tilrettelegge for at nye
bedrifter kan etablere seg, og at eksisterende
bedrifter og arbeidsplasser videreføres.

Gjennom å ha fokus på miljø, bærekraft og
sirkulærøkonomi innen sin pådriverrolle for
næringsutvikling, kan dette bidra til å tiltrekke
grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser og
næringer. ede arbeidsplasser og næringer.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene stimulerer til grønn omstilling, inno -
vasjon, vekst i nye arbeidsplasser og et inklude -
rende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige arealer
som ivaretar samfunnets behov.

Kommunene legger til rette for økt verdiskaping og
nye grønne næringer innenfor jord- og skogbruk.

Kommunene sikrer viktige mineralforekomster i
sine planer og avveier utvinning mot miljøhensyn
og andre samfunnsinteresser. Tilgangen til, og lag -
ring av, byggeråsto er ses i et regionalt perspektiv.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Det er store grus- og sandressurser av na -

sjonal betydning i kommunen, samt en stor
skogkommune og med ere massedeponi -
er.

• Ringerike spisser næringsarbeidet og fo -
kuserer på etablering av verdiskapende ar -
beidsplasser

• Ringerike setter i gang prosjekter som for
eksempel ”spillvarme-prosjektet”

• Den private sysselsettingsandelen er lav i
Ringerike.

• I Ringerike er ca. 10% av husholdningene
lavinnteksthusholdninger. Dette er 1% er
enn i landet forøvrig.

• Arbeidsledigheten har hatt en jevn nedgang
de siste årene i alle aldersgrupper, og i 2018
lå den på 2,3%. Blant personer under 30 år

Helhetsvurdering
Målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst
handler om å skape økonomisk vekst og nye
arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid, noe
som er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er det en høyere andel med lav inn -
tekt enn landet for øvrig. I tillegg er den private
sysselsettingen lav. Det er også en utfordring
at høyt utdannede ikke nner relevant arbeid i
kommunen, og dermed pendler ut. Kommunen
kan gjennom arealplanlegging legge til rette
for utvikling av for eksempel næringsområder,
som kan bli fremtidige arbeidsplasser.

Fokusområde for Ringerike?
Ringerike kommune satser på vekst i arbeids -
plasser og har som mål om å skape 1 ny ar -
beidsplass per 2. netto nye innbygger. Dette
målet er del av de overordnede målene for næ -
ringspolitikken i Ringeriksregionen, og viktig for
verdiskapningen og for å beholde og trekke til
å seg mennesker som ønsker å bo og arbei -
de i kommunen. For at disse arbeidsplassene
skal bli bærekraftige og fremtidsrettede er det
sentralt at kommunen bruker sin myndighet og
pådriverrolle til å stimulere til grønn næringsut -
vikling, innovasjon og samarbeid som gir e ek -
tiv ressursutnyttelse.

«Fremme varig, inkluderende og bære -
kraftig økonomisk vekst, full sysselset -

ting og anstendig arbeid for alle»

har økt det siste året i Ringerike.
• Det er mange som pendler ut av Ringerike

kommune. I 2018 var det 4795 personer.
Én av grunnene til dette kan være at man -
ge med høy utdanning ikke nner relevant
arbeid i Ringerike.



Kommunen har et ansvar for å legge til rette for
innovatove næringer og sikre infrastruktur lokalt
som bidrar til å sikre en bærekraftig utvikling av
Hønefoss og i lokalsamfunnene. En robust in -
frastruktur tåler klimaendringer og sikrer grønn
mobilitet. Ringerike kommune må sikre at ny in -
frastruktur ikke har like stort vedlikeholdsbehov
som dagens løsninger, og er tilpasset et våtere
og villere klima

Det vil bli økende behov for økt tilgang og til -
rettelegging av informasjons- og kommunika -
sjonsteknologi.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene stimulerer til grønn omstilling,
innovasjon, vekst i nye arbeidsplasser og et in -
kluderende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige
arealer som ivaretar samfunnets behov.

(...) Lokalisering av boliger, service, handel og
andre arbeidsplass- og besøksintensive virk -
somheter vurderes i sammenheng med eksis -
terende eller framtidige kollektivknutepunkt.

(...) Planene fastsetter regionalt utbyggings -
mønster, senterstruktur og hovedtrekk i trans -
portsystemet.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Begrenset kollektivtransport – 4% benytter

kollektivtilbudet til daglige reiser, 76% med
bil. Ungdom ønsker hyppigere avganger.

• Ringerike yter indirekte nansielle tjenester
til innovasjon gjennom å gi tilskudd til vårt
virkemiddelapparat, utviklingsaktører og
prosjektstøtte.

• Mange høyt utdannede nner ikke relevant
arbeid i Ringerike. Dette medfører at de må
pendle ut av kommunen.

• Tilgjengeligheten til lekeplasser og idretts -
anlegg er begrenset blant annet på grunn
av manglende tilrettelegging på gang- og
sykkelveier.

Helhetsvurdering
Målet om innovasjon og infrastruktur er den
underliggende strukturen som må være på
plass for at et samfunn skal fungere. Investe -
ringer i transport, vanningssystemer, energi og
informasjonsteknologi er helt avgjørende for å
skape en bærekraftig utvikling. Teknologi, inn -
ovasjon og god arealplanlegging kan bidra til
å løse miljømessige utfordringer som følger ut -
byggingen av infrastruktur.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Gjennom å ha fokus på miljø, bærekraft og
sirkulærøkonomi innen sin pådriverrolle for
næringsutvikling kan dette bidra til å tiltrekke
grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser og
næringer. Kommunen kan bidra til dette målet
både gjennom sin arealplanlegging og som in -
itiativtaker og pådriver for samarbeid mellom
næringsaktører som gir mer e ektiv ressursut -
nyttelse, f.eks. mer e ektiv utnyttelse av over -
skuddsvarme fra industri til annen næringsut -
vikling.

Fokusområde for Ringerike?
Innovative næringer og god infrastruktur er es -
sensielt for utviklingen av et bærekraftig sam -
funn. Ringerike arbeider kontinuerlig med god
samfunnsutvikling, men har stort forbedrings -
potensial på dette målet. Ved ny byplan er Hø -
nefoss godt rustet for fremtidig planlegging,
men Ringerike har fortsatt behov for bedre
planlegging av samfunnet, samt tilrettelegging
og samarbeid for innovative næringer. Dette
prioriteres som et fokusområde for Ringerike.

«Bygge robust infrastruktur, fremme
inkluderende og bærekraftig industria -

lisering og bidra til innovasjon»



Kommunen har mulighet gjennom ulike kom -
munale støtteordninger å hjelpe vanskeligstilte
mennesker og familier inn i arbeidsmarkedet
og på boligmarkedet. Kommunen må planleg -
ge for varierte boområder som sikrer likeverdi -
ge oppvekstvilkår og gjennom kjøp av kommu -
nale boliger i boligprosjekter bidra til å utjevne
bomiljøene.

Utdannings arenaer som barnehage, skole og
universitet/høyskole, er en av de viktigste fakto -
rene som bidrar til utjevning av sosiale forskjel -
ler i befolkningen. Barnehage og grunnskole
danner grunnlaget for å lykkes i utdanningslø -
pet og er dermed en viktig ressurs for helse og
livskvalitet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke og
forebygge levekårsutfordringer og bidrar til utjev -
ning av sosiale forskjeller (...)

Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal og
samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstør -
relse og nærområder, og ved å regulere nok bolig -
tomter.

Kommunene legger til rette for leie-til-eie løsninger
for vanskeligstilte i boligmarkedet.

Kommunene planlegger for et tilbud av tilrettelag -
te boliger for eldre og personer med nedsatt funk -
sjonsevne.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Hønefoss sentrum er ikke godt nok univer -

selt utformet. Blant annet tilfredsstiller kun
10% av inngangspartiene kravene om til -
gjengelighet til rampe. Kun 63% av de kart -
lagte strekningene tilfredsstiller kravene til
stigningstall, og kun 55% av veiene har le -
delinje med god kontrast.

• Ungdoms deltakelse i frivillige organisasjo -
ner er lavere i Ringerike enn på landsbasis.
I Ringerike er det 61%, mens i Norge som
helhet er det 66% av ungdom som deltar i
frivillige organisasjoner.

• Ringerike kommune bruker mindre på kul -
tur og idrett enn sammenliknbare kommu -
ner. I 2017 brukte kommunene i Buskerud

Helhetsvurdering
Målet om mindre ulikhet handler om den øko -
nomiske veksten som har ført til at ere land
har blitt rikere, men dette fører ikke automatisk
til mindre fattigdom. En rettferdig fordeling av
et lands ressurser er nødvendig for å redusere
fattigdom og skape stabile samfunn.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er det en større andel med grunn -
skole som høyeste fullførte utdanning enn
landet som helhet. Å redusere utdanningsfor -
skjeller kan bidra til å redusere ulikheter i folks
helse. Barnehage, skole og universitet/høgsko -
le er en av de viktigste faktorene som bidrar til
mindre sosiale forskjeller.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet har en klar sammenheng med mål
om god helse og god utdanning, og prioriteres
dermed ikke som et fokusområde.

«Redusere ulikhet i og mellom land»

i snitt 2,088 millioner, mens Ringerike kom -
mune brukte 1,215 millioner. Dette beløpet
er både private organisasjoner og kommu -
nens drift.

• Valgdeltakelsen på 52.8%, noe som er un -
der landsgjennomsnittet på 60%.

• I Ringerike opplever ca. 20% av ungdom -
mene ensomhet.

• 31% av Ringerikes befolkning har grunn -
skole som høyeste fullførte utdanning, 27%
har høyskole/universitetsutdanning. Dette
e r lavere enn landet for øvrig.

• Det er full barnehagedekning, hvor 93% går
i barne hagen. 74% av de med minoritets -
bakgrunn går i barnehagen.



By- og tettstedsutviklingen gjennom målret -
tet by-, areal og transportplanlegging må ret -
te seg mot både de miljømessige, sosiale og
økonomiske dimensjonene i bærekraften. Den
miljømessige dimensjonen handler om å sikre
hensynet til miljøet, satse på innovasjon og ny
teknologi. Den økonomiske dimensjonen hand -
ler om å skape økonomisk livsgrunnlag i et
langsiktig perspektiv. Den sosiale dimensjonen
handler om å fortsette innsatsen for å skape
sosial balanse i lokalsamfunnene.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene legger til rette for vekst og utvikling
i kompakte og klart avgrensede byområder gjen -
nom regionale bolig-, areal- og transportplaner (...)

Kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse
i byområder gjennom fortetting og transformasjon
med kvalitet i omgivelsene (...)

Kommunene legger til rette for sykling og gange
i byer og tettsteder, blant annet gjennom trygge
skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling
fra kollektivknutepunkt og ut til friluftslivsområder,
og for transportløsninger for grupper som er min -
dre mobile.

Lokale muligheter og
utfordringer
• 86% av Ringeriksboligene er en-, tom anns -

boliger og rekkehus, og 14% boligblokk er.
• Ringerike seg ikke ut fra sammenlignbare

kommuner når det gjelder antall kommunalt
disponerte boliger.

• Kollektivtilbudet er ikke godt nok i kommu -
nen, særlig ut i distrikte ne.

• 76% av d e daglige reisene er med bil, og
4% ko llektiv.

• Løsm asseskred, om og overvann er de
største utfordringene når det gjelder natur -
fare, som følge av klimaendringer.

• Ringerike vannverk har en score på 99,8%
på god drikkevannskvalitet og leveringsta -
bilitet.

• Kommunen er ikke godt nok universelt ut -
formet, og tilgjengeligheten til sosiale møte -
plasser er noe begrenset. Mangelfull inklu -
dering på sosiale arenaer, blant annet på

Helhetsvurdering
Målet handler om å skape attraktive og bære -
kraftige by og tettsteder i kommunen, samt sik -
re allmenn tilgang til grunnleggende behov som
trygg bolig, trygge møteplasser, trygg transport
og grøntområder på en bærekraftig måte og til
en overkommelig pris.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike skal by 10.000 nye innbyggere vel -
kommen fram mot 2030. Når 70% skal bo i
Hønefoss og 30% i tettstedene må det sikres
at kommunen henger sammen både sosialt og
fysisk. I tett dialog med innbyggerne må det
sikres gode bomiljøer for alle, adgang til rekre -
ative arealer, samtidig som vi arbeider mot en
grønnere utvikling gjennom holdningsskapen -
de arbeid og innovasjon. Plan- og bygnings -
loven er det viktigste verktøyet i arbeidet med
dette bærekraftsmålet.

Fokusområde for Ringerike?
Fremtidige samferdselsprosjekter gir forvent -
ninger om befolkningsvekst og økt utbygging i
kommunen. Ringerike har en unik mulighet til å
gjennom sin samfunns- og arealplanlegging å
styre samfunns- og byutviklingen i bærekraftig
retning i årene som kommer. Derfor prioriteres
dette som et fokusområde for Ringerike.

«Gjøre byer og bosettinger inkluderende,
trygge, motstandsdyktige og bærekraftige»

grunn av mangel på universell utforming,
kan føre til redusert psykisk helse og redu -
sert livskvalitet.

• I kommunens overordnede planarbeid er
det satt et mål om å planlegge for 70% av
befolkningsveksten i Hønefoss-området,
og 30% i de prioriterte lokalsamfunna.



I dag forbrukes det mer enn hva som er miljø -
messig bærekraftig. For å sikre gode levekår
for nåværende og fremtidige generasjoner må
også hver enkelt forbruker endre livsstil for å
imøtekomme fremtidens utfordringer. Bære -
kraftig forbruk og produksjon handler om å gjø -
re mer med mindre ressurser.

Oppfordre til bio- og sirkulærøkonomi;
bygg i tre, emballasje, nye innovasjoner, gjen -
bruk og bruk av gjenbrukte materialer, repara -
sjon istedenfor nykjøp, delingingsøkonomi (bil
etc.), redusere bruk av jomfruelig materiale og
redusere forbruk.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Regjeringen legger vekt på fortetting, transforma -
sjon og gjenbruk av eksisterende bygningsmas -
se .»

« Fylkeskommuner og kommuner har en viktig rolle
i arbeidet med å ivareta kulturarven som ressurs
for kunnskap, opplevelse, bruk og gjenbruk. »

” Fylkeskommunal og kommunal planlegging er
viktig for å redusere utslipp av klimagasser og
energiforbruk. Beslutninger om lokalisering, byg -
gemåte og utforming av bebyggelse, infrastruktur
og tjenester, kan påvirke utslipp og energiforbruk i
lang tid framover ”.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Forurensning i form av støy og luft. Andre

typer forurensning som kan påvirke helse
inkluderer forurensning fra avløp, avfall,
forurenset grunn, nedgravde oljetanker,
landbruket og akutt forurensning.

• Utslippsfrie bygggeplasser
• Klimavennlige byggningsmaterialer, mas -

sivtre, jordvarme, solfangere.
• Kulturminneplan for å ivareta og oppfordre

til aktivt bruk av vern.
• Transformere og fortette eksisterende be -

byggelse istedenfor å bygge ut over dyrka
mark og lnf. Legge opp til kommundelpla -
ner som legger opp til fortetting og trans -
formasjon i eksisterende bebygde områder.

Helhetsvurdering
Målet om ansvarlig forbruk og produksjon
handler om å gjøre mer med mindre ressurser.
Bærekraftig produksjon innebærer å minske
ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassut -
slipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre
til økonomisk vekst, begrense klimaendringer
og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Det er mange utfordringer på dette, og et stort
behov for nytekning og endring av vaner. Kom -
munen har ere virkemidler for å påvirke denne
utviklingen. For å sikre gode levekår for nå -
værende og fremtidige generasjoner må også
hver enkelt forbruker endre livsstil.

Fokusområde for Ringerike?
Ringerike kan gjennomføre små og store tiltak
som vil ha en stor gevinst globalt på dette feltet.
Det vil kunne være en utfordring å implemen -
tere nytekning i et samfunn, og en må arbeide
strategisk for å gjennomføre slike endringer.

«Sikre bærekraftig forbruks- og produk -
sjonsmønstre»

• Ressursbank - store industribedrifter - be -
tong, sement

• Oppfordre til bedre resursutnyttelse i eksis -
terende produksjon



For å nå globale klimamål og forhindre de far -
ligste, menneskeskapte påvirkningene av kli -
masystemet kreves handling både globalt, na -
sjonalt og lokalt. Kommunen har et ansvar for
å sikre at kommunens areal og innbyggere er
best mulig rustet for å redusere klimagassut -
slipp og konsekvensene av klimaendringene.

Kommunen har mange virkemidler og roller
som kan brukes for å redusere klimagass -
utslipp, herunder rollen som planmyndighet,
tje¬nesteyter, innkjøper, myndighetsutøver,
eien-domsutvikler og holdningsskaper. Også
hver enkelt innbygger og forbruker må endre
vaner, men kommunen kan være en tilretteleg -
ger innen de områder vi har virkemidler. Kom -
munene skal gjennom planlegging også bidra
til at samfunnet forberedes på og tilpasses kli -
maendringene (klimatilpasning), herunder unn -
gå eller begrense risiko, sårbarhet og ulemper.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene vektlegger arbeidet med å redusere
utslipp av klimagasser, inkludert utslipp fra areal -
bruksendringer, mer e ektiv energibruk og miljø -
vennlig energiomlegging. Oppdatert kunnskap om
forventede klimaendringer og konsekvenser
brukes i planleggingen.

Kommunene legger vekt på klimatilpasning og
samfunnssikkerhet i sin planlegging, og legger
de høye alternativene fra nasjonale klimafram -
skrivinger til grunn for arbeidet. Risiko- og sårbar -
hetsanalyser legges til grunn for plan- og bygge -
saksbehandlingen.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Direkte klimagassutslipp i Ringerike var

snaut 100 000 tonn CO2-ekvivalenter i
2017. De største utslippskildene er veitra -
kk (over 50 % av utslippene), fra indus -

tri (14%) og fra jordbruk (21 %). I tillegg
kommer indirekte utslipp som fysisk skjer
utenfor kommunen, men som forårsakes
av Ringerike kommune og Ringerikssam -
funnets forbruk av varer og tjenester. I følge
FNs klimapanel må verdens utslipp være
netto null innen 2050 for å begrense den
globale oppvarmingen til 1,5 grader.

• Klimaendringer gjør at det i årene frem -
over er forventet kraftigere og hyppigere

Helhetsvurdering
Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike har utfordringer innen både klima -
gassutslipp og klimatilpasning. Samtidig har
kommunen mange virkemidler og roller som
kan brukes for å redusere klimagassutslipp,
fremme miljøvennlig energiomlegging og ener -
gie ektivisering og klimatilpasning.

Fokusområde for Ringerike?
For å nå globale klimamål og forhindre de far -
ligste, menneskeskapte påvirkningene av kli -
masystemet har vi dårlig tid til å omstille oss. I
tillegg må vi systematisk planlegge for bli best
mulig rustet for konsekvensene av de klima -
endringene vi ikke lenger kan forhindre. Mye
må gjøres samtidig og alle må bidra. Kommu -
nen må ta sin del av ansvaret og bruke sine vir -
kemidler for å redusere klimagassutslipp både
fra egen virksomhet og fra Ringerikssamfun -
net for øvrig. Dette målet henger tett sammen
med ere mål, spesielt mål 7 Ren energi for
alle som kan inngå i et felles satsingsområde
innen klima og energi. Kommunestyret i Ringe -
rike vedtok våren 2019 at mål og tiltak innen
klimagassreduksjoner og energie ektivisering
og –omlegging skal tas inn i kommuneplanens
samfunnsdel når denne revideres. Ved dette
prioriteres dette målet som et fokusområde.

«Handle umiddelbart for å bekjempe
klimaendringene og konsekvensene av

dem»

styrtregnepisoder og større og hyppigere
regn ommer. Dette øker også risikoen for
løsmasseskred. Mange områder i Ringe -
rike kommune har marin leire som stedvis
er sensitiv (kvikkleire). Flere steder er boli -
ger plassert i omsone for 200-års om med
fare for oversvømte kjellere eller oversvøm -
te hus. Videre vil klimaendringer øke utfor -
dringer med overvannshåndtering.



Ringerike kommune har ikke hav eller marine
ressurser, og kan ved dette ikke påvirke målet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene vurderer
arealbruken i strandsonen langs sjøen
og i og langs vassdrag i et helhetlig og
langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til
naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og
andre allmenne interesser.

Lokale muligheter og
utfordringer
Ingen utfordringer på dette målet, da Ringerike
ikke grenser til hav og marine ressurser.

Helhetsvurdering
Målet om liv under vann handler om verdens -
havene – deres temperatur, kjemi, strømninger
og liv – som driver de globale systemene som
gjør det mulig for mennesker å leve på jorda.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Dette er ikke et mål Ringerike kan påvirke, da
komunnen ikke grenser til hav eller marine res -
surser.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet prioriteres ikke som et fokusområ -
de.

«Bevare og bruke hav og marine
ressurser på en måte som fremmer

bærekraftig utvikling alle»



Kommunen har et ansvar som planmyndighet
og landbruksmyndighet for å sikre bærekraftig
forvaltning av arealer, arter og økosystemer.
Dette er viktig for å redusere tap av naturlige
habitater og biologisk mangfold. Kommunen
forvalter tilskuddsordninger i jordbruket som
stimulerer til miljøtiltak som å; ivareta kultur -
landskapet, bedre jordstrukturen, minske av -
renning til vassdrag og redusere bruk av plan -
tevernmidler.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene legger til rette for gode leveområder
for ville, pollinerende insekter gjennom planleggin -
gen og drift av arealer.

Kommunene sikrer viktige jordbruksområder og
kulturlandskap i landbruket gjennom langsiktige ut -
byggingsgrenser. (...) dyrka mark vurderes i sam -
svar med det nasjonale jordvernmålet.

Fylkeskommunene og kommunene identi serer og
tar hensyn til viktig naturmangfold, friluftslivsområ -
der, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske ver -
dier, kulturmiljø og landskap i planleggingen.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Over 2000 arter er utrydningstruet i Nor -

ge, hovedgrunnen er endret arealbruk. Kli -
maendringer gjøre mange av disse artene
enda mer sårbare. Geologiske forhold gir
Ringerike høy tetthet av viktige naturtyper
og høyt biologisk mangfold i ere områder.
Ringerike har mange forekomster av rødlis -
tearter, bl.a. arten dragehode. Kartlegging
og registrering av arter og naturtyper er
mangelfull eller utdatert i deler av kommu -
nen.

• Det er mange forekomster av fremmede ar -
ter i kommunen, og ere av disse er klassi -
sert som arter med svært høy og høy øko -

logisk risiko.
• Antallet pollinerende insekter har gått dras -

tisk ned i Europa de siste tiårene, og i Nor -
ge er 25% av alle pollinerende insekter på
rødlista. I Ringerike kan mangel på pollina -
torer bli en utfordring både for det biologiske
mangfoldet og for frukt- og bærproduksjon.

Helhetsvurdering
Målet om liv på land handler om å redusere tap
av naturlige habitater og biologisk mangfold
som er en del av vår felles arv.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike har store skogområder hvor bære -
kraftig forvaltning blir viktig fremover av hensyn
til både naturmangfold, klima og næring. Vide -
re har kommunen viktige økosystemer både i
høyfjellet og i og langs vassdrag. Kompakt by -
utvikling og fortetting fremfor utbygging av nye
områder, kan redusere press for å bygge ut na -
turområder og bidra til å bevare livet på land.

Fokusområde for Ringerike?
Utbygging av ny E16, Ringeriksbanen, nye bro -
er og veier samt tilhørende befolkningsvekst,
må forventes å gi økt press på omdisponering
av habitater som er viktige for naturmangfold.
Det er kommunens ansvar å hensynta livet på
land gjennom arealplanlegging og andre tiltak
som sikrer bærekraftig forvaltning av arealer,
arter og økosystemer. Gode rutiner, tilstrekke -
lig kunnskap og klare prioriteringer innen areal -
planlegging blir viktig.

«Beskytte, gjenopprette og fremme bære -
kraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraf -
tig skogforvaltning, bekjempe ørkenspred -
ning, stanse og reversere landforringelse

samt stanse tap av artsmangfold»

• Forurensning til vann og vassdrag kan
komme fra grave- eller byggearbeider i for -
urenset grunn, nær vassdrag, avrenning fra
landbruk, lekkasjer fra avløpsanlegg, indus -
tri m.m. Forurensning av vann og vassdrag
kan ha konsekvens både for planter og dyr
i vassdraget og for folkehelse, for eksempel
ved bading, konsum av sk fra ferskvann,
spredning til drikkevann mm.



Kommunen har et ansvar for bygge et velfun -
gerende, ansvarlig og en inkluderende organi -
sasjon i alle sektorene. Virkemidler kan være
samarbeidsavtaler, samarbeidsarenaer og
partnerskap. Innbyggerne har for eksempel
god mulighet til å påvikre beslutninger om ut -
viklingen av Ringerike gjennom utarbeidelse av
planer og politikk. Kommunen har også ansvar
for at innbyggerne føler seg trygge, ved å fore -
bygge blant annet kriminalitet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene stimulerer til
grønn omstilling, innovasjon, vekst i nye arbeids -
plasser og et inkluderende arbeidsliv og setter av
tilstrekkelige arealer som ivaretar samfunnets be -
hov.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Vektlegges et godt samarbeid mellom kom -

munen og frivillighet, lag og foreninger.
• Traumatiske opplevelser, som alvorlige

ulykker eller vold mot en selv eller ens
nærmeste, kan gi varige psykiske skader.
Daglige og vedvarende belastninger er vel
så viktige som traumatiske hendelser. Fle -
re belastningsfaktorer som virker sammen
over lang tid, gir høy risiko, tilsynelatende
høyere enn summen av risiko knyttet til
hver enkelt faktor.

• Det var totalt 26 sedelighetsforhold i 2016.
Under familieforhold er det registrert 50 sa -
ker totalt i 2016.

Helhetsvurdering
Målet om fred og rettferdighet handler om å
skape fredelige og inkluderende samfunn. Å
sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid
vært FNs hovedoppgave.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Velfungerende, ansvarlige og inkulderende in -
stitusjoner er avgjørende for å drive god sam -
funnsutvikling. Gjennom blant annet arealplan -
legging er målet å utarbeide arealer tilrettelagt
for innbyggere med ulike behov, og ved dette
skape et mangfoldig samfunn. Ved dette er
deltakelse og medvirkning fra ulike instanser
avgjørende for å drive god samfunnsutvikling.
Kommunen har i samarbeid med ere, mulig -
het for å skape samarbeidsareaner.

Fokusområde for Ringerike?
Informasjonsutveksling og adgang til å påvirke
utviklingen av samfunnet er avgjørende for å få
en mangfoldig utvikling, og dermed et samfunn
tilrettelagt for innbyggere med ulike behov.

«Fremme fredelige og inkluderende sam -
funn med sikte på bærekraftig utvikling,
sørge for tilgang til rettsvern for alle og
bygge velfungerende, ansvarlige og inklu -

derende institusjoner på alle nivåer»



For å skape et godt og inkluderende samfunn
er det viktig i kommunen å ha et godt samar -
beid innad organisasjonen, ut mot næringsak -
tører, mot overordnede myndigheter og innbyg -
gerne forøvrig.

Grunnleggende handler det også om hvem
som skal betale for de investeringer som skal
til for å betale for at vi kan gjennomføre de bæ -
rekraftsmålene kommunen prioriterer.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene har en ledende rolle i utviklingen av
sentrum og legger vekt på et langsiktig og forplik -
tende samarbeid med private aktører og innbyg -
gere.

By- og omlandskommuner, sammen med fylkes -
kommunene, videreutvikler samarbeidet om trans -
port på tvers av administrative grenser der dette
bidrar til e ektiv ressursbruk, næringsutvikling, bo -
setting og sosial bærekraft i ulike deler av fylket.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Vektlegges et godt samarbeid mellom kom -

munen og frivillighet, lag og foreninger.
• Godt samarbeid mellom skolene og skole -

helsetjenesten og NAV.
• Kommunen har også samarbeid med over -

ordnede myndigheter og nabokommuner
på prioriterte områder som bør ses i en
større sammenheng.

• Å fremme Ringerikes utvikling gjennom
partnerskap, og andre former for privat of -
fentlig samarbeid.

• Måle hvordan det går med kommunen
innenfor de valgte innsatsområdene.

• Lav valgdeltakelse i kommunen. 58% ved
valget i 2019.

Helhetsvurdering
Målet om samarbeid for å nå målene handler
om at for å lykkes med bærekraftsmålene så
er det behov for nye og sterke partnerskap.
Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet
må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvik -
ling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike må en ha et godt samarbeid inn -
ad i organisasjonen, ut mot næringsaktører,
mot overordnede myndigheter og innbyggerne
forøvrig. Dette kan gjøres på ere områder, og
på ere måter som for eksempel medvirkning i
planprosesser.

Det viktigste partnerskapet er med innbygger -
ne. Bærekraftsmålene gir innbyggerne enda en
mulighet til å bidra til en bedre verden. Dialog
og kommunikasjon er viktig for å involvere rin -
gerikingene lokalt.

Fokusområde for Ringerike?
Ved å samarbeide for å nå de samme målene
vil en styrke gjennomføringsmulighetene, og
får også sett utfordringene i en større sammen -
heng. Ved dette prioriteres dette målet som et
fokuesområde.

«Styrke gjennomføringsmidlene og for -
nye globale partnerskap for bærekraftig

utvikling»



DELMÅL FNS BÆREKRAFT SMÅL

2019

I

F N s b æ r e k r a fts m å l
Vu rdering av de 16 9 delmålene



DELMÅL FNS BÆREKRAFT SMÅL

2019

II



DELMÅL FNS BÆREKRAFT SMÅL

2019

III

I nnhold

1 Metode ................................ ................................ ................................ ....... I V
2 Delmål til mål 1 utrydde fattigdom ................................ ............................. 1
3 Delmål til mål 2 Utrydde sult ................................ ................................ ...... 3
4 Delmål til mål 3 god helse ................................ ................................ ........... 5
5 Delmål til mål 4 God utdanning ................................ ................................ .. 8
6 Delmål til mål 5 likestilling mellom kjønnene ................................ ............. 11
7 Delmål til mål 6 Rent vann og gode sanitærforhold ................................ ... 13
8 Delmål til mål 7 Ren energi til alle ................................ .............................. 15
9 Delmål til mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst .............................. 17
10 Delmål til mål 9 Innovasjon og infrastruktur ................................ .............. 19
11 Delmål til mål 10 Mindre ulikhet ................................ ................................ 21
12 Delmål til mål 11 Bærekraftige byer og samfunn ................................ ....... 23
13 Delmål til mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon ................................ ..... 26
14 Delmål til mål 13 Stoppe klimaendringene ................................ ................. 28
15 Delmål til mål 14 Liv under vann ................................ ................................ . 30
16 Delmål til mål 15 Liv på land ................................ ................................ ....... 32
17 Delmål til mål 16 Fred og rettferdighet ................................ ...................... 35
18 Delmål til mål 17 Samarbeid for å nå målene ................................ ............. 37



DELMÅL FNS BÆREKRAFT SMÅL

2019

IV

1 Metode

FNs bærekraftsmål er verdens felles a rbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030 . FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere
som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

For å velge ut hvilke bærekraftsmål Ring erike bør ha fokus på er alle mål og delmål gjennomgått og
relevans for Ringerike vurdert . I dette dokumentet belyses så følgende spørsmål for hvert av
bærekraftsmå lene:

Hva er kommunens ansvar og virkemid ler innenfor området? Under denne over skriften belyses
det om kommunen har vir kemidler eller annen mulighet til å bidra til høyere måloppnåelse på området
enn i dag. Hvis måle t ikke er relevant på kommunalt nivå, står det her.
Belyse lokale muligheter og utfordringer; Har Ringerike kjente muligheter eller utfor dringer på
området, herunder utfordringer identifisert i folkehelseoversikten?

Ut fra disse to kriteriene gis hvert delmål en farge:

Grønn Forhold som er relevante for Ringerike kommune
Gul Forhold som er relevant, men som ikke er en utfordring eller hvor ekstra innsats gir tilstrekkelig

vinning
Rød Forhold som ikke er relevant for Ringerike kommune/ mål som er nådd i Ringerike kommune

Forkortelser

Fho – folkehelseoversikten (2019)
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2 Delmål til mål 1 utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i
hele verden

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne
overskriften belyses det
om kommunen har
virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse
på området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter eller
utfordringer på området, herunder
utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

1.1 Innen 2030 utrydde all ekstrem
fattigdom, for tide n målt til under
1,90 dollar om dagen å leve for.

Delmålet er nådd for
Ringerike kommune.

Delmålet er nådd for Ringerike kommune.

1.2 Innen 2030 og i samsvar med
nasjonale definisjoner, minst halvere
andelen menn, kvinner og barn i alle
aldre som lever i fattigdom.

Kommunen bør legge til
rette for at alle skal ha
like muligheter til å
lykkes gjennom
utdanning, arbeid og
støtteordninger m.m.

Flere lavinntektshusholdninger i Ringerike
enn landet for øvrig.
Barnefattigdom
Inntektsulikheten er lavere enn Buske rud
og Norge, men inntekten er lavere enn
landsgjennomsnittet

1.3 Innføre nasjonalt tilpassede sosiale
velferdsordninger, herunder
minimumsstandarder, og innen 2030
nå de fleste fattige og sårbare.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

1.4 Innen 2030 sikre at alle kvinner og
menn, særlig fattige og sårbare
personer, har lik rett til økonomiske
ressurser samt tilgang til
grunnleggende tjenester, eierskap til
og kontroll over jord og annen form
for eiendom, arv, naturressurser,
egnet teknologi og finansi elle
tjenester, herunder
mikrofinansiering.

Mulighet for utjevning
for barnefamilier ved å
tildele startlån, samt
gjeldsrådgivning.

Sosiale forskjeller er en stor utfordring for
kommunen, som må arbeides med
kontinuerlig. Dette er en utfordring som
kan påv irke på to måter. Enten gjennom
tiltak som reduserer forskjeller, og ved å
sørge for at økonomisk svake/sårbare
grupper er mindre utsatt overfor
klimarelaterte ekstreme hendelser og andre
økonomiske, sosiale og miljømessige
påkjenninger (f. eks. støy, luft forurensning
etc.). Ved det siste punktet er kommunens
planlegging avgjørende.

1.5 Innen 2030 bygge opp
motstandskraften til fattige og
personer i utsatte situasjoner, slik at
de blir mindre utsatt for og sårbare
overfor klimarelaterte ekstreme
hende lser og andre økonomiske,
sosiale og miljømessige påkjenninger
og katastrofer.

Det relevante
overlapper med 1.2

Mange aktiviteter for
barn/unge er
kommersielle. Kan gi
muligheter for flere ved
å øke støtten til disse
og/eller individuell
støtte som for eksempel
«aktivitetskort».

Støy, luftforurensning, trafikksikkerhet,
flom, skred, inneklima, (ingen tall på
dette)
Universell utforming er ikke godt nok
ivaretatt
Lavere deltakelse i organiserte aktiviteter,
få i kulturskolen

1.a Sikre en betydelig mobilisering av
ressurser fra mange ulike kilder,
blant annet gjennom økt
utviklingssamarbeid, for å gi
utviklingslandene, særlig de minst
utviklede landene, tilstrekkelige og
forutsigbare virkemidler til å

Delmålet løses ikke på
kommu nalt nivå.
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gjennomføre programmer og poli tikk
med sikte på å utrydde alle former
for fattigdom.

1.b Opprette gode politiske rammeverk
på nasjonalt, regionalt og
internasjonalt nivå basert på
utviklingsstrategier som gagner de
fattige og ivaretar
kjønnsperspektivet, med sikte på å
framskynde investeringer i
fattigdomsbekjempende tiltak.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.
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3 Delmål til mål 2 Utrydde sult

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre
ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften
belyses det om kommunen
har virkemidler eller
annen mulighet til å bidra
til høyere måloppnåelse på
området enn i dag.

Muligheter og
utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller
utfordringer på området,
herunder utfordringer
identifisert i
folkehelseoversikten?

2.1 Innen 2030 utrydde sult og sikre alle mennesker,
særlig fattige og personer i utsatte situasjoner,
blant andre spedbarn, tilgang til trygg,
ernæringsmessig fullgod og tilstrekkelig mat
hele året.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

2.2 Innen 2030 utrydde alle former for feilernæring,
og innen 2025 nå de internasjonalt avtalte
målene som gjelder veksthemning og avmagring
hos barn under fem år, samt ivareta
ernæringsbehovene til unge jenter, gravide,
ammende mødre og eldre personer.

Følge nasjonale
retningslinjer for
forebygging av
underernæring hos eldre.

Kosthold
Ungdom: 10% drikker
brus hver dag. Veldig
mange ungdommer
spiser sjelden frokost
Overvekt – Litt større
andel enn i Norge for
øvrig.

2.3 Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene
til småskalaprodusenter i landbruket, særlig
kvinner, urfolk, drivere av familiebruk,
husdyrnomader og fiskere, blant annet gjennom
sikker og lik tilgang til jord, andre
produksjonsressurser og innsatsmidler,
kunnskap, finansielle tjenester, mar keder og
muligheter for verdiøkning samt sysselsetting
utenfor landbruket

Delmålet er ikke relevant
for Ringerike kommune.

2.4 Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige
systemer for matproduksjon, og innføre robuste
landbruksmetoder som gir økt produkt ivitet og
produksjon, bidrar til å opprettholde
økosystemene, styrker evnen til tilpasning til
klimaendringer, ekstremvær, tørke,
oversvømmelser og andre katastrofer, og som
gradvis fører til bedre jordkvalitet.

Sommeren 2018

2.5 Innen 2020 opprettholde det genetiske
mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt
beslektede ville arter, blant annet gjennom
veldrevne og rikholdige frø - og plantelagre
nasjonalt, regionalt og internasjonalt, og fremme
tilgang til og en rettferdig og likelig fordeling av
de goder som følger av bruk av genressurser og
tilhørende tradisjonell kunnskap, i tråd med
internasjonal enighet.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

Ringerike har
ringerikspoteten og
ringerikserter som det er
viktig å fortsette
produksjonen av, ikke
min st for det historiske
aspektet. Det er tre
produsenter av
ringerikspotet.
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Eller så finnes det
nasjonale frøbanker.

2.a Øke investeringene, blant annet gjennom bedre
internasjonalt samarbeid, i infrastruktur på
landsbygda, forskning og veiledningstjenester
innenfor landbruket , teknologiutvikling og
opprettelse av genbanker for planter og husdyr,
med sikte på å forbedre produksjonskapasiteten i
landbruket i utviklingsland, særlig i de minst
utviklede landene.

Delmålet løses ikke på
kommun alt nivå.

2.b Korrigere og hindre handelsbegrensninger og -
vridninger på verdens landbruksmarkeder, blant
annet gjennom en parallell avvikling av alle
former for eksportsubsidier på landbruksvarer og
alle eksporttiltak med tilsvarende virkning, i
samsvar med mandatet for Doha - runden.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

2.c Vedta tiltak for å sikre at markedene for
matvarer og deres biprodukter virker etter sin
hensikt, og legge til rette for rask tilgang til
markedsinformasjon, blant annet om
matreserver, for å bidra til å begrense ekstreme
svingninger i matvareprisene.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.
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4 Delmål til mål 3 god helse

Sikre god helse og fremme
livskvalitet for alle, uansett
alder

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften belyses
det om kommunen har virkemidler
eller annen mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på området
enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter
eller utfordringer på området,
herunder u tfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

3.1 Innen 2030 redusere
mødredødeligheten i verden til
under 70 per 100 000
levendefødte.

Delmålet er nådd i Ringerike
kommune.

Norge 2015: 5 per 100 000
levendefødte barn (SSB)

3.2 Innen 2030 få slutt på dødsfall
som kan forhindres blant
nyfødte og barn under fem år,
med et felles mål for alle land
om å redusere dødeligheten
blant nyfødte til høyst 12 per 1
000 levendefødte og blant barn
under fem år til høyst 25 per 1
000 levendefødte.

Delmålet er nådd i Ringerike
kommune.

Norge 2017: 3 per 1000 (SSB)

3.3 Innen 2030 stanse epidemiene
av aids, tuberkulose, malaria og
neglisjerte tropiske sykdommer
samt bekjempe hepatitt,
vannbårne og andre
smittsomme sykdommer .

Kommunen kan, gjennom
holdningskampanjer og
informasjonsspredning, jobbe for å
få opp vaksinasjonsdekningen i
kommunen.

Helsesøstertjenesten er styrket. Det
samme gjelder smittever n - og
migrasjonshelsetjenesten.

Kan være mer strukturert på å tilby
utsatte grupper hepatitt - vaksine.

Generell folkeopp lysning om
vaksinasjon.

Vaksinasjon: Ringerike under
«epidemigrensen» for 16 - åringer
(86,6% i 2016)

3.4 Innen 2030 redusere prematur
dødelighet forårsaket av ikke -
smittsomme sykdommer med
en tredel gjennom forebygging
og behandling , og fremme
mental helse og livskvalitet .

Forebyggende tiltak for å redusere
livsstilssykdommer.

Kommunene har ansvar for å sørge
for gode og forsvarlige
helsetjenester til alle som trenger
det, uavhengig av alder eller
helsesituasjon. Kommunene har
gjennom barnehagene, sko le,
kultur - og fritidstilbud mulighet til
å bidra til god helse for
innbyggerne, og utjevne forskjeller
i helsetilstand som kan forklares
med sosial og økonomisk ulikhet.
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3.5 Styrke forebygging og
behandling av misbruk, blant
annet av narkotiske stoffer og
skadelig bruk av alkohol.

Røyking blant gravide: nedadgående
trend i Ringerike kommune , men
høyere enn landet.
Alkoholforbruk ungdom: tydelig
nedgang i etter år 2000
Landsgjennomsnitt cannabisbruk
vgs.

3.6 Innen 2020 halvere antall
dødsfall og skader i verden
forårsaket av trafikkulykker.

Kommunen er, med noen få
unntak, planmyndighet når
samferdselstiltak skal disponeres i
kommuneplanen og reguleres.

15 - 20% av trafikkulykker skjer i
hovedgatene i Hønefoss (fho 7.2.1)
Fho har også en oversikt over ut satte
skoleveier (7.2.2)

3.7 Innen 2030 sikre allmenn
tilgang til tjenester knyttet til
seksuell og reproduktiv helse,
herunder familieplanlegging og
tilhørende informasjon og
opplæring, og sikre at
reproduktiv helse innarbeides i
nasjonale strategier og
programmer.

Det er allmenn tilgang Ringerike er bemannet 1,9 årsverk
under det Helsedirektoratet
anbefaler per barn i
skolehelsetjenesten.

3.8 Oppnå allmenn dekning av
helsetjenester, herunder
beskyttelse mot økonomisk
risiko, og allmenn tilgang til
grunnleggende og gode
helsetjenester samt trygge,
virksomme og nødvendige
medisiner og vaksiner av god
kvalitet og til en overkommelig
pris.

Kommunene har ansvar for å sørge
for gode og forsvarlige
helsetjenester til alle som trenger
det, uavhengig av alde r eller
helsesituasjon.

Kommunen har god
fastlegedekning, både i sent rale
områder og i distriktene.

Jobber med at det skal være
minimum to - legesentre på alle
lokasjoner for at det skal være mer
attraktivt slik at dekningen
opprettholdes.

Ringerike e r ve rtskommune for
interkommunal legevakt.

Litt over landsgjennomsnittet for
resepter på antibiotika.
Vaksinasjonsdekningen litt under
landsgjennomsnittet.
46 av 1000 innbyggere (30 - 74 år)
bruker medisiner mot diabetes type
2 (39 av 1000 på landsbasis)

3.9 Innen 2030 betydelig redusere
antall dødsfall og
sykdomstilfeller forårsaket a v
farlige kjemikalier og forurenset
luft, vann og jord.

Det er et kommunalt ansvar å
forebygge sykdom relatert til
forurensning av luft, vann og jord.
Gjennom god arealplanlegging
legger kommunen til rette for at det
er enkelt og trygt å bevege seg for
alle. Det er et sentralt virkemiddel
for å tilrettelegge for at
innbyggerne kan leve friske, sunne
og aktive liv.

God vannkvalitet
Rapport fra målinger av
luftkvalite t i Hønefoss sentrum
ferdigstilles høsten 2019 og
tiltak vil bli vurdert på
bakgrunn av denne.
Økt aktivitet innen utbygging
samt økende utfordringer med
flom og overvannshåndtering
som følge av klimaendringer,
kan øke risiko en for forurensing
til vann og jord. Systematisk
forebygging er viktig og
konkrete utfordringer i
Ringerike inkluderer private
avløpsrenseanlegg som
oppfyller ikke dagens krav,
forekomster av
grunnforurensning, håndtering
av ned gravde oljetanker og funn
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av miljøgiften PFAS i
Tyrifjorden .

3.a Styrke gjennomføringen av
Verdens helseorganisasjons
rammekonvensjon om
forebygging av tobakksskader i
alle land.

Høy forekomst av kols i Ringerike.
Lav sosioøkonomisk status i
befolkningen, samt en stor andel
tidligere røykere vil være det mest
se ntrale forklaringen til forekomsten
av kols i kommunen.
Andelen røykende ungdom på vei
ned, men snus tar over for røyking
(ikke tall på kommunenivå)
Flere voksne røyker i Ringerike enn
på landsbasis

3.b Støtte forskning om og
utvikling av vaksiner og
medisiner mot smittsomme og
ikke - smittsomme sykdommer
som primært rammer
utviklingsland, sørge for tilgang
til nødvendige medisiner og
vaksiner til en overkommelig
pris, i samsvar med Doha -
erklæringen om TRIPS - avtalen
og folkehelse, som bekrefter
utvikling slandenes rett til fullt
ut å anvende bestemmelsene i
avtalen om handelsrelaterte
aspekter ved immaterielle
rettigheter om adgangen til å
verne om folkehelsen og særlig
til å sørge for tilgang til
medisiner for alle.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.

3.c Oppnå betydelig bedre
finansiering av helsetjenester og
økt rekruttering, utvikling og
opplæring av helsepersonell i
utviklingsland samt arbeide for
at slikt personell blir værende i
landene, særlig i de minst
utviklede landene og små
utviklingsøysta ter.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.

3.d Styrke kapasiteten i alle land,
særlig i utviklingsland, for
tidligvarsling,
risikobegrensning og håndtering
av nasjonale og globale
helserisikoer.

Kommunal beredskap
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5 Delmål til mål 4 God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og
god utdanning og fremme
muligheter for livslang læring for
alle

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften
belyses det om kommunen har
virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til høyere
måloppnåelse på området enn
i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter
eller utfordringer på området,
herunder utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

4.1 Innen 2030 sikre at alle jenter og
gutter fullfører gratis og likeverdig
grunnskole og videregående
opplæring av høy kvalitet som kan gi
dem relevant og reelt læringsutbytte.

Trenger økt satsning for å
forhindre frafall, jobbe
mer med tidlig innsats og
sam handling. Få til en
bred innsats
videreføre/utvikle –
politikere kan legge
rammen for dette.
Barnehage og grunnskole
danner grunnlaget for å
lykkes i utdanningsløpet
og er dermed en viktig
ressurs for helse og
livskvalitet, det er derfor
viktig at det er l ik praksis
i barnehagene og skolene
i Ringerike for å
forebygge mot sosiale
skjevheter
Sektor Helse kan bidra
inn i tverrfaglige
forebyggende tiltak
ovenfor barn og unge med
spesielle behov.

Lang reisevei til og fra
videregående skole kan gjøre
at flere ungdom faller utenfor.
Kommunen trenger nok og
relevant kunnskap om
digitalisering. Stor forskjell
hva gjelder tilgangen og det å
ta del i den digitale
utviklingen.
Økt kompetanse og variasjo n i
lærerstaben, for like lærere og
for lite mangfold kan være en
utfordring
Stadig flere i Ringerike
kommune tar høyere
utdanning, i likhet med resten
av landet, men vi har allikevel
et lavere utdanningsnivå enn
landet for øvrig. Ringerike har
et høyere a ntall elever som
fullfører vgs. enn både
Buskerud og landet f or øvrig,
men Ringerike ligger allikevel
langt over landsgjennomsnittet
for andel personer med kun
grunnskole som høyeste
fullførte utdanning.

4.2 Innen 2030 sikre alle jenter og gutter
tilgang til god og tidlig omsorg og
førskole, slik at de er forberedt på å
begynne i grunnskolen.

Full barnehagedekning i
Ring erike, men det er allikevel
93% som går i barnehage.
74% med minoritetsbakgrunn i
barnehage. Dette er under
landsgjennomsnittet (85,3%)
Mobbing: På barnetrinnet litt
under, på ungdomstrinnet og
vgs. litt over
landsgjennomsnitt.
8% av elevene i
Ringeriksskolen mottar
spesialundervisning. Andel av
barn som mottar
spesialundervisning i
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Ringeriksskolen har de siste
årene gått noe ned, men er
f remdeles høyt.

4.3 Innen 2030 sikre kvinner og menn lik
tilgang til god teknisk og yrkesfaglig
opplæring og høyere utdanning,
herunder universitetsutdanning, til en
overkommelig pris.

Inkludere næringslivet i
etab leringen av alternative og
gode læringsarenaer.

Kommunen kan bidra med
lærlingeplasser slik at flere får
fullført videregående
opplæring.

Flere i Ringerike tar høyere
utdanning, og dette følger trenden
til resten av landet. Ringerike har
allikevel flere innbyggere med kun
grunnskole som høyeste fullførte
utdanning (31 %), og færre med
universitets - /høgskoleutdanning
(27%) enn landet for øvrig.

4.4 Innen 2030 oppnå en betydelig
økning i antall unge og voksne med
kompetanse, blant annet i tekniske
fag og yrkesfag, som er relevant for
sy sselsetting, anstendig arbeid og
entreprenørskap.

Innovasjon

Ta i bruk nye læringsarenaer

4.5 Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller
i utdanning og opplæring og sikre lik
tilgang til alle nivåer innenfor
utdanning og yrkesfaglig opplæring
for sårbare personer, deriblant
personer med nedsatt funksjonsevne,
urfolk og barn i utsatte situasjoner.

Det er mulig å stille krav til
lokalt næringsliv om å tilby
flere lærlingplasser for jenter
og gutter, samt oppfordre dem
og kommunenes egne etater til
å ta sosia lt ansvar ved å tilby
arbeid til personer med nedsatt
funksjonsevne.

4.6 Innen 2030 sikre at all ungdom og en
betydelig andel voksne, både kvinner
og menn, lærer å lese, skrive og
regne.

Målet er ivaretatt i Ringerike
kommune.

Delm ålet er nådd i Ringerik e
kommune.

4.7 Innen 2030 sikre at alle elever og
studenter tilegner seg den kompetanse
som er nødvendig for å fremme
bærekraftig utvikling, blant annet
gjennom utdanning for bærekraftig
utvikling og livsstil,
menneskerettigheter , likestilling,
fremme av en freds - og en
ikkevoldskultur, globalt borgerskap
og verdsetting av kulturelt mangfold
og kulturens bidrag til bærekraftig
utvikling.

Lærerplaner er nasjonale.

Flyktninger og/eller
arbeidsinnvandrere – sikre
gode introduksjonsprogram.

Kunnskapsløft og konkrete
tiltak rettet mot skolene kan
være viktig
holdningsskapende arbeid for
en bærekraftig utvikling, f.eks.
miljøfyrtårnsertifisering av
skolene og gode
undervisningsopplegg innen
miljø - og klima.

Det er nødvendig med nok og
relevant informasjon om
d igitalisering. R elevant kunnskap
blant lærere er viktig for å sikre
god og relevant læring.

4.a Etablere og oppgradere
utdanningstilbud som ivaretar
hensynet til barn, personer med
nedsatt funksjonsevne og
kjønnsforskjeller, og sikrer trygge,
ikke - voldelige , inkluderende og
effektive læringsomgivelser for alle.

Kommunen skal sikre at alle
barn og unge har et trygt og
godt skolemiljø som fremmer
trivsel og læri ng.

8% av elever i Ringerike får
spesialundervisni ng (flere gutter
enn jenter).
Det er en større andel personer med
funksjonsnedsettels e, enn
befolkningen for øvrig, som har
grunnskole som høyeste fullførte
utdanning nasjonalt.
Fho 5.3.3 (trekk ved lærin gsmiljø
og elevprestasjoner)
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4.b Innen 2020 oppnå en vesentlig
økning, på verdensbasis, i antall
stipender som er tilgjengelige for
studenter fra utviklingsland, særlig de
minst utviklede landene, små
utviklingsøystater og afrikanske land,
for å dem gi tilgang til høyere
utdanning, blant annet yrkesfaglig
opplæring og programmer for
informasjons - og
kommunikasjonsteknologi, teknikk,
ingeniørfag og vitenskap, i utviklede
land og i andre utviklingsland.

Dette løses ikke på
kommunalt nivå.

4.c Innen 2030 oppnå en vesentlig
økning i antall kvalifiserte lærere,
blant annet gjennom internasjonalt
samarbeid om lærerutdanning i
utviklingsland, særlig i de minst
utviklede landene og i små
utviklingsøystater.

Dette løses ikke på
kommunalt nivå.
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6 Delmål til mål 5 likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenter og
kvinners stilling

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften
belyses det om kommunen har
virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til høyere
måloppnåelse på området enn
i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter
eller utfordringer på området,
herunder utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

5.1 Gjøre slutt på alle former for
diskriminering av jenter og kvinner i
hele verden.

5.2 Avskaffe alle former for vold mot alle
jenter og kvinner, både i offentlig og
privat sfære, herunder
menneskehandel, seksuell og annen
form for utnytting.

Ringerike er vertskommune
for krise - og
kompetansesenter for vold i
nære relasjoner.

2016: 26 registrerte
sedelighetsforhold i Ringerike og
50 saker totalt under
familieforhold.

5.3 Avskaffe all skadelig praksis, for
eksempel barneekteskap, tidlige
ekteskap og tvangsekteskap samt
kvinnelig omskjæring.

5.4 Erkjenne og verdsette ubetalt
omsorgs - og husholdsarbeid gjennom
yting av offentlige tjenester,
infrastruktur og sosialpolitikk samt
fremme av delt ansvar i husholdet og
familien, alt etter hva som passer i det
enkelte land.

Kommunen ligger lavt på
avlastningtjenes ter til voksne,
kan øke dette.

Ligger lavt på dagsenter for
hjemmeboende, kan øke dette

Kommunen må erkjenne at vi
ikke har gode tjenester for
dem med særlig tyngende
omsorgsoppgaver.

5.5 Sikre kvinner fullstendig og reell
deltakelse og like muligheter til
ledende stillinger på alle nivåer i
beslutningsprosessene i det politiske,
økonomiske og offentlige liv.

En av kommunens verktøy for
å sikre likestilling er å
integrere kj ønnsperspektivet i
overorden de
styringsdokumenter og
planverk.

Arbeides med kontinu erlig, sikres i
lovverk

5.6 Sikre allmenn tilgang til seksuell og
reproduktiv helse samt reproduktive
rettigheter, som avtalt i samsvar med
handlingsprogrammet fra den
internasjonale konferansen om
befolkning og utvikling,
handlingsplanen fra Beijing og
beslutningsdokumentene fra deres
respektive tilsynskonferanser.

Det er allmenn tilgang til
seksuell og reproduktiv helse i
Ringerike kommune.

5.a Iverksette reformer for å gi kvinner lik
rett til økonomiske ressurser samt
tilgang til eierskap til og kontroll over
jord og annen form for eiendom,
finansielle tjenester, arv og

Styres av lovverk
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naturressurser, i samsvar med nasjonal
lovgivning.

5.b Styrke bruken av tilpasset teknologi,
særlig informasjons - og
kommunikasjonsteknologi, for å
styrke kvinners stilling.

5.c Vedta og styrke god politikk og
gjennomførbar lovgivning for å
fremme likestilling og styrke jenters
og kvinners stilling på alle nivåer.

Kan i mplementeres i
kommuneplanens
samfunnsdel
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7 Delmål til mål 6 Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre tilgang til pålitelig,
bærekraftig og moderne energi
til en overkommelig pris for alle

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften belyses
det om kommunen har virkemidler
eller annen mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på området
enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter
eller utfordringer på området,
herunder utfordringer identi fisert i
folkehelseoversikten?

6.1 Innen 2030 sørge for allmenn og
likeverdig tilgang til trygt
drikkevann til en overkommelig
pris for alle.

Delm ålet er nådd i Ringerike
kommune.

Svært god drikkevannskvalitet i
Ringerike, over
landsgjennomsnittet.

6.2 Innen 2030 sørge for tilgang til
tilstrekkelige og likeverdige
sanitær - , hygiene - og
toalettforhold for alle, med
særlig vekt på behovene til jenter
og kvinner samt personer i
utsatte situasjoner.

Delm ålet er nådd i Ringerike
kommune.

Målet er nådd i Ringe rike
kommune.

6.3 Innen 2030 sørge for bedre
vannkvalitet ved å redusere
forurensning, avskaffe
avfallsdumping og mest mulig
begrense utslipp av farlige
kjemikalier og materialer,
halvere andelen ubehandlet
spillvann og i vesentlig grad øke
gjenvinning og trygg ombruk på
verdensbasis.

Kjemiske, biologis k e og fysiske
miljøutfordringer

Svært god drikkevannskvalitet i
Ringerike, over
landsgjennomsnittet

6.4 Innen 2030 betydelig bedre
utnyttelsen av vann i alle
sektorer, og sikre bærekraftig
uttak av og tilgang til ferskvann
for å håndtere knapphet på vann
og i vesentlig grad redusere
antall personer som rammes av
vannmangel.

Det er i kke knapphet på vann i
Ringerike

6.5 Innen 2030 gjennomføre en
integrert forvaltning av
vannressurser på alle nivåer,
blant annet gjennom samarbeid
over landegrensene der det er
aktuelt.

Kommunen har myndighet på flere
områder som påvirker vannmiljøet
og vannkvaliteten, herunder avløp,
landbruk, vannforsyning, miljø,
forurensning og arealplanlegging.
Kommunen deltar i reg ionalt
samarbeid knyttet til
vannforvaltningsplaner etter
vannforskriften, når det gjelder å
utrede forslag til tiltak innenfor sine
ansvarsområder.

Økologisk tilstand i vannområdet
Tyrifjorden er god, mens kjemisk
tilstand er vurdert som dårlig.
Blant an net er det gjort funn av
miljøgiften PFAS i Tyrifjorden.

6.6 Innen 2020 verne og
gjenopprette vannrelaterte

Kommuneplanens arealdel Hovedmålet med å verne natur er
å ta vare på hele variasjonen av
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økosystemer, herunder fjell,
skoger, våtmarker, elver,
vannførende bergarter og
innsjøer.

naturtyper og landskap i Norge. I
Ringerike kommune er det i dag
27 naturreservater, 2
landskapsverneområder og 3
biotopverneområder. Dette er
områder som er vernet ved
kongelig resolusjon, og alle har
egen forskrift.

6.a Innen 2030 utvide det
internasjonale samarbeidet og
støtte oppbygging av kapasitet i
utviklingsland når det gjelder
virksomhet og programmer
knyttet til vann - og
sanitærforhold, blant annet
teknologi for vannoppsamling,
avsalting, effektiv bruk av
vannress urser, behandling av
avløpsvann, gjenvinning og
ombruk.

Dette løses ikke på kommunalt nivå. Nasjonalt og internasjonalt, ikke
relevant

6.b Støtte og styrke medvirkning fra
lokalsamfunn for å bedre
forvaltningen av vann - og
sanitærforhold.
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8 Delmål til mål 7 Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig,
bærekraftig og moderne energi
til en overkommelig pris for
alle

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften belyses det
om kommunen har virkemidler eller
annen mulighet til å bidra til høyere
måloppnåelse på området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter
eller utfordringer på området,
herunder utfordringer
identifisert i
folkehelseoversikten?

7.1 Innen 2030 sikre allmenn
tilgang til pålitel ige og
moderne energitjenester til en
overkommelig pris.

Dette er ivaretatt, alle har tilgang til
overkommelig pris.

7.2 Innen 2030 betydelig øke
andelen fornybar energi i
verdens samlede energiforbruk.

Sørge for energieffektive nybygg, samt
innovative løsninger for disse .

Implementert i gjeldende samfunnsdel:
«Ringerike skal være et forbilde innen
energieffektivisering, bruk av fornybar
energi og reduksjon av utslipp».

I Fastlands - Norge er
fornybarandelen av vår
energibruk rundt 70 prosent. I
Ringerike, som ellers i Norge,
blir overgang til fornybar
energibruk særlig viktig innen
transportsektoren i årene som
kommer. 51% av
klimagassutslippene i Ringerike
kommer fra veitrafikk og
kommunen har viktige
virkemidler bl.a. gjennom sin
arealplanleggi ng. Men også
innen andre sektorer har
kommunen virkemidler for
konvertering fra bruk av fossil
energi til fornybar, herunder
tilsyn med at forbud mot
oppvarming av bygg med
mineralsk olje overholdes samt
krav i arealplaner og egne
utbyggingsprosjekter til redusert
bruk av fossil energi i bygg og
anlegg.

7.3 Innen 2030 doble
energieffektivitetsraten på
verdensbasis.

Ringerike har stort potensiale for
mer effektiv energibruk, blant
annet innen:

T ransport : Spredd utbygging
genererer større transportbehov enn
utbygging med fortetting i
sentrumsområder og langs
knutepunkt og kollektivakser. H øy
andel personbilbruk er lite
energieffektivt sammenliknet med
gange, sykling og kollektivt.
Elbiler er mer energieffektive enn
fossile.
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K ommunen bør være en pådriver
for gjen bruk av overskuddsvarme
fra datasenter og annen industri og
har derfor innledet et
samarbeidsprosjekt med
næringsaktører på dette.

Energieffektive bygg: Enovas
energieffektiviseringskalkulator anslår
at Ringerike kommune kan spare 2.79
GWh til en ver di av 1.95 mill. kr. hvert
år innen drift av egne bygg. Videre kan
kommunen stille krav til
energieffektivitet i egne nybygg og
innen egen eiendomsutvikling.

7.a Innen 2030 styrke det
internasjonale samarbeidet for
å lette tilgangen til forskning
og tekn ologi på området ren
energi, herunder fornybar
energi, energieffektivisering og
en avansert og renere teknologi
for fossilt brensel, samt
fremme investeringer i
energiinfrastruktur og
teknologi for ren energi.

Løses ikke på kommunalt nivå.

7.b Innen 2030 utbygge
infrastruktur og oppgradere
teknologi for å tilby moderne
og bærekraftige energitjenester
til alle innbyggere i
utviklingsland, særlig i de
minst utviklede landene, små
utviklingsøystater og kystløse
utviklingsland, i samsvar med
landene s respektive
støtteprogrammer.

Løses ikke på kommunalt nivå.
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9 Delmål til mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og
bærekraftig økonomisk vekst, full
sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften
belyses det om kommunen
har virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på
området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller utfordringer på
området, herunder utfordringer
identifisert i
folkehelseoversikten?

8.1 Opprettholde en økonomisk vekst per
innbygger som er i samsvar med
forholdene i de respektive landene, og
med en vekst i bruttonasjonalproduktet på
minst sju prosent per år i de minst
utviklede landene.

Legge til rette for
næringsutvikling som fører
til arbeidsplasser for flere
utdanningsnivåer.

En høyere andel med lav
inntekt enn landet. Likt som
Buskerud
Færre private næringsaktører
lavere skatteinntekt i
kommunen

8.2 Øke den økon omiske produktiviteten
gjennom diversifisering, teknologisk
modernisering og innovasjon, blant annet
med vekt på lønnsomme og
arbeidsintensive sektorer.

Det er en utvikling i Ringerike
der private arbeidsplasser står
for en betydelig mindre del av
det to tale antall arbeidsplasser i
2018, enn det gjorde i 2008.
Trenden har siden 2015 snudd.

8.3 Fremme en utviklingsrettet politikk som
støtter produktiv virksomhet, opprettelse
av anstendige arbeidsplasser,
entreprenørskap, kreativitet og
innovasjon, og stimulere til formalisering
av og vekst i antallet svært små, små og
mellomstore bedrifter, blant annet ved å
sørge for tilgang til finansielle tjenester.

8.4 Til og med 2030 gradvis å bedre
utnyttelsen av globale ressurser innenfor
forbruk og produksj on, og arbeide for å
oppheve koblingen mellom økonomisk
vekst og miljøødeleggelser, i samsva r
med det tiårige handlingsprogrammet for
bærekraftig forbruk og produksjon, der de
utviklede landene går foran.

Spillrommet mellom
økonomisk og miljømessig
bærekra ft

Ha fokus på miljø, bærekraft
og sirkulærøkonomi innen
næringsutvikling i
Ringerike; - gjøre dette til et
konkurransefortrinn

S tore masseressurser i
kommunen. Bærekraftig
skogforvaltning
Massedeponi

8.5 Innen 2030 oppnå full og produktiv
sysselsetting og anstendig arbeid for alle
kvinner og menn, deriblant ungdom og
personer med nedsatt funksjonsevne, og
oppnå lik lønn for likt arbeid.

Sørge for at alle får
arbeidsutprøving, og være
bidragsyter for at det er
tilstrekkelige tilrettelagte
arbeidsplasser (Ref KS - sak
95/19 ang Menova og
Aurora)

8.6 Innen 2020 betydelig redusere andelen
unge som verken er i arbeid eller under
utdanning eller opplæring.

Krever systematiske og
langvarige tiltak på tvers av
sekt orene, med grundige
evalueringer underveis.

Arbeidsledighet ungdom under
30 år har økt det siste året i
Ringerike

8.7 Treffe umiddelbare og effektive tiltak for
å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på
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moderne slaveri og menneskehandel og
sikre at de verste f ormene for barnearbeid
forbys og avskaffes, herunder rekruttering
og bruk av barnesoldater, samt avskaffe
alle former for barnearbeid innen 2025.

8.8 Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et
trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle
arbeidstakere, herunder
arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige
innvandrere, samt arbeidstakere i
vanskelige arbeidsforhold.

8.9 Innen 2030 utarbeide og iverksette
politikk for å fremme en bærekraftig
turistnæring som skaper arbeidsplasser og
fremmer lokal kultur og l okale produkter.

8.10 Styrke nasjonale finansinstitusjoners evne
til å stimulere til og utvide tilgangen til
bank - og forsikringstjenester samt
finansielle tjenester for alle.

Delmålet løses ikke på
kommunal nivå.

8.a Øke støtten til handelsrettet bistand («Aid
for Trade») til utviklingsland, særlig de
minst utviklede landene, blant annet
gjennom et bedre integrert rammeverk for
handelsrelatert faglig bistand til de minst
utviklede landene.

Delmålet løses ikke på
kommunal nivå.

8.b Innen 2020 utvikle og iverksette en global
strategi for sysselsetting av ungdom, og
gjennomføre Den internasjonale
arbeidsorganisasjonens «Global Jobs
Pact».

Delmålet løses ikke på
kommunal nivå.
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10 Delmål til mål 9 Innovasjon og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme
inkluderende og bærekraftig
industrialisering og bidra til
innovasjon

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften belyses
det om kommunen har virkemidler
eller annen mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på området
enn i dag.

Muligheter og
utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller
utfordringer på området,
herunder utfordringer
identifisert i
folkehelseoversikten?

9.1 Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid
infrastruktur av høy kvalitet, herunder
regional og grensekryssende
infrastruktur, for å støtte økonomisk
utvikling og livskvalitet med vekt på
overkommelig pris og likeverdig tilgang
for alle.

Sam arbeid med nabokommuner
eks. Ringeriksløsningen .

Vei og bane er premiss for
sat singsområder for
næringsutvikling i kommunen.

9.2 Fremme inkluderende og bærekraftig
industrialisering, og innen 2030
betydelig øke næringslivets andel av
sysselsetting og bruttonasjonalprodukt, i
tråd med forholdene i de respektive
landene, og doble den ne andelen i de
minst utviklede landene.

Det er en utvikling i
Ringerike der private
arbeidsplasser står for en
betydelig mindre del av det
tot ale antall arbeidsplasser i
201 8, enn det gjorde i 2008.
Trenden har siden 2015
snudd.

9.3 Øke tilgangen til finansielle tjenester,
herunder rimelig kreditt, for små
industribedrifter og andre bedrifter,
særlig i utviklingsland, og styrke disse
bedriftenes integrering i verdikjeder og
markeder.

9.4 Innen 2030 oppgradere infrastruktur og
omstille næringslivet t il å bli mer
bærekraftig, med en mer effektiv bruk
av ressurser og større anvendelse av rene
og miljøvennlige teknologiformer og
industriprosesser, der alle land gjør en
innsats etter egen evne og kapasitet.

Gjennom å ha fokus på miljø,
bærekraft og sirkul ærøkonomi
innen sin pådriverrolle for
næringsutvikling kan dette bidra til
å tiltrekke grønne og
fremtidsrettede arbeidsplasser og
næringer. Kommunen kan bidra til
dette målet både gjennom sin
arealplanlegging og som
initiativtaker og pådriver for
samarbei d mellom næringsaktører
som gir mer effektiv
ressursutnyttelse, f.eks. mer
effektiv utnyttelse av
overskuddsvarme fra industri til
annen næringsutvikling.

9.5 Styrke vitenskapelig forskning,
oppgradere næringslivssektorenes
teknologiske evne og kapasitet i alle
land, særlig utviklingsland, herunder og
innen 2030 ved å stimulere til

Kommunen har en
partnerskapsavtale med USN, hvor
kommunen bidrar med 300 000, - i
året de neste 2 årene til forskning
om regional utvikli ng.
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innovasjon og ved en betydelig økning i
antall ansatte innenfor forsknings - og
ut viklingsvirksomhet per million
innbyggere, samt ved å øke
bevilgningene til offentlig og privat
forskning og utvikling.

9.a Legge til rette for en bærekraftig og
robust utvikling av infrastrukturen i
utviklingsland ved å øke den finansielle,
teknologiske og faglige bistanden til
afrikanske land, de minst utviklede
landene, kystløse utviklingsland og små
utviklingsøyst ater.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.

9.b Støtte nasjonal utvikling av teknologi,
forskning og innovasjon i
utviklingsland, herunder ved å sikre
politiske rammevilkår som blant annet
fremmer mangfold i næringslivet og gir
handelsvarer en merverdi.

Delmålet løses ikke på kommunal
nivå.

9.c Øke tilgangen til informasjons - og
kommunikasjonsteknologi betydelig, og
arbeide for at de minst utviklede landene
får allmenn og rimelig tilgang til
internett innen 2020.

Delmålet løses ikke på kommunal
nivå.
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11 Delmål til mål 10 Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land Lokale forutsetninger
Ansvar og
virkemidler

Under denne
overskriften belyses
det om kommunen
har virkemidler eller
annen mulighet til å
bidra til høyere
måloppnåelse på
området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter eller
utfordringer på området, herunder
utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

10.1 Innen 2030, og raskere enn for det
nasjonale gjennomsnittet, oppnå en
gradvis og varig inntektsøkning for
de fattigste 40 prosent av
befolkningen.

10.2 Innen 2030 sørge for å myndiggjøre
alle og fremme deres sosiale,
økonomiske og politiske
inkludering, uten hensyn til alder,
kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet,
nasjonal opprinnelse, religion eller
økonomisk eller annen status.

Kommunen er ikke godt nok universelt
utformet, og tilgjengeligheten til sosiale
møteplasser i Hønefoss sentrum er noe
begrenset.
Det er lavere deltakelse i frivillige
organisasjoner. I tillegg får
organisasjon ene mindre tilskudd enn i
sammenliknbare kommuner.
I Ringerike kommune er valgdeltakelsen
lavere enn landet for øvrig.
I Ringerike opplever ca. 20% av
ungdommene ensomhet.

10.3 Sikre like muligheter og redusere
forskjellsbehandling, blant annet
ved å a vskaffe diskriminerende
lover, politikk og praksis og ved å
fremme lovgivning, politikk og
tiltak som er egnet til å nå dette
målet.

Kommunen er ikke godt nok universelt
utformet, og tilgjengeligheten til sosiale
møteplasser i Hønefoss sentrum er noe
begr enset.
utvikling av en sterkere psykisk helse
påvirker menneskers fysiske helse i
positiv forstand. Tiltak rettet mot å
redusere utdanningsforskjeller kan bidra
til å redusere ulikheter i folks helse.
Stor økonomisk ulikhet i et samfunn kan
lede til blan t annet økt kriminalitet og
kulturelle forskjeller. Stor økonomisk
ulikhet kan også bety store sosiale
helseforskjeller i kommunen.

10.4 Vedta politikk, særlig når det
gjelder skatter og avgifter, lønn og
sosialomsorg, med sikte på å oppnå
en gradvis utjevning av forskjeller.

Utdanningsarenaer som barnehage, skole og
universitet/høyskole, er en av de viktigste
faktorene som bidrar til utjevning av sosiale
forskjeller i befolkningen. Barnehage og
grunnskole danner grunnlaget for å lykkes i
utdanningslø pet og er dermed en viktig
ressurs for helse og livskvalitet, det er derfor
viktig at det er lik praksis i barnehagene og
skolene i Ringerike for å forebygge mot
sosiale skjevheter.

10.5 Bedre reguleringen av og tilsynet
med globale finansmarkeder og

Delmålet løses ikke
på kommunal nivå.
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fi nansinstitusjoner, og styrke
gjennomføringen av regelverket.

10.6 Sikre at utviklingslandene blir bedre
representert og får større grad av
medbestemmelse i
beslutningsprosessene i globale
finansinstitusjoner, slik at
institusjonene blir mer
velfungerende, troverdige,
ansvarlige og legitime.

Delmålet løses ikke
på kommunal nivå.

10.7 Legge til rette for migrasjon og
mobilitet i ordnede, trygge,
regelmessige og ansvarlige former,
blant annet ved å gjennomføre en
planm essig og godt forvaltet
migrasjonspolitikk.

Delmålet løses ikke
på kommunal nivå.

10.a Gjennomføre prinsippet om
særbehandling og differensiert
behandling av utviklingsland, særlig
de minst utviklede landene, i
samsvar med avtaler med Verdens
handelsorga nisasjon.

Delmålet løses ikke
på kommunal nivå.

10.b Stimulere til offentlig
utviklingsbistand og kapitalflyt,
blant annet direkte utenlandske
investeringer, til statene der behovet
er størst, særlig de minst utviklede
landene, afrikanske land, små
utviklingsøystater og kystløse
utviklingsland, i samsvar med
landenes egne planer og
programmer.

Delmålet løses ikke
på kommunal nivå.

10.c Innen 2030 redusere
transaksjonsgebyrene til under tre
prosent ved pengeoverføringer fra
utflyttede til hjemlandet, og
avskaffe overføringsordninger der
gebyrene overstiger fem prosent.

Delmålet løses ikke
på kommunal nivå.
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12 Delmål til mål 11 Bærekraftige byer og samfunn

Gjøre byer og bosettinger
inkluderende, trygge,
motstandsdyktige og
bærekraftige

Lok ale forutsetninger
Ansvar og
virkemidler

Under denne
overskriften belyses
det om kommunen har
virkemidler eller
annen mulighet til å
bidra til høyere
måloppnåelse på
området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter eller utfordringer på
området, herunder utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

11.1 Innen 2030 sikre allmenn
tilgang til tilfredsstillende
og trygge boliger og
grunnleggende tjenester
til en overkommelig pris,
og bedre forholdene i
slumområder.

Kommu nen har
m ulighet til å bevilge
startlån til de som
trenger det for å
komme seg inn på
boligmarkdedet.

Sosialbolider til de
som trenger det.

Inntektsulikheten i Ringerike er relativt lav, men
samtidig har kommunen et generelt lavt
inntektsnivå. Ringerike har en høy andel
lavinntektshusholdninger. Dette kan medføre
utfordringer med å skaffe egen bolig. Det å eie
egen bolig kan skape en økonomisk trygghet som
vil være viktig for helse og trivsel både for
enkeltindividet samt familien. I Ringerike eier
64% av befolkningen egen bolig, samtidig ser vi
at blant de som leier er aleneforeldre med små
barn høyt representert.
86% av boligene i Ringerike er en - ,
tomannsboliger og rekkehus. 14% boligblokk.
Plassering av boliger for vanskeligstilte er
avgjørende for å s ikre mangfold og motvirke
sosiale forskjeller i befolkningen.

11.2 Innen 2030 sørge for at
alle har tilgang til trygge,
lett tilgjengelige og
bærekraftige
transportsystemer til en
overkommelig pris, og
bedre sikkerheten på
veiene, særlig gjennom
utbyggin g av offentlige
transportmidler og med
særlig vekt på behovene
til personer i utsatte
situasjoner, kvinner, barn,
personer med nedsatt
funksjonsevne samt eldre.

O mråderegulering
Hønefoss legger
grunnlag for
utviklingen av et
bedre og mer
sammenhengende net t
og snarveier for
gående og syklende,
samt for
kollektivtrafikk i
sentrum.

I kommende
revidering av
kommuneplanens
arealdel samt i
oppfølgingen av
denne og byplanen
blir det viktig å legge
godt til rette for og
prioritere en kompakt
byutvikling og god
t ilrettelegging for
gående, syklende og
kollektivt.

Ungdom er spesielt opptatt av at kollektivtilbudet
ikke er godt nok i kommunen, særlig ut i
distriktene.
76% av de daglige reisene er med bil, og 4%
kollektiv.
Kompakt byutvikling kan fremme gange og
sykkel
Kollektivtransporten i byer og tettsteder setter
krav til effektivitet og presisjon, og billettering
etc. er dermed mindre fleksibel. Det er derfor
mindre rom for individuell service, og
kollektivtransport vil i større grad være
utilgjengelig for pe rsoner med nedsatt
funksjonsevne.
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11.3 Innen 2030 oppnå en mer
inkluderende og
bærekraftig urbanisering
med mulighet for en
integrert og bærekraftig
bosettingsplanlegging og
- forvaltning som gir
medbestemmelse i alle
land.

Ringerike kommune
har en egen St rategi
for universell
utforming .

11.4 Styrke innsatsen for å
verne om og sikre
verdens kultur - og
naturarv.

Følges opp gjennom
planlegging og
ulovlighetsoppfølging.

Kommuneplanens arealdel har hensynssoner for
kultur og natur.
Riksantikvarens NB! - register osv.
Markagrensa må sikres for fremtiden.

11.5 Innen 2030 oppnå en
betydelig reduksjon i
antall dødsfall og antall
personer som rammes av
katastrofer, herunder
vannrelaterte katastrofer,
samt i betydelig grad
minske de direkte
økonomiske tap i verdens
samlede
bruttonasjonalprodukt
som følge av slike
katastrofer, med vekt på
beskyttelse av fattige og
personer i utsatte
situasjoner.

Kommunene skal
gjennom planlegging
bidra til at samfunnet
forberedes på og
tilpasses
klimaendringene
(klimatilpasn ing),
herunder unngå eller
begrense risiko,
sårbarhet og ulemper,
og å dra nytte av
eventuelle fordeler
som følge av
endringer i klimaet.

Løsmasseskred og flom er de største
utfordringene når det gjelder naturfare. Mange
områder ligger under marin grense o g har
følgelig store mektigheter med marin leire som
stedvis er sensitiv (kvikkleire). Områdene med
påvist eller antatt kvikkleire er ved flere
lokaliteter også bebygd med boliger, som øker
konsekvensen av et eventuelt skred.
NVE har gjort beregninger for flomvannstand
langs Storelvas og Tyrifjordens bredder, som
viser at flere områder langs disse vassdragene er
utsatt for flom, og flere steder er boliger plassert i
flomsone for 200 - årsflom med fare for
oversvømte kjellere eller oversvømte hus.
Økende utfordringer med flom og
overvannshåndtering som følge av
klimaendringer

11.6 Innen 2030 redusere
negative konsekvenser for
miljøet i storbyene målt
per innbygger, blant annet
ved å legge særlig vekt på
luftkvalitet samt offentlig
og annen form f or
avfallshåndtering.

For å motvirke
helsebelastning
grunnet
luftforurensning og
støyplager hos
befolkningen blir god
arealplanlegging,
trafikkreduserende
tiltak og avbøtende
tiltak knyttet til støy
viktig i Ringerike
fremover.

Kommunen kartleg g e r
luftfor urensning i
Hønefoss. Resultatene
om det er nødvendig
og hvor store tiltak
som må settes i verk
for å få god
luftkvalitet i byen.

Det er flere forhold som påvirker mengden av
luftforurensning, blant annet utslippsmengder fra
ulike kilder, nærhet til forure nsningskilder og
lokale meteorologiske og klimatiske forhold. Det
viktigste forebyggende tiltaket er å begrense
trafikkveksten i belastede områder. Luftmålinger
i Hønefoss, rapport ferdigstilles høsten 2019
Trafikk og jernbane er de viktigste kildene til
s tøy i Ringerike, i tillegg til enkelte
næringsvirksomheter som for eksempel flyplass,
datasenter og kornsilo.
Folkehelsebarometeret for 2018, gir Ringerike
vannverk en score på hele 99,8% på god
drikkevannskvalitet og leveringstabilitet. Dette er
et meget godt resultat sammenlignet med
landsgjennomsnittet.
I Ringerike kommune er det registrert omtrent 4
000 private avløpsrenseanlegg. Mange av disse
anleggene oppfyller ikke dagens krav til rensing.
Erfaringer fra Ringerike og andre kommuner i
Norge viser at opptil 70% av slike anlegg i Norge
renser for dårlig eller ikke fungerer som de skal.
Kommunen jobber systematisk med å føre tilsyn
og behandle utslippssøknader for nye
avløpsanlegg.

11.7 Innen 2030 sørge for
allmenn tilgang til trygge,
inkluderende og lett
tilgjengelige

I oppfølgingen av
byplanen blir
utvikling av attraktive
byrom og

Av grøntarealer har kommunen ca. 50 steder som
klippes og vedlikeholdes. Størrelsen på disse
områdene er fra 60 til 15.000 m2 og utgjør ca.
120 mål.
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grøntområder og
offentlige rom, særlig for
kvinner, barn og eldre
samt personer med
nedsatt funksjonsevne.

grøntområder viktig.
Også utarbeidelsen av
en formingsveileder
blir viktig.

Kommunen er ikke godt nok unive rselt utformet,
og tilgjengeligheten til sosiale møteplasser er noe
begrenset. Mangel på universell utforming kan
føre til isolering ved at en ikke kan delta i
samfunnet på lik linje som mennesker uten
funksjonsnedsettelser. Mangelfull inkludering på
sosia le arenaer, blant annet på grunn av mangel
på universell utforming, kan føre til redusert
psykisk helse og redusert livskvalitet.

11.a Støtte positive
økonomiske, sosiale og
miljømessige forbindelser
mellom byområder,
omland og spredtbygde
områder ved å s tyrke
nasjonale og regionale
utviklingsplaner.

Samarbeid i
Ringeriksregionen.

Utrede hvordan alle
lokalsamfun n i
kommunen skal
utvikles .

11.b Innen 2020 oppnå en
betydelig økning i antall
byer og bosettinger som
vedtar og gjennomfører
en integrert politikk og
plan med sikte på
inkludering, bedre
ressursbruk, begrensning
av og tilpasning til
klimaendringer samt evne
til å motstå og håndtere
katastrofer, samt utvikle
og iverksette en helhetlig
og altomfattende
risikostyring i forbindelse
med katastrof er, i tråd
med Sendai - rammeverket
for katastrofeberedskap
2015 - 2030.

Kommunene skal
gjennom planlegging
bidra til at samfunnet
forberedes på og
tilpasses
klimaendringene
(klimatilpasning),
herunder unngå eller
begrense risiko,
sårbarhet og ulemper,
og å dr a nytte av
eventuelle fordeler
som følge av
endringer i klimaet.

11.c Bistå de minst utviklede
landene med å oppføre
bærekraftige og solide
bygninger ved bruk av
lokale materialer, blant
annet gjennom
økonomisk og faglig
bistand.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.
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13 Delmål til mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks - og
produksjonsmønstre

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften
belyses det om kommunen har
virkemidler eller annen mulighet
til å bidra til høyere
måloppnåelse på området enn i
dag.

Muligheter og
utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller
utfordringer på området,
herunder utfordringer
identifisert i
folkehelseoversikten?

12.1 Gjennomføre det tiårige
handlingsprogrammet for bærekraftig
forbruk og produksjon, med deltakelse
fra alle land og der de utviklede landene
går foran, samtidig som det tas hensyn til
utviklingslandenes utviklingsnivå og
muligheter.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

12.2 Innen 2030 oppnå en bærekraftig
forvaltning og effektiv bruk av
naturressurser.

Kommuneplanens arealdel
styrer rammer for bruk av
arealer i kommunen.

Ha gode rutiner, sjekklister og
prioritere forsvarlig
naturforvaltning i plan - og
byggesaker.

Ringerike ha store g rus - og
sandressurser og er en stor
skogkommune.

12.3 Innen 2030 halvere andelen matsvinn per
innbygger på verdensbasis, både i
detaljhandelen og blant forbrukere, og
redusere svinn i produksjons - og
forsyningskjeden, herunder svinn etter
innhøsting.

Kommunen kan innføre tiltak
for å redusere matsvinn i egen
virksomhet

12.4 Innen 2020, og i samsvar med
internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå
en mer miljøvennlig forvaltning av
kjemikalier og alle former for avfall
gjennom hele deres livssyklus, og
betydelig redu sere utslipp av kjemikalier
og avfall til luft, vann og jord for mest
mulig å begrense skadevirkningene for
menneskers helse og for miljøet.

HRA

Følge opp ulovlig utslipp

Kilder til f orurensning som
kan påvirke helse inkluderer
forurensning fra avløp,
avfa ll, forurenset grunn,
nedgravde oljetanker,
landbruket og akutt
forurensning.

12.5 Innen 2030 betydelig redusere
avfallsmengden gjennom forbud,
reduksjon, gjenvinning og ombruk.

12.6 Stimulere selskaper, særlig store og
flernasjonale selskaper, til å innføre
bærekraftige arbeidsmetoder og integrere
informasjon om bærekraft i sine
rapporteringsrutiner.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

12.7 Fremme bærekraftige ordninger for
offentlige anskaffelser, i samsvar med de
enkelte landenes politikk og
pr ioriteringer.

Stille miljøkrav i kommunens
anskaffelser generelt og knyttet
til kommunens
utbyggingsprosjekter og bilpark
spesielt. Herunder bl.a. krav til
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reduserte klimagassutslipp fra
materialbruk (f.eks. ved økt
trebruk) og byggeplass og
energieffektiv itet

12.8 Innen 2030 sikre at alle i hele verden har
relevant informasjon om og er seg
bevisst en bærekraftig utvikling og en
livsstil som er i harmoni med naturen.

Holdningskampanje
Bevisstgjøring av konsum.
Tilrettelegge for at bærekraftige
valg er let tvinte, attraktive og
lønnsomme

12.a Støtte utviklingslandene i arbeidet med å
styrke deres vitenskapelige og tekniske
kapasitet til gradvis å innføre mer
bærekraftige forbruks - og
produksjonsmønstre.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

12.b Utvikle og innføre metoder for å
overvåke konsekvensene av en
bærekraftig utvikling på en turistnæring
som er bærekraftig, skaper arbeidsplasser
og fremmer lokal kultur og lokale
produkter.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

12.c Redusere ineffektive subsidier til fossilt
brensel ved å fjerne markedsvridninger
som oppmuntrer til overforbruk, i
samsvar med forholdene i de enkelte
land, herunder ved å legge om skatter og
avgifter og avvikle skadelige subsidier
der de finnes, slik at konsekvensene for
mi ljøet avdekkes, samtidig som det tas
fullt ut hensyn til utviklingslandenes
særlige behov og situasjon og eventuelle
skadelige konsekvenser for deres
utvikling begrenses mest mulig og på en
måte som beskytter de fattige og de
berørte lokalsamfunnene.

Delmå let løses ikke på
kommunalt nivå.
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14 Delmål til mål 13 Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe
klimaendringene og konsekvensene
av dem

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften belyses det om
kommunen har virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til høyere
måloppnåelse på området enn i dag.

Muligheter og
utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller
utfordringer på området,
herunder utfordringer
identifisert i
folkehelseoversikten?

13.1 Styrke evn en til å stå imot og
tilpasse seg klimarelaterte farer og
naturkatastrofer i alle land.

Kommunene skal gjennom planlegging
bidra til at samfunnet forberedes på og
tilpasses klimaendringene
(klimatilpasning), herunder unngå eller
begrense risiko, sårbarhet og ulemper, og
å dra nytte av eventuelle fordeler som
følge av endringer i klimaet.

13.2 Innarbeide tiltak mot
klimaendringer i politikk, strategier
og planlegging på nasjonalt nivå.

Kommunen har virkemidler som:
• planmyndighet
• tjenesteyter
• innkjøper
• myndighetsutøver
• eiendomsutvikler
• holdningsskaper
Formannskapet og kommunestyret i
Ringerike har vedtatt at kommunens
overordnede planlegging, inkludert mål
og tiltak, innen klima og
energiomlegging skal integreres i
kommuneplanens samfunns del ved neste
revidering. Dette innebærer at vurdering
og prioritering av klima - og energitiltak
skal integreres i også i arbeid med årlige
budsjetter og fireårige handlingsplaner,
samt tilhørende rapportering.

13.3 Styrke enkeltpersoners og
institusjoners evne til å motvirke,
tilpasse seg og redusere
konsekvensene av klimaendringer
og deres evne til tidlig varsling,
samt styrke kunnskapen og
bevisstgjøringen om dette.

Kommunene skal gjennom planlegging
bidra til at samfunnet forberedes på og
tilpasses klimaendringene
(klimatilpasning), herunder unngå eller
begrense risiko, sårbarhet og ulemper, og
å dra nytte av eventuelle fordeler som
følge av endringer i klimaet.

13.a Gjennomføre forpliktelsene som de
utviklede landene som er part i FNs
ra mmekonvensjon om
klimaendring, har påtatt seg for å
nå målet om i fellesskap og innen
2020 å skaffe 100 milliarder dollar
per år fra alle kilder for å møte
utviklingslandenes behov for å
innføre hensiktsmessige klimatiltak
og gjennomføre dem på en åpen
måt e, og fullt ut å operasjonalisere

Delmålet løses ikke på kommunalt nivå.
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Det grønne klimafondet ved at
fondet snarest mulig tilføres
kapital.

13.b Fremme ordninger for å styrke
evnen til effektiv planlegging og
forvaltning knyttet til
klimaendringer i de minst utviklede
landene og små utviklingsøystater,
blant annet med vekt på kvinner og
ungdom samt lokale og
marginaliserte samfunn.

Delmålet løses ikke på kommunalt nivå.

* I erkjennelsen av at FNs
rammekonvensjon om
klimaendring er det viktigste
intern asjonale og mellomstatlige
forumet for forhandlinger om
globale tiltak mot klimaendringer.
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15 Delmål til mål 14 Liv under vann

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en
måte som fremmer bærekraftig utvikling

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne
overskriften belyses det
om kommunen har
virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse
på området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller utfordringer
på området, herunder
utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

14.1 Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere
alle former for havforurensning , særlig fra
landbasert virksomhet, herunder forurensning
forårsaket av flytende vrakrester og
næringsstoffer.

Ikke re levant

14.2 Innen 2020 forvalte og verne økosystemene i
havet og langs kysten på en bærekraftig måte for
å unngå omfattende skadevirkninger, blant annet
ved å styrke systemenes motstandsevne og
iverksette gjenopprettende tiltak for å gjøre
havene sunne og produktive.

Ikke relevant

14.3 Mest mulig begrense og håndtere konsekvensen e
av havforsuring, blant annet gjennom økt
vitenskapelig samarbeid på alle nivåer.

Ikke relevant

14.4 Innen 2020 innføre effektive tiltak for å regulere
høsting og få slutt på overfiske, ulovlig,
urapportert og uregulert fiske samt ødeleggende
fiskemetod er, og iverksette vitenskapelig baserte
forvaltningsplaner for at fiskebestandene snarest
mulig kan gjenopprettes minst til et nivå som kan
gi best mulig bærekraftig avkastning ut fra
bestandenes biologiske særtrekk.

Ikke relevant?

14.5 Innen 2020 bevare minst ti prosent av kyst - og
havområdene , i samsvar med nasjonal rett og
folkeretten og på grunnlag av den beste
vitenskapelige kunnskapen som er tilgjengelig.

Ikke relevant

14.6 Innen 2020 forby visse former for fiskerisubsidier
som bidrar til overkapasitet og overfiske,
avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig,
urapportert og uregulert fiske samt unngå å
innføre nye tilsvarende subsidier, og samtidig
erkjenne at en hensiktsmessig og effektiv
særbehandling og differensiert behan dling av
utviklingslandene og de minst utviklede landene
bør være en integrert del av Verdens
handelsorganisasjons forhandlinger om
fiskerisubsidier.

Ikke relevant

14.7 Innen 2030 øke de økonomiske fordelene for små
utviklingsøystater og de minst utvikle de landene
som følge av en bærekraftig bruk av marine
ressurser, blant annet gjennom bærekraftig
forvaltning av fiskerier, akvakultur og
turistnæringen.

Ikke relevant
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14.a Styrke vitenskapelig kunnskap, bygge opp
forskningskapasitet og overføre marin tek nologi ,
og samtidig ta hensyn til kriterier og
retningslinjer fra Den mellomstatlige
oseanografiske kommisjon for overføring av
marin teknologi, med sikte på å bedre tilstanden i
havet og øke det marine artsmangfoldets bidrag
til utviklingen i utviklingsla ndene, særlig i små
utviklingsøystater og de minst utviklede landene.

Ikke relevant

14.b Gi fiskere som driver småskala fiske med enkle
redskaper, tilgang til marine ressurser og
markeder.

Ikke relevant

14.c Øke bevaringen og en bærekraftige bruk av
havene og havressursene ved å gjennomføre
folkerettslige bestemmelser slik de er nedfelt i
FNs havrettskonvensjon, som utgjør
rettsgrunnlaget for bevaring og bærekraftig bruk
av havet og havressursene, slik det også framgår
av punkt 158 i FN - rapporten «The Future We
Want».

Ikke relevant
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16 Delmål til mål 15 Liv på land

Beskytte, gjenopprette og fremme
bærekraftig bruk av økosystemer,
sikre bærekraftig skogforvaltning,
bekjempe ørkenspredning, stanse
og reversere landforringelse samt
stanse tap av artsmangfold

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemidler

Under denne overskriften belyses det
om kommunen har virkemidler eller
annen mulighet til å bidra til høyere
måloppnåelse på området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller utfordringer
på området, herunder
utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

15.1 Innen 2020 sikre bevaring,
gjenoppretting og bærekraftig
bruk av ferskvannsbas erte
økosystemer og tjenester som
benytter seg av disse
økosystemene, p å land og i
innlandsområder, særlig skoger,
våtmarker, fjell og tørre områder,
i samsvar med forpliktelser i
henhold til internasjonale avtaler.

Kommunen har myndighet på flere
områder som påvirker vannmiljøet og
vannkvaliteten, herunder avløp,
landbruk, v annforsyning, miljø,
forurensning og arealplanlegging.
Kommunen deltar i regionalt
samarbeid knyttet til
vannforvaltningsplaner etter
vannforskriften, når det gjelder å
utrede forslag til tiltak innenfor sine
ansvarsområder.

Å være restriktiv med nedbyggi ng
eller oppdyrking av ferskvannsbaserte
økosystemer i arealplanlegging

Økologisk tilstand i
vannområdet Tyrifjorden
er god, mens kjemisk
tilstand er vurdert som
dårlig. Blant annet er det
gjort funn av miljøgiften
PFAS i Tyrifjorden.
Konflikter innen area lbruk
og bevaring av viktige
økosystemer kan øke ved
økt interesse for utbygging
i kommunen

15.2 Innen 2020 fremme
gjennomføring av en bærekraftig
forvaltning av all slags skog,
stanse avskoging, gjeno pprette
forringede skoger og i betydelig
grad øke skoggjenreising og
nyplanting på globalt nivå.

Ringerike har store skogressurser
og Miljødirektoratets beregninger
anslår at skogen i Ringerike tok
opp drøyt 350 000 tonn CO -
ekvivalenter i 2015. Dette er
anslått til å være 47 000 tonn
lavere enn tilsvaren de anslag for
2010.
Tiltak for å redusere utslipp og
øke opptak av klimagasser fra
arealbruk og arealbruksendinger
kan vurderes.
Kompakt byutvikling kan
redusere press for å bygge ut
skogområder.

Økte tømmerpriser og
forventet økt etterspørsel etter
bioma sse fremover øker også
viktigheten av god,
bærekraftig skogforvaltning

15.3 Innen 2030 bekjempe forørkning,
gjenopprette forringet land og
matjord, herunder landområder
som er rammet av forørkning,
tørke og oversvømmelser, og
arbeide for en verden uten
landforringelse.

Nasjonale mål i Norge om ikke å
bygge ned dyrka og dyrkbar mark .
Dette må kommunen følge opp
gjennom planlegging.
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15.4 Innen 2030 sikre bevaring av
økosystemer i fjellområder,
herunder deres biologiske
mangfold, slik at de skal bli
bedre i stand til å yte viktige
bidrag til en bærekraftig
utvikling.

Vikerfjell naturreservat

15.5 Iverksette umiddelbare og
omfattende tiltak for å redusere
ødeleggelsen av habitater, stanse
tap av biologisk mangfold og
innen 2020 verne truede arter og
forhindre at de dør ut.

Kompakt byutvikling kan redusere
press for å bygge ut naturområder

Kartlegging og registrering av
arter og naturty per er
mangelfull eller utdatert i deler
av kommunen. Dette gir f.eks.
behov for oppdatert
kartlegging i tilknytning til
detaljregulering av tiltak langs
vassdrag innen byplanområdet.

Økt interesse for utbygging
kan gi økt press på
omdisponering av habitat er
som er viktige for
naturmangfold. Gode rutiner,
tilstrekkelig kunnskap og klare
prioriteringer innen
arealplanlegging i slike
områder blir derfor viktig.

15.6 Fremme en rettferdig og likelig
deling av fordelene knyttet til
bruk av genressurser, og fremme
en formålstjenlig tilgang til slike
ressurser i tråd med
internasjonale avtaler.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.

15.7 Treffe umiddelbare tiltak for å
stanse krypskyting og ulovlig
handel med vernede plante - og
dyrearter og håndtere både
til buds - og etterspørselssiden ved
handelen med ulovlige produkter
fra viltlevende dyr.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.

15.8 Innen 2020 innføre tiltak for å
unngå innføring og spredning av
fremmede arter og for i betydelig
grad å redusere fremmede ar ters
påvirkning på land - og
vannbaserte økosystemer, samt
kontrollere eller utrydde
prioriterte miljøfremmede arter.

Regulres av lovverk. Kommunen må
følge opp.

Flere fremmede arter med stort
spredningspotensial har kjente
forekomster i Ringerike

15.9 Innen 2020 innarbeide prinsipper
om økosystemer og biologisk
mangfold i nasjonale og lokale
planleggings - og
utviklingsprosesser, strategier for
fattigdomsreduksjon samt
regnskaper.

Naturmangfoldloven gir god
forankring på nasjonalt nivå som
anvendes også lokalt. Men det bør
vurderes å fastsette eget mål for
bevaring av naturmangfold og
økosystemer i kommuneplanens
samfunnsdel.

15.a Skaffe til veie og oppnå en
betydelig økning i finansielle
ressurser fra alle kilder me d sikte
på bevaring og bærekraftig br uk
av biologisk mangfold og
økosystemer.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.

Mangel på finansielle ressurser
til dette er en utfordring også
lokalt.
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15.b Skaffe til veie betydelige
ressurser fra alle kilder og på alle
nivåer f or å finansiere en
bærekraftig skogforvaltning, og
sørge for virkemidler egnet til å
fremme slik forvaltning i
utviklingslandene, blant annet for
bevaring og nyplanting av skog.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.

15.c Øke den globale støtten til tiltak
for å bekjempe k rypskyting og
ulovlig handel med vernede arter,
blant annet ved å styrke
lokalsamfunnenes evne til å
benytte de muligheter som finnes
for å opprettholde et bærekraftig
livsgrunnlag.

Delmålet løses ikke på kommunalt
nivå.
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17 Delmål til mål 16 Fred og rettferdighet

Fremme fredelige og inkluderende
samfunn med sikte på bærekraftig
utvikling, sørge for tilgang til
rettsvern for alle og bygge
velfungerende, ansvarlige og
inkluderende institusjoner på alle
nivåer

Lokale forutsetninger
Ansvar og virkemi dler

Under denne
overskriften belyses det
om kommunen har
virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på
området enn i dag.

Muligheter og utfordringer

Har Ringerike kjente muligheter eller
utfordringer på området, herunder
utfordringer identifisert i
folkehelseoversikten?

16.1 Oppnå en betydelig reduksjon i
alle former for vold og andelen
voldsrelaterte dødsfall i hele
verden.

Traumatiske opplevelser, som
alvorlige ulykker eller vold mot en
selv eller ens nærmeste, kan gi varige
psykiske skader. Daglige og
vedvarende belastninger er vel så
viktige som traumatiske hendelser.
Flere belastningsfaktorer som virker
sammen over lang tid, gir høy risiko,
tilsynelatende høyere enn summen av
risiko knyttet til hver enkelt faktor.
Hv is vi også tar med de over 16 år er
det totalt 26 sedelighetsforhold i 2016.
Under familieforhold er det registrert
50 saker totalt i 2016.

16.2 Stanse overgrep, utnytting,
menneskehandel og alle former
for vold mot og tortur av barn.

Skole - og
barnehageansatte har
plikt til å melde fra ved
oppdagelse eller
mistanke om overgrep.

Hvis vi også tar med de over 16 år er det
totalt 26 sedelighetsforhold i 2016. Under
familieforhold er det registrert 50 saker
totalt i 2016.

16.3 Fremme rettsstaten nasjonalt og
internasjonalt, og sikre lik
tilgang til rettsvern for alle.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

16.4 Innen 2030 oppnå en betydelig
reduksjon av ulovlige finans - og
våpenstrømmer, gjøre det
enklere å spore opp og returnere
stjålne eiendel er samt bekjempe
alle former for organisert
kriminalitet.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

16.5 Oppnå en betydelig reduksjon i
alle former for korrupsjon og
bestikkelser.

Etiske retningslinjer for
Ringerike kommune
(2017)

16.6 Utvikle velfungerende,
ansvarlige og åpne institusjoner
på alle nivåer.

Etiske retningslinjer for
Ringerike kommune
(2017)

16.7 Sikre lydhøre, inkluderende,
medbestemmende og
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representative
beslutningsprosesser på alle
nivåer.

16.8 Utvide og styrke
utviklingslandenes deltakelse i
institusjoner for global styring.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

16. 9 Innen 2030 sikre juridisk
identitet for alle, herunder
fødselsregistrering.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

16.10 Sikre allmenn tilgang til
informasjon og beskytte
grunnleggende friheter, i
samsvar med nasjonal
lovgivning og internasjonale
avtaler.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

16.a Styrke relevante nasjonale
institusjoner, blant annet
gjennom internasjonalt
samarbeid, med sikt e på å bygge
kapasitet på alle nivåer, og
særlig i utviklingsland, for å
forebygge vold og bekjempe
terrorisme og kriminalitet.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.

16.b Fremme og håndheve ikke -
diskriminerende lover og
politikk for bærekraftig
utvikling.

Delmålet løses ikke på
kommunalt nivå.
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18 Delmål til mål 17 Samarbeid for å nå målene

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale
partnerskap for bærekraftig utvikling

Lokale forutsetninger
Ansvar og
virkemidler

Under denne
overskriften belyses
det om kommunen
har virkemidler eller
annen mulighet til å
bidra til høyere
måloppnåelse på
området enn i dag.

Muligheter og
utfordringer

Har Ringerike kjente
muligheter eller
utfordringer på området,
herunder utfordringer
identifisert i
folkehelse oversikten?

17.1 Finans Styrke mobiliseringen av nasjonale
ressurser, blant annet gjennom
internasjonal støtte til utviklingsland,
med sikte på å bedre landenes evne til
å kreve inn skatter og andre avgifter.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.2 Påse at de utviklede landene fullt ut
gjennomfører sine offisielle
bistandsforpliktelser (ODA) overfor
utviklingslandene, blant annet
forpliktelsen som mange av dem har
påtatt seg til å gi 0,7 prosent av
ODA/BNI i bistand til utviklingsland
og 0,15 – 0,20 pr osent av ODA/BNI til
de minst utviklede landene; ytere av
ODA oppfordres til å vurdere å gi
minst 0,20 prosent av ODA/BNI i
bistand til de minst utviklede landene.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.3 Mobilisere ytterligere finansielle
ressurser t il utviklingslandene fra flere
kilder.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.4 Bistå utviklingslandene i å oppnå
langsiktige og bærekraftige
gjeldsvilkår gjennom en samordnet
politikk for å fremme
gjeldsfinansiering, gjeldslette eller
omstrukturering av gjeld, og behandle
de fattigste og mest gjeldstyngede
landenes utenlandsgjeld på en måte
som reduserer gjeldsrelatert nød.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.5 Vedta og gjennomføre
investeringsfremmende ordninger for
de minst utviklede landene .

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.6 Teknologi Bedre tilgangen til og styrke
samarbeidet mellom nord og sør, sør
og sør og det triangulære samarbeidet
regionalt og internasjonalt om
vitenskap, teknologi og innovasjon,
og forbedre kunnskapsdeling en på
gjensidig avtalte vilkår, blant annet
gjennom bedre samordning av
eksisterende ordninger, særlig på FN -
nivå, og gjennom en global ordning
for tilgjengeliggjøring av teknologi.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.
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17.7 Fremme utvikling, overføring,
spredning og formidling av
miljøvennlig teknologi til
utviklingsland på gunstige vilkår,
blant annet på konsesjonelle og
preferensielle vilkår, etter gjensidige
avtaler.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.8 Fullt ut igangsette teknologibanken og
ordningen for kapasitetsoppbygging
innenfor vitenskap, teknologi og
innovasjon for de minst utviklede
landene innen 2017, og øke bruken av
tilpasset teknologi, særlig
informasjons - og
kommunikasjonsteknologi.

Delmålet løses ikke
på kommu nalt nivå.

17.9
Kapasitetsbygging

Øke den internasjonale støtten til
gjennomføring av en effektiv og
målrettet kapasitetsoppbygging i
utviklingsland og dermed støtte
nasjonale planer for gjennomføring av
alle bærekraftsmålene, blant annet
gjennom samarbe id mellom nord og
sør, sør og sør og triangulært.

17.10 Handel Fremme et allment, regelbasert, åpent,
ikke - diskriminerende og likeverdig
multilateralt handelssystem underlagt
Verdens handelsorganisasjon, blant
annet ved å sluttføre forhandlingene
under organisasjonens Doha - runde.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.11 Betydelig øke utviklingslandenes
eksport, særlig med sikte på å doble
de minst utviklede landenes andel av
verdens eksport innen 2020.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.12 I praksis gi alle de minst utviklede
landene betimelig og varig avgifts - og
kvotefri markedsadgang, i samsvar
med beslutninger i Verdens
handelsorganisasjon, blant annet ved å
sikre at det anvendes klare og enkle
preferanseopprinnelsesregler på
importvare r fra de minst utviklede
landene, og bidra til å lette
markedsadgangen.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.13 Politisk og
institusjonell
samstemthet

Styrke stabiliteten i verdens
makroøkonomi, blant annet gjennom
politisk sam ordning og samstemthet .

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.14 Oppnå en mer samstemt politikk for
bærekraftig utvikling.

Klare lokale mål på
området kan gi
tydeligere grunnlag
for prioriteringer

17.15 Respektere hvert lands politiske
handlingsrom og lederskap med
hensyn til å etablere og gjennomføre
egen politikk for
fattigdomsbekjempelse og bærekraftig
utvikling.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.16 Partnerskap
mellom flere
interessenter

Styrke det globale partnerskapet for
bærekraftig utvikling, som følges opp
av partnerskap mellom flere

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.
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interessenter med sikte på å
mobilisere og dele kunnskap,
ekspertise, teknologi og finansielle
ressurser for å bidra til at alle land,
særlig utviklingsl andene, når
bærekraftsmålene.

17.17 Stimulere til og fremme
velfungerende partnerskap i det
offentlige, mellom det offentlige og
private og i det sivile samfunn, på
grunnlag av partnerskapenes
erfaringer og ressurss trategier.

Samarbeid,
medvirkning og
partnerskap mellom
ulike aktører gir økt
mulighet for
måloppnåelse innen
de fleste
bærekraftsmålene.

17.18 Data,
overvåkning og
ansvarlighet

Innen 2020 øke støtten til
kapasitetsoppbygging i utviklingsland,
også i de minst utviklede landene og
små utviklingsøystater, for i betydelig
grad å bedre tilgangen på pålitelige og
aktuelle data av høy kvalitet fordelt
etter inntekt, kjønn, alder, rase,
etnisitet, migrasjonsstatus,
funksjonsevne, geografisk plassering
og andre kjennetegn som er relevante
i nasjonal sammenheng.

Delmålet løses ikke
på kommunalt nivå.

17.19 Innen 2030 bygge videre på
eksisterende initiativer for å utarbeide
metoder for å måle den framgangen
som gjøres i retning av bærekraftig
utvikling, og som ut fyller
bruttonasjonalproduktet, samt støtte
utviklingslandenes
kapasitetsoppbygging på
statistikkområdet

Det er en utfordring at det
mangler gode indikatorer
og statistikk for å måle
fremgang innen flere av
bærekraftsmålene. Dette
jobbes det imidlertid med
både internasjonalt og
nasjonalt. Ringerike bør se
hen til dette arbeidet, men
også vurdere bruk av lokale
indikatorer.
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Ny organisering av regional næringsutvikling  
 

Forslag til vedtak: 

 

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

gjennom et nært samarbeid med næringslivet og nabokommunene. Kommunene i 

fellesskap oppfordres til å samles om: 

 All næringsrettet aktivitet og deltakelse samles under paraplyen «Innovasjonssenter 

Ringeriksregionen»  

 Videreutvikle etablert regionalt næringsteam  

 USN partnerskapsavtale  

- Ringerike kommune har inngått partnerskap med USN, Handelshøyskolen, 

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

partnerskap og oppfordres til å inngå tilsvarende avtale for å styrke 

samarbeidet og optimalisere kommunal innsats på regional næringsutvikling. 

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

selskapet kan ta en rolle i «Innovasjonssenter Ringeriksregionen».  

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

generalforsamling, som avholdes umiddelbart etter kommunestyrenes vedtak. 

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

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

ligge til grunn for videre prosess.  

 

 

 

 

 

 

 

Sammendrag  

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

arbeidet med næringsutvikling i Ringeriksregionen.   

 



- 

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

 

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

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

og overlappende måte.  

 

For utviklingen i Ringeriksregionen er ikke dette en holdbar situasjon.  

 

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

at vi får optimalt igjen for de ressursene som benyttes.  

 

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

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

 

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

Dette forslaget fikk ikke tilslutning fra regionen.  

 

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

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

løsning for selskapet. 

 

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

samarbeidet om næringsutvikling i den formen dette arbeidet nå har. 

 

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

etablere en hensiktsmessig organisering av arbeidet.  

 

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

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

prinsipper: 

- All næringsaktivitet med kommunal finansiering og deltakelse samles under paraplyen 

«Innovasjonssenter Ringeriksregionen» og gjennom partnerskapsavtalen med USN. 

- Det regionale næringssamarbeidet mellom kommunene videreutvikles gjennom allerede 

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

dette samarbeidet. 

- Ringerike utvikling AS avvikles. 

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

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

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

samme måte som Ringerike kommune allerede har gjort. 

- Administrasjonen arbeider videre med overstående punkter som retningslinjer – og 

fremlegger forslag til beslutning i første ordinære kommunestyremøter etter 

konstituering.  

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

dialog med administrasjonen i de to andre kommunene.  

I et fellesmøte for ordførere og rådmenn i Ringeriksregionen den 2. oktober 2019 ble det orientert 

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

  

Bakgrunn  



- 

 

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

- Ringerike utvikling AS - eierskap og finansiering 

- Ringerike EtablererSenter - finansiering 

- Pan Innovasjon AS - minoritetseierskap 

- Omstillingsprosjektet - Kommunal og fylkeskommunal finansiering 

I tillegg finansieres og delfinansieres enkeltprosjekter basert på søknader. 

 

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

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

innsatsen innen næringsarbeid.  

 

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

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

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

 

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

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

næringslivet og har lenge vært etterspurt. 

 

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

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

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

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

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

behandlet henvendelsen politisk.  

 

-  

Rådmannens vurdering 

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

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

En samlet Ringeriksregion står foran store endringer som følge av de store infrastrukturprosjektene 

som nå kommer. Med begrensede ressurser til rådighet er det nødvendig å jobbe svært målrettet i 

årene fremover. Det er også avgjørende at det jobbes i tett samarbeid med de private aktører som 

skal stå for verdiskapningen.  

 

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

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

 

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

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

organiseringen.  

 

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

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

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

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

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



- 

 

Som nevnt innledningsvis anbefales det å avvikle Ringerike utvikling AS. 

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

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

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

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

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

USN.  

 

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

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

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

Innovasjon AS. Rådmennene anbefaler derfor at kommunene samordner sine innkjøp av 

etablerertjenester.  

Pan Innovasjon AS og Ringerike EtablererSenter jobber overlappende. Det oppfattes ikke som nok 

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

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

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

samarbeid.  

 

Rådmennene mener en slik kraftsamling vil styrke regionens omdømme, tiltrekke nye foretak, 

oppmuntre til nyetableringer og føre til vekst i eksisterende virksomheter. Regionen trenger 

virksomheter som vokser og utvikler seg og som generer økt overskudd og flere arbeidsplasser. I 

tillegg trenger regionen grundere som starter nye virksomheter.   

 

Avvikling av Ringerike utvikling AS.  

 

Vi er helt avhengige av å oppnå langt mere enn det vi til nå har gjort innen næringsetablering og økt 

verdiskaping. For å gjøre dette må vi jobbe smartere og mere samordnet for å effektivisere bruken 

av offentlige virkemidler for næringsutvikling. Dette må vi gjøre i ett bedre samarbeid med private 

næringsaktører.  

 

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

måte ut fra de forutsetninger selskapet har hatt.  

 

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

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

strategien.  

 

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

målrettet og kraftig nok satsing.  

 
På bakgrunn av vurderingene anbefaler rådmennene i Ringeriksregionen å avvikle Ringerike 

utvikling i tråd med vedtaket i fellesmøte for ordførere og rådmenn 12. august 2019.                                                                                            

 

Det er selskapet selv ved Generalforsamling som beslutter en eventuell avvikling. Samtidig er de 

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

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

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



- 

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

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

 

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

fremover.  

 

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

Ringeriksregionen. (Vedlegg 1) 

 

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

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

er det kommunene som har ansvar for.  

 

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

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

samordning om samhandling mellom disse områdene. Ringerike kommune har inngått 

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

ansvaret for: 

 

 Kunnskap og kompetansebygging som har som målområde «økt skatteinngang» 

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

arbeid»     

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

satsing på ny organisering av næringsutvikling i Ringeriksregionen og er en egen sak.   

 

I figuren blir fire premisser utenfor strategiplanen vist som å ha stor betydning for 

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

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

folkevalgte, administrasjonene og utviklings- og næringsaktører.  
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- «Omdømme»: Dette området har hver enkelt kommune et selvstendig ansvar for. 

Fremover samarbeider kommunene videre om regional omdømmebygging gjennom 

regionalt kommunikasjonsforum.   

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

og Jevnaker og Hole kommune støtter denne innsatsen.  

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

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

omdømme.  

-  

Framdriftsplan 

 

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

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

kommunestyrevedtakene.  

 

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

generalforsamlingen. 
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Vedlegg til politisk sak om ny organisering av næringsutvikling i Ringeriksregionen.

Beskrivelse av aktørbildet i saksdokumentet

Omstillingsprogrammet
Ringeriksregionen har hatt omstillingsstatus siden 2013 og skyldes at mange arbeidsplasser
forsvant. F orsvaret flyttet sin virksomhet ut av regionen og hjørnesteinsbedriften Norske Skog
Follum ble lagt ned. På det tidspunktet var det 356 ansatte igjen i bedriften som en gang hadde
hatt mer enn 1.200 ansatte. Andre næringer, som primærnæringene gjennomgikk
strukturendringer . Alt dette fikk omfattende samfunnsmessige ringvirkninger.
Den mest alvorlig e konsekvensen ble at kommunen og regionene opplevd e sterk
kompetanseflukt; de som ble arbeidsledige som følge av nedbemanninger og nedleggelser, fant
seg arbeid andre steder som i Oslo, Bærum, Kongsberg og Gardermoen. Kompetanseutarmingen
truet med å redu sere regionens evne til verdiskaping, omstilling, innovasjon og vekst.
Ringeriksregionen fikk derfor omstillingsstatus av Buskerud fylkeskommune i 2013 og
innsatsområder var:

A. Innovasjonsløft i Ringeriksregionens næringsliv generelt.
B. Styrke og videreutvikle utviklingsaktørene i regionen.
C. Bidra til/stimulere til næringsklynger.

Utover Innovasjonsløft som 87 bedrifter har deltatt på med suksess, har de utviklet SPARK og
SIGR - program. Det siste programmet er egenutviklet og klart for testfase. Programmet retter seg
mot vekstbedrifter. Spørsmålet videre i prosessen er om dette programmet skal bli en del av
«Ringerike innovasjonssenter»; være et verktøy for private aktører eller om SIGR - satsingen skal
avsluttes.

Omstillings perioden går ut 31.12.2019. Ringerike kommune som juridisk eier, skal da motta
m aterielle og immaterielle eiendeler sammen med sluttrapport.

Pan Innovasjon AS

• Pan Innovasjon AS er en SIVA - inkubator for Grønn næring og forvalter statlige
støttemidler på lik linje som Innovasjon Norge og Forskningsrådet;
https://www.paninnovasjon.no/

• De gir støtte til utviklingsprosjek ter spesielt med klima - og miljøfokus. Målet er å sikre
etablerte arbeidsplasser gjennom utvikling av nye muligheter for bedriftene, og å utvikle
nye, gjennom nye idéer fra gründere med fokus på det grønne skiftet.

• Pan Innovasjon AS gir gratis rådgivning til gründere i oppstartsfasen. De fordeler cirka 1,5
millioner kroner årlig (1,2 mill. direkte til oppstartvirksomheter) gjennom Siva - systemet -
i tillegg kommer midler fra fylkeskommunen (de siste årene har dette ligget på 0,5 mill.
kroner årlig). Dette e r midler som er bundet til virksomheten i Pan Innovasjon AS . Dette
er midler (både fra Siva og Buskerud fylkeskommune) som ellers ikke vil være tilgjengelig
for nyetablerere og bedrifter. Om lag 80% av midlene kommer vår region til gode.

• Ringerike kommune har en eierandel på 10% i Pan Innovasjon AS . (Hole og Jevnaker
kommuner er ikke inne på eiersiden). Pan Innovasjon AS mottar ikke kommunal støtte,
og har de siste årene heller ikke søkt om det. Ringerike kommune gikk imidlertid inn med



300.000 kroner da ko mmunen gikk inn på eiersiden i Pan Innovasjon AS , og Jevnaker
kjøper etablerertjenester til ca verdi kr 300 000.

• Pan Innovasjon AS deler ikke ut utbytte til eierne.

• Pan Innovasjon AS og Siva er positive til å delt a videre i prosessen og ser på to
mulighe ter som sannsynlig for de :

• Del av paraplyen – eget selskap
• Fusjonere og bli et nytt selska p

Ringerike næringsforening (RNF)

RNF er en felles interesse - og utviklingsorganisasjon for n æ ringslivet i Ringeriksregionen, basert
p å medlemskap og allianser med andre akt ø rer – private og offentlige. De har i dag 250
medlemmer; ref https://www.rnf.no/

RNF eier Ringerike EtablererSenter (RES) som tilbyr etablererveiledning, etablererkurs og andre
nyttige kurs, kontor , nettverksmøter, men tor .

Ringerikskommunene skal betale tilskudd til etablerersenter på til sammen kr 1. 428.016 for 2020 ,
og f ordelt slik:

• Ringerike kommune (3/5) kr 856 810
• Hole kommune (1/5) kr 285 603
• Jevnaker kommune 1/5) kr 285 603

RNF ønsker å se på muligheter og er åpne for å delta i prosess . De er positive til samordning med
PAN Innovasjon AS. RNF satser og har nettopp ansatt to nye personer; markedskoordinator og
prosjektleder.

Ringerike Utvikling AS

Ringerike utvikling AS er et felles regionalt utviklingsselskap og ble stiftet 5. januar 2010. Eiere er
Hole kommune (23%), Jevnaker kommune (23%), Ringerike kommune (46%) og Universitet i S ø r -
Ø st Norge (8%). Ringerike utvikling AS har som form å l å s ø rge for aktiv og m å lrettet innsats om
konkrete tiltak som skal bidra til å ø ke verdiskapningen i Ringeriksregionen og dermed ogs å bidra
til ø konomisk b æ rekraftig n æ rings - og samfunnsutvikling.

Til grunn for etableringen var ønsket om et selskap med både offentlige og private eiere som
sammen skulle bidra til offensiv utvikling . Tidligere var bl.a. Ringerike Næringsforening,
Ringerikskraft og Ringerikes Blad med eiere/bidragsytere. Dette samarbeidet lykkes man ikke
med, og selskapet gikk over til å bli et rent kommunalt selskap, i tillegg til at USN ble med som
minoritetseier. S elskapet har dermed i dag kun offentlige eiere.

Ringerike utvikling sine innsatsområder er næringse tableringer og befolkningsvekst:

Innsatsområde næringsetableringer
Mål 1: ”I felleskap skal vi samle kreftene i regionen, og sikre at vi fremstår samlet og
profesjonelt i møtet med næringsetablerere”



 MÅL 2: ”Ringerike utvikling sikrer den totale oversikten over arealer og lokaler og
andre muligheter for næringsetableringer i regio nen.”
Mål 3: ”Ringerike utvikling kartlegger og driver oppsøkende salg mot virksomheter
som vurderer å flytte sin aktivitet”

Innsatsområde befolkningsvekst
Mål 1: ”Ringerike utvikling utfører og sikrer analyser og forankringsprosesser, som
avklarer hvem so m er prioriterte målgrupper for befolkningsvekst”
MÅL 2: ”Ringerike utvikling utvikler, samler, samordner og organiserer én felles
løsning med komplett oversikt over all informasjon som antas som relevant for
målgruppen”
MÅL 3: ”Ringerike utvikling gjennom fører 12 årlige kampanjer for å profilere
regionen for målgruppene. Kampanjene skal aktivt ta i bruk alle egnede og
tilgjengelige mediekanaler”
Mål 4: ”Ringerike utvikling skal profilere og representere Ringeriksregionen på en
målrettet og positiv måte som skaper stolthet og som øker regionens attraktivitet og
omdømme, gjennom ulike prosjekter og aktiviteter.”

Ringerike utvikling AS mottok årlig kommunale tilskudd på til sammen kr 4.400.000 inntil 2019.
Da ble de årlige tilskuddene redusert med kr 1.600.000 til kr. 2.440.000 (kr 600.000 fra Hole, kr
600.000 fra Jevnaker kommune og kr.1.600.0000 fra Ringerike kom mune).

Det er i dag to ansatte i 100% stillinger.

SIVA

SIVA (Selskapet for industrivekst) er et statsforetak, og samfunnsoppdrag et handler om å
tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokal samfunn i hele Norge.

Gjennom 50 år har Siva bygd opp en nasjonal infrastruktur med internasjonalt etterspurt
kompetanse. De ser Norge under ett og opplyser på sin nettside at de får til synergier og læring
på tvers av regionene. Over 4000 bedrifter er en del av denne infrastrukturen.
Siva har en unik rolle som nasjonal tilrettelegger. Sivas nettverk er lokalt til stede i alle regioner –
130 forskjellige steder i hele landet. Sivas verktøy for eiendomsutvikling, eierskap,
programvirksomhet og katapult - sentr e bidrar til en nasjonal helhet i gjennomføringen av
regjeringens næringspolitikk.
Siva – Selskapet for industrivekst SF ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede
virkemiddelapparatet. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av
bedrifter og nærings - og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme
vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og
regionale nærings - og kunnskapsmiljø.
Siva har to delmål:
1. Siva skal gjennom sine eiendomsinvesteringer senke barrierer for etablering der

markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende, også for større industrielle
eiendomsprosjekt.

2. Sivas innovasjonsaktiviteter skal tilrettelegge for etablering og utvikling av be drifter i nærings
og kunnskapsmiljø, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.



Innovasjonsaktiviteten finansieres med tilskudd over statsbudsjettet. Eiendomsvirksomheten
er selvfinansierende og har krav til økonomisk avkastni ng.

Partnerskapsavtale med USN
Analyser foretatt av USN knyttet til Veks tbarometeret dokumenterer at kommuner i
Ringeriksregionen har utfordringer for fremtidig gode levevilkår for kommunens innbyggere og
fremtidig kommunalt økonomisk handlingsrom. Vekst i arbeidsplasser med høyere verdiskaping
er målet for vedtatt Næringspoli tisk strategi og en forutsetning for å kunne oppnå ønsket utvikling
i kommunene.

USN Campus Ringerike har invitert kommunene med i en partnerskapsavtale som er en
kraftsamling for å styrke ønsket utvikling i Ringeriksregionen. Innenfor strategisk
satsin gsområder er to samarbeidsformer som USN Campus Ringerike foreslår:

o følge opp to strategisk satsingsområder i Næringspolitisk strategi «framover sammen»:
o Kunnskap og kompetansebygging som har som målområde «økt skatteinngang»
o Entreprenørskap og innovasjo n som har som målområde «flere arbeidsplasser,

flere i arbeid»

Partnerskapets varighet er på to år. Etter partnerskapsperioden er over, skal USN,
Handelshøyskolen, Campus Ringerike overta ansvaret for FoUI - eksperter og professoratet. I
praksis starter perioden opp 01.01.2020.

USN Partnerskap – Hva er det?
USN skal levere kandidater til arbeidslivet med oppdatert kunnskap og kompetanse. USN skal
videreutvikle og styrke samhandling med næringslivet for å få fram nye arbeidsrettede
utdanningsprogrammer og forskning - , utvikling - og innovasjonsaktiviteter (FoUI).

En FoUI - ekspert er på utlån fra en av USNs samarbeidende bedrifter. FoUI - eksperten
arbeider tilsvarende 20% av sin stilling, for USN
FoUI - eksperten skal arbeide for å etablere relevante forskning - og utviklingsprosjekter
- relevante både for næringen/industrien og for USNs fagmiljøer

Tiltaket er igangsatt for å styrke kunnskapsbasert nyskaping, næringsutvikling og verdiskaping i
BTV - regionen og kan være grunnlag for et nytt partnerskap etter at avtaletid er over.

Professor II stilling

Som del av partnerskapsavtalen skal kommuner bid ra økonomisk til en professor II stilling, med
bakgrunn i å styrke den faglige og vitenskapelige kompetansen innen næringsutvikling. Ringerike
kommune som har inngått partnerskapsavtale skal gi årlig økonomisk støtte med 300 000 kroner;
totalt 600 000 kron er. I tillegg skal administrasjonen delta aktivt i partnerskapet.
En slik stilling vil gjøre det mulig å hente inn en person med nasjonal og internasjonal erfaring og
kompetanse s om igjen vil bidra til å løfte fagmiljøet ved Campus Ringerike og styrke arbeidet
med oppfølging av Næringspolitisk strategi. Sammen med FoUI ekspertene som har sin
forankring i regionens næringsliv blir dette et kraftig virkemiddel for å styrke FoUI samar beidet
mellom regionens næringsliv og USN. Dette vil være et helt sentralt og avgjørende tiltak for å
lykkes med Næringspolitisk strategi.

USN , Handelshøyskolen, Campus Ringerike jobber aktivt med utvikling av partnerskapsavtalen.
Per nå har flere næring - og utviklingsaktører knytter seg opp mot USN, og de etablerer et
ekspertutvalg for å hjelpe USN til å ta de riktige valgene.



Regionalt næringsteam

N æringsteamet består av rådmennenes næringsfaglige i de tre kommunene og ble formalisert av
rådmennene 19. juni 2019. Næringsrådgivere deltar på møtene, samt rådmenn når de har
an ledning.

Næringsteamet har hovedfokus på å kjøre felles prosess på å utarbeide kommunale
næringsplaner som er hjemlet i næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen. Hver kommune
lager sin egen næringsplan, men prosess og mal samkjøres. USN, Campus Ringe rike
v/samfunnskontakt deltar også på møtene for å overvåke hva som blir gjort og hvilke resultat
som blir nådd under de ulike strategiene. USN hjelper teamet med analysegrunnlag, som
Vekstbarometeret.

I tillegg til hovedfokuset på næringsplanarbeidet, de ler medlemmene også informasjon om hva
som skjer i de forskjellige kommunene.

Per nå er det næringssjef i Ringerike kommune som fasiliteter næringsteamet. Det legges opp til
at fasiliteringsoppgaven rulleres mellom kommunene; for eksempel bytte på rollen annen hvert
år. Kommunene bytter på å være vert skap for møtene.
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Den generelle utviklingen i Ringeriksregionen, med spesiell vekt på næringslivets betydning for vekst og velferd, har
stått helt sentralt under utarbeidelsen av denne næringspolitiske strategien. En felles forståelse for de lokale og regionale
utviklingstrekkene er avgjørende for en godt forankret og velfungerende næringspolitisk strategi.

Videre forutsetninger for å lykkes med næringspolitikken
vil være at det hersker en felles regional enighet om hvilke
mål, strategiske satsingsområder og ulike strategier vi i
felleskap skal jobbe etter. Klarhet rundt hvilke roller, opp-
gaver og ressurser de ulike aktørene har i oppfølging av
strategien, er også viktig. En årlig rullering av nærings -
politisk strategi er viktig for å evaluere måloppnåelse,
oppfølging av tildelte oppgaver og effekten av strategi -
ens ulike strategiske satsingsområder. Etableringen av
Viken-regionen og endret oppgavefordeling mellom stat
og kommunesektor taler også for justering og rullering
av strategien etter 2019. Strategien skal være dynamisk,
slik at endrede rammebetingelser eller nye muligheter for
næringsutvikling i regionen kan gjenspeiles i strategien.

Vi lever i kontinuerlig konkurranse, og ikke i vakuum

Vi lever i kontinuerlig konkurranse, og ikke i vakuum. Lokale markeder eller markedsplasser finnes knapt nok i 2018,
og de er knapt nok til stede på regionale eller nasjonale arenaer. Skal Ringerike lykkes, må vi vinne i nasjonal og inter -
nasjonal konkurranse med de aller beste.

Strategiarbeid er veivalg, men alternativene må man i stor grad komme opp med selv. Benchmarking og «beste praksis»
hjelper kanskje til å løfte oss, men det er ikke nok til å vinne. Vi må utfordre også de beste, tenke nytt og annerledes,
og utvise mot og tillit til våre veivalg – og vi må stå i det, stole på hverandre og hjelpe hverandre til å  stå den av.
«Strategiarbeid krever både kreativitet, rigiditet og mot.»

Til tross for at det ofte er frykten for å ta feil som er styrende, er det beviselig slik at kulturer som har høy toleranse for
feil, er de som gjør det best. Det kommer til å bli gjort feil og det kommer til å bli tatt feil valg, men redselen for feil må
ikke være styrende. Det viktigste er å tørre å gjøre feil, men samtidig lære av dem.  «Strategi skal ikke redusere risikoen
for å feile, men øke sannsynligheten for å lykkes»  .

SUKSESSFAKTORER

• Felles forståelse for utviklingen

• Enighet om mål, satsingsområder og oppgaver

• Avklarte forhold til roller og ressurser

• Samarbeid og arenaer for utvikling og rulleringen
av strategien

SAM M E N OM E N G OD NÆRI N G SP OLI TI K K

Strategi handler om å ta tydelige valg for å vinne markedet

Regionens næringsliv, folkevalgte og kommunenes administrasjon er alle sentrale aktører og viktige
medspillere for næringsutviklingen i Ringeriksregionen. Næringspolitisk strategi skal vise hva regio -
nen i felleskap skal prioritere for å nå målene som er satt for næringsutviklingen. Næringspolitisk
strategi vil derfor være «av og for næringslivet, folkevalgte og kommuneadministrasjonene».
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Det handler om tre forhold: kunnskap , tillit og handlekraft

Per R. Berger
Ordfører

Hole kommune

Lars Magnussen
Ordfører

Jevnaker kommune

Kjell B. Hansen
Ordfører

Ringerike kommune
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1 . F L E R E AR B EI D SP LASSE R OG HØYE R E VE R DI SKAPI N G

Samlet har Ringeriksregionen hatt en nedgang i antallet
arbeidsplasser gjennom de siste 10 årene. Veksten i antal -
let sysselsatte som bor i regionen, men som jobber utenfor,
står heller ikke i forhold til befolkningsveksten. Konse -
kvensen blir at relativt sett færre personer betaler skatt og
bidrar til kommunal velferd i Ringeriksregionen nå enn
hva vi hadde for 10 år siden. Næringslivet i regionen har
også en svakere vekst i verdiskaping sammenlignet med
regioner det er naturlig å sammenligne seg med.

Målet for næringspolitikken er å skape ere arbeidsplasser og
legge til rette for en høyere verdiskaping med et variert næringsliv.

Variasjonen i næringslivet er viktig for å opprettholde en
høy sysselsetting i det brede lag av befolkningen.

Næringspolitikken skal også bidra til næringslivsvariasjon
som sikrer et bredt jobbtilbud og høy sysselsettingsgrad i
regionen.

Veksten i antallet arbeidsplasser må skje i takt med befolk -
ningsveksten.

VERDI SKAPNI NG:
Som mål på verdiskaping i regionen har vi brukt EBITDA1. EBITDA er virksomhetens inntjening før renter, skatt,
avskrivninger og nedskrivninger. Summen av EBITA for alle virksomhetene i regionen representerer dermed
regionens samlede verdiskaping.

Verdiskaping kan også forstås slik: «Verdiskapingen i en bedrift deles mellom staten som får merverdiavgift, de
ansatte som får lønn, långivere som får rente og eieren som får utbytte. Tallet kan vi nne ved driftsresultat pluss

lønnskostnader»

1Earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations
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Overordnede mål for næringspolitikken i Ringeriksregionen:

FLERE ARBEIDSPLASSER OG HØYERE VERDISKAPING:

• Et variert næringsliv med arbeidsplasser som sysselsetter befolkningen og hvor enda ere kommer i arbeid.

• Økt verdiskaping per innbygger i regionen.

• Økt skatteinngang og derigjennom økning i det kommunale handlingsrommet.

VEKST I ARBEIDSPLASSER I TAKT MED BEFOLKNINGSVEKST:

• Mål om å skape 1 ny arbeidsplass per 2. netto nye innbygger.
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1.1 Ringeriksregionens attraktivitet

Næringspolitisk strategi løfter frem sentrale forhold som
styrker Ringeriksregionens attraktivitet for næringsvirk -
somhet. Tilgjengelige og attraktive næringsarealer, tilgang
på kompetent arbeidskraft og vekst i basisnæringer er ek -
sempler på forhold som vil gjøre det attraktivt å etablere
næringsvirksomhet eller utvide aktiviteten i regionen.

Regionens samlede attraktivitet for næringsutvikling er imid -
lertid ikke begrenset til næringsmessige forhold. Regionens
attraktivitet for besøk, slik som kultur- og handelstilbud,
natur og gode møteplasser, viser seg også å ha betydning for
næringsutviklingen. Høy attraktivitet for bosetting, gitt gjen -
nom attraktive boliger, gode kommunale tjenester og gode
skoler og barnehager, vil også styrke næringsutviklingen.
Erfaring viser også at et godt utdanningstilbud og aktive
kunnskapsmiljøer er viktig for regionens samlede attraktivitet.

Samlet har Ringeriksregionen hatt en beskjeden befolknings -
vekst siste 20 år. Analyser utført av USN peker på manglende
arbeidsplasser som årsak til svak inn ytting. Regionens
attraktivitet knyttet til bosted og besøk har ikke vært høy nok
til å oppveie for manglende arbeidsplasser. Samtidig peker de
samme analyser på at samlet reisetid til Oslo vurderes som
for lang til at pendling er aktuelt for personer som vurderer
inn ytting til kommunene Ringerike og Jevnaker. Hole kom -
mune er i en annen situasjon, som har resultert i betydelig
inn ytting.

For Ringeriksregionen samlet har imidlertid regionens
bosteds- og besøksattraktivitet i beskjeden grad bidratt til
inn ytting og befolkningsvekst. Ny E16 og Ringeriksbanen

NÆRINGSATTRAKTIVITET

Strukturelle forhold
rammebetingelser

Arbeidsplass-
vekst

VEKST!
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Figur 1: Attraktivitetsmodellen fra Telemarksforskning

Samtidig med en aktiv og målrettet næringslivspolitikk som styrker regionens nærings-
attraktivitet, er det en forutsetning at det pågår et aktivt arbeid for å styrke regionens besøks-
og bostedsattraktivitet, samt kunnskapsmiljøer.

Modell som viser de ulike elementer i attraktivitetsbegrepet:

Figur 2: Fire områder som utgjør grunnlaget for attraktivitet og som preger vårt omdømme.

BOSTEDSATTRAKTIVITET

• Boligmarked, tilbud,
priser, omfang

• Kommunale tjenester
av høy kvalitet

• Idrettslag, kulturskole
og friluftsmuligheter

• Høy og god skole- og
barnehagedekning

• Sterk frivillig sektor

• Identitet og stedlig
kultur, åpenhet,
toleranse, raushet
og samarbeidsånd

NÆRINGSATTRAKTIVITET

• Tilgjengelige nærings-
arealer

• Andel og vekst i basis-
næringene

• Infrastruktur, kollektiv-
tilbud

• Tilgang på kompetent
arbeidskraft

• Høy arbeidsmarkeds-
integrasjon

• Stedlige goder, tilbud,
tjenester, bygninger

• Arealberedskap

• Kommunale tjenester

BESØKSATTRAKTIVITET

• Gode stedskvilteter og
sosiale møteplasser

• Godt handelstilbud

• Godt opplevelses-
tilbud

• Godt og bredt kultur-
tilbud

• Stedlige goder, tilbud,
tjenester, bygninger

KUNNSKAPSMILJØER

• Omfattende samarbeid
mellom akademia og
næringsliv

• Gode tilbud for etter
og videreutdanning

• Veletablerte forsknings-
miljøer

• Høyt utdanningsnivå

• Delingskultur

vil kunne endre dette dramatisk. Alle tiltak som på ulike
måter vil styrke regionens nærings-, bosteds- og besøks-
attraktivitet eller kunnskapsattraktivitet, vil være viktige for
den samlede næringsutviklingen.

Mange regioner har som følge av sin bostedsattraktivitet
opplevd stor inn ytting av befolkningsgrupper med attraktiv
kompetanse for næringslivet. I neste omgang har dette økt
regionens næringsattraktivitet og bidratt til økt etablering av
virksomheter med behov for denne typen kompetanse.
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Spørsmål:
Vil foreslåtte strategier

være effektive virkemidler
for å nå målsettingen?

Ut fra fakta og SWOT – vil
foreslåtte strategi være
realistisk og effektiv?

1.2 Utvikling og rullering av næringspolitisk strategi

Et omfattende fakta- og kunnskapsgrunnlag ligger bak målsettingen og de strategiske satsings-
områdene i næringspolitikken. Gitt den kunnskapen vi nå har gjennom faktagrunnlaget, var spørs -
målene: Hva ønsker vi å oppnå med næringspolitikken, og hvilke strategiske satsingsområder vil
være effektive og gode virkemidler for å nå målet?

Muligheten for å nå målet med næringspolitikken betin -
ger også en stor innsats på andre områder enn hva som
er prioritert som strategiske satsingsområder i denne stra -
tegien.  Omdømme, vei og bane, byutvikling samt bo- og
besøksattraktivitet  legges som  premisser for nærings-
politisk strategi.

Ut fra kunnskapsgrunnlaget har USN gjennomført en
SWOT-analyse som gir et samlet bilde på Ringeriksregi -
onens styrker, svakheter, muligheter og trusler. USN har
videre identifiserte seks globale trender 2 som forventes
å prege næringsutviklingen i regionen spesielt. Disse to
forhold, sammen med det som kjennetegner regioner med
vekst har tilsammen satt rammene for valg av strategiske
satsingsområder.

De seks strategiske satsingsområdene vil alle være effek -
tive strategier for å nå målsettingen med næringspolitik -
ken. De tar også tilstrekkelige og nødvendige hensyn til
hvilke forutsetninger Ringeriksregionen har for nærings -
utvikling, gitt gjennom SWOT-analyse og hva vi forventer
av globale trender og utviklingstrekk.

Strategien er dynamisk og evalueres og rulleres årlig.
Dersom forutsetningene for næringsutvikling i Ringeriks -
regionen endres, skal det gjenspeiles i de strategiske sat -
singsområdene.

• Fakta

• Målsetting

• Strategiske
satsingsområder

målsetting

SWOT

Globale og
nasjonale trender

Kjennetegn ved regioner
med økonomisk vekst

Faktagrunnlag:
Dybdeintervjuer og spørreunder-
søkelse knyttet til Nærings-
politisk strategi, Vekstbarometer,
Ringerikstinget, Utviklings-
analyse per 2014, Buskerud
fylkeskommune, Regionenes
unikhet og fortrinn og Nærings-
politikk og strategi for
Ringeriksregionen 2012

Strategiske satsingsområder:
1. Proaktiv arealforvaltning
2. Klynger og nettverk
3. Kunnskap og kompetansebygging
4. Entreprenørskap og innovasjon
5. Trekke virksomheter til regionen
6. Næringsutvikling knyttet til regional

vekst

Premisser utenfor planen:
Omdømme, «Vei og bane»,

byutvikling, bostedsattraktivitet,
besøksattraktivitet

Figur 3: Metode lagt til grunn for utarbeidelse av næringspolitisk strategi

Det er likevel viktig å presisere nødvendigheten av at de
valgte satsingsområdene får tilstrekkelig tid til å virke. De
må ikke «kastes over bord» om målet ikke er nådd innen -
for et urealistisk kort tidsperspektiv.

2Globale trender som spesielt forventes å prege regionens utvikling:
Globalisering og urbanisering, teknologiske endringer, digitalisering, nye for -
retningsmodeller, markedskontakt/distribusjon samt det grønne skiftet
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1.3 Kommunenes påvirkningsmuligheter på nøkkelfaktorer i næringsutviklingen

Kommunen prioriterer aktiviteter med høy
effekt og påvirkning på næringsutviklingen.

Figur 4 viser at kommunens mulighet for påvirkning vil
være høyest for det strategiske satsingsområdet «Proaktiv
arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer».
Figuren viser også at denne aktiviteten er svært viktig for
næringsutviklingen. Premissene for næringsutvikling, som
ligger utenfor strategiens definerte satsingsområder, er
også lagt inn og merket gult i figuren. Dette er forhold
som legges til grunn for næringsstrategien. Det går fram av
figuren at bo- og besøksattraktivitet, byutvikling, omdøm -
me og infrastruktur (Vei og bane) er av stor betydning for
næringsutviklingen, og dette er områder hvor kommunen
har store muligheter for påvirkning.

Vi ser også av figuren at satsingsområde «Trekke virksom -
heter til regionen» overlapper i fire hjørner med arealfor -
valtning, klynger og nettverk, entreprenørskap og kunn -
skap. Dette understreker viktigheten av god samordning
og samhandling på disse områdene. I dialogen med virk -
somheter som vurderer å etablere seg i Ringeriksregionen,
er det avgjørende viktig at arealsituasjonen er klarlagt.
De samme virksomhetene skal også ved etablering i Ringe-

riksregionen kunne styrke og videreutvikle eksisterende
klynger og nettverk og kunne bli sentrale drivere for vekst
i nye næringsklynger. All aktivitet som går på å styrke
regionens samlede kunnskap og kompetanse, må også sees
i sammenheng med det kompetansebehovet næringslivet
i regionen har i dag, men også det behovet næringslivet
i regionen forventes å få i årene som kommer. Entrepre -
nørskap, endringskompetanse og innovasjon er viktig for
å videreutvikle eksisterende næringsliv og kan bidra til en
dreining av næringsstrukturen i en retning som gir flere
arbeidsplasser og høyere verdiskaping.

2) Klynger og nettverk
knyttet til regionale

fortrinn og naturresurser
5) Trekke virksomheter

til regionen

6) Næringsutvikling
knyttet til regional -

vekst
4) Entreprenørskap

og innovasjon
3) Kunnskap og

kompetansebygging

Omdømme

Bo og besøks-
attraktivitet

Byutvikling
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Kommunens muligheter for påvirkning

E
ff
ek
t
iv
er
d
is
ka
p
in
g/

V
ik
ti
gh
et
en
fo
r
n
æ
ri
n
gs
ut
vi
kl
in
g

1) Proaktiv arealforvaltning
og aktiv bruk av

tilgjengelige arealer

Satsingsområder

Premisser utenfor strategiplanen

Vei og bane

Figur 4: satsingsområder og premisser sortert etter effekt og politisk påvirkning
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2.1 Ringeriksbanen og nye E16

2. P R E MI SSE R F OR NÆRI N G SU TVI K LI N G E N

De valgte og prioriterte satsingsområdene bygger i stor grad på den strukturen og organiseringen
regionen har, og forutsetter at en rekke tiltak videreføres og prioriteres tilsvarende høyt. De premis -
ser som følger i dette kapittelet, bør sees på som selvstendige strategier, hvor det må satses i hele
strategiperioden.

Det er bred politisk oppslutning om at Ringeriksbanen og
nye E16 Sandvika til Hønefoss og Olum til Eggemoen vil
bli realisert og stå ferdig rundt 2028. Det betyr igjen at
regionen kan legge de økte mulighetene dette gir som pre -
miss for næringsutviklingen, men også må møte de utfor -
dringene som vil følge av at Ringeriksregionen reisetids -
messig om noen år vil knyttes nærmere Oslo.

Det aktive påvirkningsarbeidet, og det regioninterne
arbeidet med tilrettelegging, koordinering og utvikling
må videreføres i hele perioden.

2.2 Omdømme

Det betyr lite hvor gode regionen er til å legge til rette
for vekst, dersom omverdenen ikke kjenner til det. Der -
for er det avgjørende viktig at regionen parallelt med en
aktiv næringspolitikk også driver et aktivt omdømme-
arbeid. Globaliseringen har gitt næringslivet større
muligheter i nye markeder, men også større konkurranse
om tilgang til kapital, kompetanse og kunder.

Et godt omdømme er avgjørende for å nå strategiske mål,
og et omdømme er summen av hvordan omverdenen ser
(oss). Omdømme kan sees på som vår samlede merkevare.
En regions omdømme er viktig overfor sentrale interes -
senter som kunder, eiere, investorer, media, politikere,
leverandører, partnere og myndigheter. Et bevisst forhold
til omdømme- og merkevarebygging gir oss betydelige
konkurransefortrinn.

Internasjonale studier viser at verdien er enorm
– enten du måler i kundelojalitet, markedsandeler
eller i kroner og øre.

De premisser som følger i dette kapittelet,
bør sees på som selvstendige strategier, hvor
det må satses i hele strategiperioden.
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2.3 Byutvikling og Hønefoss som regionsenter

Et riktig premiss for næringspolitisk strategi vil være at gjel -
dende byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018–2040 følges.
Konkrete planer gir forutsigbarhet og retning i utviklingen
av Hønefoss som regionssenter. Byutviklingsstrategien viser
hvordan Hønefoss rigges for vekst og hvordan byen skal tjene
som drivkraft og vekstimpuls for hele regionens utvikling.

Erfaringer nasjonalt og internasjonalt er at regioner med
vekst har et regionssenter som sentral drivkraft og vekst-
impuls for regionen som helhet.

2.4 Attraktivitet

I erkjennelsen av at det ikke er mulig å skille skarpt mel -
lom næringsattraktivitet, besøksattraktivitet, bosteds-
attraktivitet og kunnskapsattraktivitet, i en nærings -
politisk strategi, ligger det som en forutsetning og en
nødvendighet at det samtidig arbeides aktivt med å
styrke alle områder.

Ved å øke attraktiviteten skaper vi mer vekst enn
forventet, ut fra stedets strukturelle betingelser
for vekst.
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3. FAKTA SOM F U N D AM E N T FOR NÆRI N GSP OLI TI SK STR ATE GI

3.1 Ringeriksregionens vekstmuligheter
De største mulighetene for vekst i Ringeriksregionen lig -
ger i regionens plassering sentralt på det befolkningsrike
Østlandet og de forsterkede mulighetene som ny infra -
struktur gir. Regionen trenger flere arbeidsplasser og høy -
ere verdiskaping. For å lykkes med dette må flere virk -
somheter etableres i regionen. Enten gjennom ekspansjon i
eksisterende næringsliv eller ved nyetablering. For å skape
helt nødvendig vekst må det legges til rette for nærings-
etablering og kunnskaps- og kompetanseheving i regionen.

3.2 SWOT-analyse for Ringeriksregionen
Oversikten viser hvilke styrker, svakheter, muligheter og
trusler Ringeriksregionen kan legge til grunn i nærings-
utviklingen. SWOT analysen baseres på kunnskapsgrunn -
laget USN har utarbeidet i forbindelse med nærings-
politisk strategi  (Figur 5) .

3.3 Trender og drivkrefter for vekst
Nasjonale og internasjonale utviklingstrekk og trender
vil spille en betydelig rolle for utviklingen generelt og
næringsutviklingen spesielt, i årene fremover. Dette står
imidlertid ikke i motstrid til det faktum at næringsutvik -
lingen i Ringeriksregionen også vil være helt avhengig av
de folkevalgtes evne til å legge til rette for vekst. Innsikt
og kunnskap om nye trender, i tillegg til den lokale kunn -
skapen, gir oss avgjørende muligheter til ny vekst og ut -
vikling.

I valg av strategiske satsingsområder er det spesielt lagt
vekt på betydningen den teknologiske endringen og digi-
taliseringen (herunder automasjon) får for næringsutvik -
lingen i regionen. Videre viser kunnskapsgrunnlaget at in -
ternasjonal handel og produksjon skjer gjennom stadig nye
og skiftende forretningsmodeller og distribusjonskanaler.
I utviklingen av næringslivet i Ringeriksregionen vil dette
være globale trender og utviklingstrekk det er særlig grunn
til å ta hensyn til.

Det grønne skiftet er både en forretningsmulighet og en
form for rammebetingelse som vil påvirke det regionale
næringslivet i eskalerende grad. Regionens fortrinn innen -
for det grønne skiftet, er også pekt på som svært gode
(skog- og jordressurser, tilgang til nok betinget fornybar
energi, teknologi mm).

For at regionen skal oppnå ønsket utvikling og vekst i et slikt landskap,
er de folkevalgtes evne til å navigere og ta riktige valg helt avgjørende.
Politisk initiativ og mot er derfor planens mest sentrale forutsetning.

En regional næringspolitisk strategi peker
spesielt mot og utfordrer i første hånd de folke-
valgte.

Det betyr at man i prinsippet må forstå de
fleste strategiske valg som noe som nettopp
utfordrer og knytter de folkevalgte til et ansvar.

Mulighetene regionen har for vekst må også sees i
sammenheng med  globale trender og utviklingstrekk  .
Avslutningsvis har vi beskrevet kjennetegn ved regio -
ner som med ulike utgangspunkt har  lyktes med  å ska -
pe  vekst  . Spesielt har vi vært opptatt av hvilke strate -

gier som er valgt for å skape vekst. Summen av denne
kunnskapsstatusen danner grunnlag for de strategiske
satsingsområdene som er valgt. Avslutningsvis omtales
et utvalg næringers betydning for sysselsetting, verdiska -
ping og velferd.

SWOT-analysen baseres på kunnskapsgrunnlaget USN har utarbeidet, hvor også intervjuer og
spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av ledere i regionens bedrifter, har hatt be -
tydning. Grunnlag for å identi sere gode strategier som bygger opp under målsettingen for
næringspolitikken, ligger i faktagrunnlaget.

INTERNASJONALE TRENDER OG DRIVKREFTER
• Globalisering og urbanisering
• Teknologiske endringer
• Digitalisering
• Nye forretningsmodeller
• Markedskontakt og distribusjon
• Det grønne skiftet
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3.4 Kjennetegn ved regioner med vekst versus liten til ingen vekst
Når infrastrukturen i regionen er ferdigstilt, gir dette en region-
forstørring og store muligheter for vekst. Følgende kjenne -
tegn er påvist for regioner som har lyktes med å skape vekst i
arbeidsplasser, sysselsetting og verdiskaping:

• Byregioner må utvikles slik at man legger til rette for
vekst både i by og omland  , siden det ikke kan forventes
at økonomisk vekst automatisk smitter over på omlandet

• Politikk som fremmer  vekst i det eksporterende private
næringslivet  gir høyere vekst

M U LI GH E TE R
• Ringeriksbanen og ny E16

• Økt boligbygging og sentrumsutvikling som følge
av stor befolkningsvekst

• Tettere integrering med næringslivet i Osloregionen
bidrar til høyere regional produktivitet, vekst og
verdiskaping

• Etableringa av virksomheter med høyere verdiskaping
som følge av raskere reisevei til Oslo og Bærum

• Tilgang til høy kompetanse gjennom personer som
i dag pendler ut

• Tilgang til høy kompetanse gjennom personer som
i fremtiden pendler inn

• Styrket samhandling mellom næringsliv og universitet

• Etablering av kraftkrevende industri

• Tydeligere posisjon i Osloregionen

• Ta en posisjon i det grønne skiftet

• Vekst gjennom klyngedannelser

• Større mulighet til å beholde og tiltrekke oss
unge mennesker

E
K
S
TE
R
N
E

TR U SLE R
• Lavt entreprenørskap og gründervirksomhet i

næringer med høy verdiskaping

• En ikke optimal arealdisponering av nærings-
og boligarealer

• Industriproduksjonen automatiseres, robotiseres
og får et høyere teknologi og tjenesteinnhold

• Industrisysselsettingen vil ikke øke uten nyetableringer

• Kompetansesamfunnet er på veg

• Attraktive nærings og boligarealer står ubenyttet

• Handelslekkasje

• Varehandelen må fornye seg for ikke å tape
markedsandeler

• Internasjonal konkurranse

• Tiltakende takt i teknologisk utvikling og i det
digitale skifte

• Nye strukturer for hvordan virksomheter omsetter
varer og kommuniserer med kunder og leverandører

• Attraktive virksomheter velger bort Ringeriksregionen

• Økt utpendling ved kortere reisevei til Oslo

• Forsinkelser i utbygging av Ringeriksbanen og E16

STYR KE R
• Nærhet til Oslo, Gardermoen og Drammen

• Samferdselsknutepunkt

• Tilgang til ren energi, kraftoverskudd og store
grus- og skogressurser

• Stor tilgang til attraktive arealer for nærings-
og boligformål

• Moderne yplass

• Variert natur, attraktiv for landbruk*, reiseliv, besøk
og bosetting

• Har lokale næringslivsaktører med bransje og lokal-
kunnskap med vilje og evne til å investere i regionen

• Hønefoss er universitetsby

• Mange lokale bygg- og anleggsvirksomheter

• Hønefoss er handelsbyen for et stort omland

• Konkrete planer som gir forutsigbarhet og retning
i utviklingen av Hønefoss som regionssenter

• Et blomstrende frivillig og kommersielt kulturliv

• Viktig reiselivsdestinasjon

IN
TE
R
N
E

SVAKH E TE R
• En aldrene befolkning

• Lavt utdanningsnivå

• Svak befolkningsvekst

• Lavt kommunaløkonomisk handlingsrom

• En for lav andel av næringer med høy verdiskaping

• Lav andel kunnskapsbedrifter

• Ingen nasjonale eller internasjonale hjørnestens-
bedrifter (lokomotiver) med ere enn 250 ansatte

• Ungdom med attraktiv kompetanse trekker mot Oslo
og andre byer med mer interessante arbeidsplasser

• Lav tilgang til spisskompetanse for høyteknologiske
næringer

• For dårlig vei og baneforbindelse til Oslo samt frem-
kommelighet i Hønefoss

• Lite bruk av offentlig nasjonalt virkemiddelapparat

• Beskjedent samarbeid mellom næringsliv og FOUI

• Lav høyteknologisk annerkjennelse

• Uklarhet i reguleringssaker

• Lav oppmerksomhet på klyngedannelser*Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk, husdyrhold,
skogbruk, hagebruk og andre primærnæringer

Figur 5: SWOT-analyse for Ringeriksregionen

• Andel av arbeidsstyrken med  høyere utdanning forklarer
mye av veksten innenfor byregioner

• Byregioner som ligger på  grensen til akseptabel pendler-
avstand  til store byregioner har gjennomgående
lavere sysselsettingsvekst

•  Pendlingsaktivitet  og  arbeidsinnvandring  må til for å
skape vekst

•  Gunstige sosioøkonomiske  kjennetegn (eks. høy privat
inntekt) ved byregionen går også sammen med  høy vekst

1 1



3.5 Viktige næringer for sysselsetting, verdiskaping og velferd

Målet for næringspolitikken er å skape flere arbeidsplas -
ser og øke verdiskapingen. Dette betyr at alt arbeid med
å trekke næringsvirksomhet til regionen, eller bygge opp
under og videreutvikle eksisterende næringsliv, krever
bevissthet om hvilke egenskaper ulike næringer har for å
nå målet med næringspolitikken.

Tabellen på motstående side viser at næringer merket  blå
har den egenskapen at de bidrar til  høy sysselsetting  , dekke
lokale behov  og bidrar til at Ringeriksregionen blir et
mer attraktivt sted å bo. Næringer merket  grønn  har den
egenskapen at de bidrar til  høyere verdiskaping  , høyere
inntekt, høyere skatteinngang og høyere velferd. Nærvær
av virksomheter i disse bransjene bidrar også til  høyere

næringsattraktivitet  ved at slike virksomheter leverer
tjenester og varer som kan øke produktiviteten og lønn -
somheten til andre virksomheter. Virksomheter i denne
gruppen vil også være avgjørende for å utvikle nærings -
klynger i regionen.

Et fellestrekk for de bransjene som bidrar
til høyere verdiskaping, velferd og nærings-
attraktivitet, er at de er kunnskapsintensive.
Kunnskaps- og kompetanseheving står derfor
sentralt i næringspolitisk strategi.

12

FA
K
TA
S
O
M
FU
N
D
A
M
E
N
T
FO
R
N
Æ
R
IN
G
S
P
O
LITIS
K
S
TR
ATE
G
I



*Her er tradisjonell varehandel isolert driveren for kategoriseringen. Reparasjon av motorvogn isolert har høy verdiskaping og er
arbeids- og kapitalintensivt. Kategorien er en internasjonal standard kalt NACE, som samler disse tre bransjene i et samlebegrep.

næringsgrupper er viktige for: verdiskaping, velferd, næringsattraktivitet GRØN N E

BLÅ næringsgrupper er viktige for: sysselsetting, dekke lokale behov, bostedsattraktivitet

Næringsgruppe
(Nace)

Betydning for regional
verdiskapning og vekst

Arbeids-
intensiv

Kapital-
intensiv

Vare- og
tjeneste-
intensiv

Kunn -
skaps-
intensiv

Bidrag til
total

omsetning
i regionen

Industri Driver for verdiskapning gjennom produk-
sjon av industriprodukter som eksporteres
ut av landet eller ut av regionen

Stort bidrag til lokal sysselsetting

Høy
Moderat til

Høy
Høy Moderat Høy

Elektrisitet, vann,
renovasjon

Øker attraktiviteten til regionen for
andre bedrifter gjennom infrastruktur
og tjenester

Moderat bidrag til lokal sysselsetting

Svært lønnsomt over tid

Moderat
Høy. Høye

etablerings -
kostnader

Lav, etter
infrastruktur-
investeringen

Moderat/
Høy

Moderat

Bygg og Anlegg Bidrar til regional vekst gjennom ny
bygningsmasse og infra struktur

Bidrar sterkt til lokal sysselsetting

Moderat lønnsomt

Høy
Moderat/

Høy
Høy

Moderat/
Høy

Høy

Varehandel, motor -
vognreparasjon*

Genererer behov for en lokal befolkning

Stort bidrag til lokal sysselsetting

Lav lønnsomhet

Høy Moderat Høy Lav Meget høy

Finansiering og
forsikring

Yter nansielle tjenester til virksomheter
og privatpersoner

Lavt bidrag til lokal sysselsetting

Meget høy lønnsomhet

Moderat Lav Lav Høy Moderat

Omsetning og drift
av fast eiendom

Yter forvaltningstjenester av eiendommer

Svært lavt bidrag til lokal sysselsetting

Meget høy lønnsomhet

Lav Høy Meget lav Lav
L av /

Moderat

Informasjon og
kommuni kasjon

Bidrar til verdiskapning gjennom eksport
av immateriell eiendom som programvare
og tilhørende tjenester

Meget høy lønnsomhet

Lav Lav Meget lav Høy Lav

Faglig, vitenska -
pelig, og teknisk
tjenesteyting

Bidrar til verdiskapning gjennom eksport
av immateriell eiendom som programvare
og tilhørende tjenester

Yter kunnskapsintensive tjenester til
andre rmaer i regionen

Bidrar med det til høyer lønnsomhet i
andre rmaer

Lav Lav lav
Meget

høy
Meget lav

Figur 6: Ulike næringsgruppers effekt på mål
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4. STR ATE GI SK E SATSI N G SOM RÅD E R

De strategiske satsingsområdene er et resultat av en omfat -
tende analyse. De ulike satsingsområder er valgt ut på bak -
grunn av i hvilken grad de vurderes som effektive virke-
midler for å nå målet om flere arbeidsplasser, høyere verdi-
skaping og næringslivsvariasjon. De samme satsingsom -
rådene er også vurdert i forhold til hvor godt de bygger på
regionens styrker, svakheter, muligheter og trusler slik de
fremkommer gjennom SWOT-analysen. Strategiene skal
også være robuste med hensyn til globale og nasjonale
trender og utviklingstrekk som igjen vil gi både muligheter
og utfordringer for regionens næringsliv.

Av et bruttoutvalg på anslagsvis 20–25 ulike alternativer,
er det identifisert og prioritert seks strategiske satsings -
områder. Hver og en bygger på sin måte opp under mål-
settingen for næringspolitisk strategi. For hver og en er
det også identifisert tilstrekkelig mulighet for påvirk -
ning, slik at det kan utvikles en hensiktsmessig regional
næringspolitikk.

I tabellen under listes de seks innsatsområdene opp, sammen
med en begrunnelse og en kobling til planens overordnede mål.
Satsingsområdene presenteres hver for seg i dette kapit -
telet.

Det er også identifisert fem premisser for de prioriterte
satsingsområdene. Det er allerede vedtatt og ingangsatt
løpende tiltak/ strategier, og disse forutsettes videreført.
Av disse premissene er også området Omdømme utformet
som et eget satsingsområde. Se appendix 1.

De strategiske satsingsområdene er et resultat av en omfattende analyse, hvor ulike satsings-
områder er valgt ut på bakgrunn av i hvilken grad de vurderes som effektive virkemidler for å nå
målet om ere arbeidsplasser, høyere verdiskaping og næringslivsvariasjon.

Strategiene skal også være robuste med
hensyn til globale og nasjonale trender og
utviklingstrekk som igjen vil gi både muligheter
og utfordringer for regionens næringsliv.

# Satsingsområde Begrunnelse Målområde

1

Proaktiv

arealforvaltning og
optimal bruk av

tilgjengelige arealer

Uten tilgengelig arealer for bosetting, næring og rekrea -

sjon vil vekst ikke være mulig. Dette satsingsområdet blir
dermed helt sentralt.

Grunnleggende
for en vekst-

strategi

2 Klynger og nettverk
Næringsklynger er ett av ytterst få virkemidler for økt
verdiskaping i næringslivet som beviselig har effekt.

Større verdi-
skaping

3
Kunnskap og

kompetansebygging

Desto høyere kunnskap og mer erfaring vi klarer å utvikle,
tiltrekke oss og bygge opp, jo mer attraktivt vil det være å
etablere seg her, og jo mer vil næringslivet vokse.

Økt skatte-
inngang

4
Trekke virksomheter

til regionen

Vi kan tilrettelegge, planlegge og ønske så mye vi vil, men
ingen muligheter gripes før de er kjent. Et slikt konkurran -
sefortrinn kan vi faktisk gjøre noe med, og vi kan bygge på
godt etablert struktur og erfaring.

Større verdi -
skaping, mer
robust og variert
næringsliv, ere
arbeidsplasser

5
Entreprenørskap og

innovasjon

Alle de største virksomhetene på Ringerike i 2003 er borte i
2018. De dominerende aktørene i dag, er skapt i det samme

perspektivet. Denne utviklingen er eskalerende, og global.
Våre fremtidige bedrifter skaper vi i dag, og mange er ennå
ikke skapt.

Flere arbeids -
plasser, ere i
arbeid

6
Næringsutvikling knyttet

til regional vekst og
offentlige investeringer

Der hvor de øvrige innsatsområdene i hovedsak handler
om tilrettelegging og «å så frø», handler dette området om å
høste. Det er en unik mulighet som vi neppe får igjen.

Større verdi -
skaping, mer
robust og variert
næringsliv

A1 Omdømme
Uten oppmerksomhet, intet omdømme. Intet omdømme,
ingen vekst.

En forutsetting
for hele planen
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Regionen skal utarbeide en nærings-
politikk som øker antall arbeidsplasser og
den regionale verdiskapingen – men hvordan?

STRENGT TATT FINNES DET BARE FEM MULIGHETER:

1) En eller ere personer starter en bedrift

2) En virksomhet i regionen utvikler seg, og
vokser eller generer et større overskudd

3) En virksomhet ytter til regionen

4) En virksomhet starter en ny virksomhet
(knoppskyting)

5) En virksomhet samarbeider med annen
virksomhet og blir gjennom det mer rasjonell,
eller utvider samspillets totale verdikjede

Figur 7:
Verdiskaping
i regionen

1)

2)

3)

4)

5)

Virksomheter

Personer

En næringspolitisk strategi peker spesielt mot og utfordrer i første hånd politikerne.
Det betyr at man i prinsippet må forstå de fleste strategiske valg som noe som nettopp
utfordrer politikerne og knytter dem til et ansvar.
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4.1 Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer

Regulering og klargjøring av attraktive arealer for næ -
ring, bosetting og rekreasjon er en forutsetning for vekst.
Ringeriksregionen har fortsatt betydelige arealer å spille
på – enten det er for boligformål eller næringsformål. Det -
te må utnyttes, sett opp mot det faktum at det blir stadig
mindre arealer tilgjengelig så tett på Oslo.

Konkret innebærer dette at kommunene er i forkant av ut -
viklingen med å regulere og klargjøre arealer som dekker
behovet til nærings- og boligformål. En optimal bruk av
arealer innebærer også at arealene disponeres effektivt opp
mot ønsket nærings- og befolkningsutvikling.

Det er både mulig og nødvendig at kommunene er mer
aktive for å påvirke og være en pådriver for rett areal-
disponering som sikrer arealer for fremtidig vekst. En op -
timal arealdisponering oppnås best ved å se arealene i en
regional sammenheng og i et tett interkommunalt samar -
beid mellom de tre Ringerikskommunene.

FAKTA

• Ringeriksregionen har 2.500 dekar klar for nærings-
etablering og på lang sikt 6.400 dekar klar for
næringsetablering

• Ringeriksregionen har en femtedel av Bærums
befolkning, men fem ganger Bærums areal

• Kontorarealer er 3–4 ganger mer arealeffektive
en øvrig næringsvirksomhet

STRATEGI

• Utarbeide felles regional areal- og transportplan

• Ta kontroll med at kommuneplanens arealdel følges
og oppfylles

• Ta offentlig styring der særinteresser kommer i
kon ikt med regional utvikling

• Gi tydelige signaler til grunneiere og byggherrer om
kommunenes ønsker for næringsutvikling og
arealdisponering

• Fremvise årlig statistikk for nye bolig- og
næringsarealer

• Gi høy prioritet til kapasitet og kompetanse på
behandling av arealplaner

• Etablere oversikt over egnede arealer som ikke
inngår i kommuneplanen

Gjennom en aktiv bruk av plan- og bygningsloven og
virkemidlene som finnes i loven, har kommunene anled -
ning til å styre arealbruken. Kommunene har ved aktiv
bruk av de ulike arealplantypene, bestemmelser og ret -
ningslinjer, en mulighet til å styrke plan- og bygnings-
lovens betydning for forvaltningen av arealbruken knyttet
til næring, bolig, rekreasjon.

16
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• Til enhver tid ha attraktive byggeklare bolig-
arealer som sikrer målene for befolkningsvekst

• Til enhver tid ha relevante næringsarealer som
sikrer målene for næringsutvikling.

17
Denne næringspolitisk strategien peker spesielt på, og utfordrer først og fremst folkevalgte. Det betyr at man i prinsippet
må forstå de strategiske veivalgene som noe som nettopp utfordrer og knytter folkevalgte til et politisk ansvar.



4.2 Klynger og nettverk

Næringsklynger står sentralt for selskaper, bransjer og
økonomier med sterk vekst nasjonalt og internasjonalt.
Norsk industri i verdensklasse er utviklet gjennom klynge-
samarbeid. Regionen har allerede flere næringsområder
som i større og mindre grad har kjennetegn på klyngedan -
nelser. Noen av områdene har kommet lenger i sin klynge -
utvikling enn andre.

Så godt som alle områdene/klyngene er utviklet av private
initiativ og med privat kapital, med den kraft det i seg selv
betyr. I disse områdene ligger det til rette for betydelig
vekst i årene framover, gitt de riktige stimuli og ramme -
betingelsene.

FAKTA

• Engineering – og produksjonskompetanse i
verdensklasse

• En industrikultur er fortsatt til stede

• Fortsatt prosessindustri-kompetanse

• Sterke eksisterende miljøer – Eggemoen,
Treklyngen, Kartverket, Økonomiklyngen,
universitetet, sykehuset/helse og livstil,
og kultur- og opplevelsesturisme

• Naturressurser, landbruk, grus, stein og tre

• Nærhet til Oslo og store leverandør- og
kundegrupper

• Regionen har medlemsbedrifter i næringsklyngen
Subsea Valley

• Ringeriksregionen har for tiden ingen pågående
prosesser for klyngedannelse gjennom det
statlige nettverks- og klyngeprogrammet

STRATEGI

• Utarbeidelse/bestilling av en regional strategi for
økt klyngedannelser i Ringeriksregionen i henhold
til Norwegian Innovation Clusters program

• Regionalt og kommunalt engasjement for å støtte
opp mot lokale klyngeutviklerne og deres behov

• Synliggjøre enighet om at en samlet region står
bak de som utvikler områdene/klyngene

• Beslutninger og vedtak som legger til rette for
næringsklyngesamarbeid der regionale fortrinn er
tilstede

• Ta initiativ overfor Osloregionen, Kongsberg og
Raufoss for å etablere forpliktende industrisamarbeid

• Måle klyngedannelse gjennom indeks

Det er også innenfor disse klyngeområdene at potensialet
for kunnskapsbedrifter/kunnskapsarbeidsplasser og arbeids-
plasser med høyere verdiskaping er størst.

For et par av områdene, bør det i seg selv være gode utsikter
til økt internasjonalisering, og med en topp moderne
flyplass midt i regionen, vil hele regionen kunne få en sti -
mulans til økt internasjonal oppmerksomhet.

Klyngesamarbeid er avgjørende for å nå opp i nasjonale og
internasjonal konkurranse.

Norsk industri i verdensklasse er
utviklet gjennom klyngesamarbeid.
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• Etablert næringssamarbeidet med Osloregionen, Kongsberg, Raufoss, Borregaard m. .

• Sterke næringsklynger som kan virke som motorer i regional næringsutvikling

• Flere formaliserte nettverk og klynger, som kvali serer til virkemidler gjennom
Norwegian Innovation Clusters program
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4.3 Kunnskap og kompetansebygging

Næringslivets kompetansebehov vokser raskere enn befolk-
ningens kompetanse. Selv bedrifter og næringer som tradi -
sjonelt har vært betraktet som «lavkompetansenæringer»,
opplever et økende og behov for mer og ny kompetanse,
for å møte nye utfordringer.

Tilgang til rett kompetanse er avgjørende for utvikling av
eksisterende bedrifter og etablering av nye. Globale tren -
der og utviklingstrekk medfører en tiltakende endring i
næringsstruktur. Dette bidrar også til at næringslivet får et
sterkt behov for oppdatert og ny kompetanse. Kunnskaps -
basert næringsliv bidrar sterkest til verdiskaping og vel -
ferd i Norge. På bakgrunn av dette står Ringeriksregionen
overfor en stor utfordring.

Næringsstrukturen i Ringerike domineres av industri, han -
del og håndverk. Dette har gjennom de siste årene gitt en
beskjeden vekst i verdiskaping og totalt sett få nye arbeids -
plasser. Regionen trenger flere nye arbeidsplasser og økt
verdiskaping. En endring av næringsstrukturen er påkrevd.

FAKTA

• Generelt lavt formelt utdanningsnivå

• Ubalanse mellom tilgang på kompetanse og
etterspørselen hos bedriftene

• Ikke tilfredsstillende tilgang til spisskompetanse
for høyteknologiske næringer

• Lav tilgang til kompetent arbeidskraft reduserer
muligheten for klyngedannelser og næringsvekst
innen industri, bygg og anlegg og i utpregede
kunnskapsnæringer

• Høyere utdannet ungdom ytter i uønsket grad
ut av regionen.

STRATEGI

• Ta initiativ for å komplettere utdanningstilbudet
med teknisk fagskole i regionen

• Ta initiativ for å styrke entreprenørskapsunder-
visningen i grunn og videregående skole og
utvikle ere tilbud og arrangementer tilsvarende
Ungdommens Ringerikskonferanse.

• Gjennomføre en kartlegging av hvem som har lyk -
kes og hva de har gjort for å lykkes med å satse på
systematisk kunnskaps- og kompetansebygging

• Utvikle et kompetanseutviklingsprogram i sam -
arbeid mellom næringsliv, videregående skoler,
utviklingsaktørene og USN.

• Gi tydelige signaler om behovet og stille krav til
økt satsing på fagopplæring og videregående
utdanning i henhold til NPS.

Dette vil være mulig ved å skape ny vekst i eksisterende
næringsliv og ved å trekke nye virksomheter til regionen,
innen næringer med høyere verdiskaping. Kunnskap og
kompetanseheving er avgjørende for å lykkes med dette.

Hvordan kan jeg og vi som folkevalgte påvirke kunnskaps-
og kompetansebyggingen i regionen? Dette kan være et
relevant spørsmål å stille som folkevalgt. Konklusjonen
kan ikke være: «Det kan jeg ikke påvirke», men et nytt og
nysgjerrig spørsmål: «Hvem har lykkes med dette og hva
har de gjort for å lykkes?». Det finnes alltid noen å lære av,
for systematisk kunnskaps- og kompetanseutvikling skjer
på utallig mange måter og på overraskende mange steder.

For å øke verdiskapingen og sikre privat og offentlig vel -
ferd i regionen vil det være nødvendig å gjøre næringslivet
i regionen mer kompetanseintensivt.
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• Økt antall læreplasser i regionen

• Økt andel med relevant fagutdanning og høyere utdanning

• Økt yrkesdeltakelse gjennom relevante kompetansehevingsprogrammer

• Økt generelt utdanningsnivå i befolkningen

21
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4.4 Trekke virksomheter til regionen

Ringeriksregionen har et uttalt mål om høyere verdiska -
ping, flere arbeidsplasser og et mer robust nærings- og
arbeidsliv. Et viktig virkemiddel i den sammenhengen
er målet om å tiltrekke seg flere nyetableringer og re-
allokeringer til regionen. I et perspektiv hvor blant annet
Ringeriksbanen og ny E16 fra Gardermoen til Hønefoss
og Sandvika til Hønefoss er en realitet, er dette enda mer
relevant og viktig.

Strategier for å tiltrekke seg nye virksomheter vil ta
utgangspunkt i regionens forutsetninger, eksisterende
nærings- og arbeidsliv og globale trender. Det er viktig at
man gjør en aktiv vurdering av hvilke næringer man vil
forsøke å tiltrekke seg, da man ellers kan stå igjen med en
tilgang som både er for bred og for vag.

For en region som Ringerike vil det være sentralt å rette
proaktivt og utadvendt arbeid mot potensielle etablerere.

På tross av sterke forutsetninger er regionen ikke vidt kjent
i hverken inn- eller utland. Det må av denne grunn være
opp til regionen selv å spre budskapet om hva man kan
tilby, som kan få bedrifter til å etablere seg her.

Selv om strategienes primære virkeområde er det vi om-
taler som privat næringsliv, omfattes dette punktet også av
statlige/offentlige arbeidsplasser. Regjeringen har meldt

STRATEGI

• Utarbeide egen konkurransestrategi og handlings -
plan med aktivitetsmål for å tiltrekke virksomheter
til regionen

• Tydelig forvente at det dedikeres personer og res -
surser til oppgaven med å synliggjøre regionens
kvaliteter og muligheter, med mål om at bedrifter
og virksomheter etablerer seg

• Utvikle et sett salgsprospekt rettet mot markedet
for næringsetableringer, basert på regionale for -
trinn og planer, etter modell for beste praksis

• Sikre høy arealberedskap og prioritering av areal -
bruk i tråd med aktuelle handlingsplaner

• Gjennom løpende rapportering på porteføljen av
bransjer og næringer i yt for å sikre en proaktiv
næringsetableringspolitikk

• Drive en proaktiv næringspolitikk gjennom å spille
på utviklingsaktører med naturlige samarbeids-/
alliansepartnere, tilpasset hver enkelt case eller
etablering

en intensjon om utflytting av statlige arbeidsplasser fra
Oslo, og det vil være viktig for regionen å forsøke å til -
trekke seg noen av disse. Utflyttingen av Statens Kartverk
var i sin tid en viktig vitamininnsprøyting for regionen.
Ringeriksregionen kan være et naturlig valg for statlige
arbeidsplasser som er avhengige av nærheten til Oslo eller
andre av regionens fortrinn.

22

FAKTA

• N HO og Innovasjon Norge har identi sert Ringerike
som et av landets mest spennende vekstområder

• Det samarbeides tett mellom Ringerike, Invest in
Norway, en rekke bank- og nansmiljøer, Statkraft
m. . om internasjonale etableringer

• Ringeriksregionen har årlig direkte kontakt med
over 100 bedrifter fra inn- og utland, om potensielle
etableringer

• Ringeriksregionen er et naturlig nasjonalt knute -
punkt for data, strøm og transport

• Etterlatt infrastruktur fra nedlagt industri, er
identi sert som fortrinn i størrelsesorden « ere
milliarder» i spart investeringskostnad

• Det grønne skiftet og Norges kraftoverskudd fører
med seg mange interessante muligheter for regionen

• Regjeringen har meldt en intensjon om ut ytting av
statlige arbeidsplasser

• Region Viken vil legge om fylkeskommunal struktur
og tjenesteproduksjon

• Høy produktivitet og lav energipris gir gode mulig -
heter for internasjonal industri

• En tredel av alle norske industribedrifter satser
på nye produkter i nye markeder, og melder
investeringsbehov

• Regulerte områder med få hindre for etablering
er et krav for å lykkes i nasjonal og internasjonal
konkurranse
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• Økt aktivitet i arbeidet med næringsetableringer og
antall etableringer

• Være kjent for vår utadvendte og modige måte å for -
midle våre næringsmuligheter i markedet og for å ha
kortest mulig vei fra ord/plan til handling

• Verdsette, godt samarbeid mellom offentlig, private og
kompetanseutviklingsmiljøer

• Større andel virksomheter i regionen som bygger opp
under målene for næringspolitisk strategi
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4.5 Entreprenørskap og innovasjon

Entreprenørskap , er å etablere og /eller utvikle en ny
forretningsmessig virksomhet. Innovasjon er fornyelse,
nyskapning, forandring, nye produkter, nye tjenester, nye
forretningsmodeller eller nye produksjonsprosesser som
tas i bruk.

Tidligere holdt store industribedrifter verdiskapingen og
sysselsettingen oppe. Endringene skjedde i et langt lavere
tempo og bedriftenes og produktenes livssyklus var mye
lenger enn i dag. Flere av regionens hjørnestensbedrifter er
resultat av lokal innovasjon og entreprenørskap.

Forskning viser at en av de viktigste premissene for
regional økonomisk vekst er en kultur for innovasjon
og entreprenørskap. Dette innebærer at befolkningen og
næringslivet i høy grad innehar kunnskap om disse tema -
ene, at entreprenørskap fremstår som et reelt alternativ
til en vanlig stilling, samt at det finnes et godt organisert
virkemiddelapparat.

FAKTA

• Innovasjon og entreprenørskap er kompetanse
man kan tilegne seg gjennom kunnskap og trening

• Takten av etableringer i Ringeriksregionen er
lavere enn på landsbasis

• De este nyetableringer skjer i tradisjonelle
næringer med lav verdiskaping

• Ringerike har et sett av regionale virkemidler
for å stimulere entreprenørskap og innovasjon

• Samspillet mellom de regionale utviklings-
aktørene preges av manglende samhandling
og koordinering

• En rekke større industribedrifter er avviklet i
senere tid, blant annet grunnet manglende
omstillingsevne

• Omstillingsevne kan måles i endrings- og
innovasjonskompetanse

• Knoppskyting er en viktig omstillingsmekanisme
som krever entreprenørskapskompetanse

• Det er i regionen stort potensial i bedre utnyt -
telse av det offentlige virkemiddelapparatet
– herunder også forskningsmidler

STRATEGI

• Styrke entreprenørfaget gjennom Ungt entre-
prenørskap og Hack4no i alle skoler

• Styrke de regionale utviklingsaktørene, og konsoli -
dere virkemidler for innovasjon og entreprenørskap

• Sikre SIVA-inkubator gjennom strategiske,
regionale eierskap og samarbeidsavtaler

• Proaktivt følge opp og stimulere vekst hos
etablerere i tråd med DNs Gasellebedrift-
kategorisering

• Kartlegging og synliggjøring av nasjonale og
internasjonale virkemidler for næringsutvikling

• Kartlegging av virksomheter og bransjer med
stort omstillings- og støttebehov

• Sikre et regionalt program for entreprenørskap
og innovasjon som skal samle og forvalte kapital
og virkemidler

• Synliggjøre og berømme suksessfulle gründere
i regionen

• Aktivt søke politiske og strategiske synergier
av samarbeid med miljøer blant annet i Oslo-
regionen og Viken

24
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• Alle skoler i regionen har entreprenørskap i læringsplanen

• Hack4no er et nasjonalt anerkjent arrangement og tiltak med
økende tilfang av ideer, datakilder, deltakere og publikum

• Økt etableringstakt over landsgjennomsnittet og økt
overlevelsesrate blant nyetablerte selskaper

• Økt antall gasellevirksomheter og økt konkurransekraft

• Økt andel risikokapital og fondsmidler investeres i vekstetablerere
gjennom «prioriterte program for entreprenørskap og innovasjon»

25
Denne næringspolitisk strategien peker spesielt på, og utfordrer først og fremst folkevalgte. Det betyr at man i prinsippet
må forstå de strategiske veivalgene som noe som nettopp utfordrer og knytter folkevalgte til et politisk ansvar.



4.6 Næringsutvikling knyttet til regional vekst og offentlige investeringer

Veksten og utbyggingen av Ringeriksregionen vil, som
følge av Ringeriksbanen og ny E16 med tilhørende invest-
eringer i infrastruktur bolig og næring, være en av fast -
lands-Norges aller største satsinger frem mot 2045.

FAKTA

• Statlig investering i vei og bane på 40 mrd kroner

• Store potensielle investeringer i boligutbygging i
regionen

• Store potensielle investeringer i næringsutvikling
i regionen

• Kommunal infrastruktur i regionen skal bygges ut
og vedlikeholdes i takt med veksten

• Forventet befolkningsvekst på mer enn 15 000
personer frem mot 2030, ref. kommuneplanene

• Bygg og anleggs sektoren er en svært arbeids-
intensiv næring

sempel på hvordan en region, gjennom god tilrettelegging
for oljerelatert næringsetablering, skapte ny vekst i regio -
nen. På tilsvarende måte kan de store statlige investerin -
gene i Ringeriksregionen over en så lang periode, gi store
muligheter for å utvikle nye lokale bedrifter og næringer,
i tillegg til den mer tradisjonelle og direkte tilknyttede
bygg- og anleggssektoren.

Bygg- og anleggssektoren er en stor bidragsyter til så vel
sysselsettingen som verdiskapingen, og utvidelse og kom -
plettering i denne verdikjeden representerer en stor mulig -
het for regionen på kort og lang sikt.

Regionen har potensiale for investeringer i
mange-milliarders-klassen de neste 25 årene.

Dette gir store muligheter for utvikling og vekst i hele
regionen, også langt utenfor de bransjer som er direkte
knyttet til utbyggingen.

Utviklingen av norsk oljeindustri kan tjene som eksempel.
Etter funn av olje på norsk sokkel gikk norsk næringsliv
sterkt inn og utviklet egen kunnskap og kompetanse som
bidro til betydelige markedsandeler for norsk industri.

Det ble også skapt helt nye industrier og næringer. I dag
har norsk oljeindustri en betydelig eksport av teknologi,
kompetanse og foredlet produkt. Stavanger er et godt ek -

26

STRATEGI

• Styrke fagopplæringen

• Jobbe for etablering av Teknisk fagskole i regionen

• Målrettet forskning, utvikling og innovasjon (FoUI)
mot denne næringskjeden

• Synliggjøre hvilke muligheter gründere og inno -
vative regionale virksomheter har for leveranse
gjennom offentlige innkjøp og underleveranser til
regionale investeringer, der det er mulig

• Bidra til at kommunen kan levere mer innovative
produkter og tjenester til innbyggerne gjennom de
muligheten som gis gjennom anbud og offentlige
anskaffelser

• Utrede muligheten som ligger i Kommunens store
innkjøpsmakt for å fremme strategiens mål

• Sikre at alle aktørene som kommer til Ringerike i
«byggeperioden» er kjent med regionens næringsliv,
kompetanse og tilbud, og legge til rette for møte-
plasser (kan suppleres med rådgivning overfor
tilbyderne)
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• Utvikle og sikre sterkt posisjonerte næringsmiljøer for
store anbud i generell konkurranse

• Flere lokale arbeidsplasser innen i hele verdikjede/
næringen knyttet til de forestående investeringene

• Størst mulig avleiring av verdiskapingen lokalt

• Etablert næringsklynger innen teknisk tjenesteyting
rettet mot blant annet bygg og anlegg
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5. AP P E N DI X
Den næringspolitiske strategien hviler på en rekke forutsettinger og premisser. Det er arbeidsgrup -
pens forståelse at premissene identi sert i gur 4 på side 7 i stor grad er ivaretatt av ulike regionale
handlingsprogram og strategier. I dette kapittelet vil premisset Omdømme omtales på linje med de
strategiske satsingsområder i kapittel 4.

Globaliseringen har gitt næringslivet større muligheter i
nye markeder, men også større konkurranse om tilgang til
kapital, kompetanse og kunder. Kunder og investorer er i
økende grad opptatt av hvordan man driver virksomhet og
av at varene eller tjenestene de kjøper, er produsert på en
ansvarlig og bærekraftig måte.

Arbeidstakere legger vekt på omdømme når de skal velge
arbeidsgiver og arbeidssted. Mediene og frivillige organi -
sasjoner overvåker næringslivet tett, og reagerer raskt om
de oppdager kritikkverdige forhold. Investorer inklude -
rer omdømmemessige (miljømessige og sosiale) risikoer
i sine investeringsanalyser. Næringslivet utfordres til å
ivareta samfunnsansvar. Denne utviklingen har skapt økt
oppmerksomhet rundt bedriftenes, klyngenes, organisasjo -
nenes, regionenes og nasjonenes omdømme.

Et godt omdømme er avgjørende for å nå strategiske mål,
og vårt omdømme er summen av hvordan omverdenen ser
oss. Omdømme kan sees på som vår samlede merkevare.
En regions omdømme er viktig overfor sentrale interes -
senter som kunder, eiere, media, politikere, leverandører,
partnere og myndigheter.

Et bevisst forhold til omdømme- og merkevarebygging gir
oss betydelige konkurransefortrinn. Internasjonale studier
viser at verdien er enorm – enten du måler i kundelojalitet,
markedsandeler eller i kroner og øre.

Internasjonale målinger viser videre at verdien av et godt
omdømme ser ut til å være særlig stor når det gjelder vår
evne til å:
• rekruttere og beholde medarbeidere
• utvikle sterke kunderelasjoner i bedriftsmarkedet

(B2B)
• bygge økt kundelojalitet i konsumentmarkedet (B2C)
• øke tilliten til selskapet i alle målgrupper
• håndtere og overvinne kriser som måtte ramme

bedriften

En bevisst strategi for omdømmebygging handler ikke
bare om hvordan vi ønsker å bli oppfattet av andre. Den
handler dypest sett også om identifisering av hvilke kjerne-
verdier vi står for og hvordan den indre selvforståelsen i
den respektive regionen eller kommunen er. Når man er
trygg på seg selv, er man også trygg i sitt møte med andre.

Det faktiske omdømmet påvirker også politikernes hand -
lingsrom. For politikerne i en kommune vil omdømmet
være en del av vurderingsgrunnlaget når det skal vurderes

om kommunene selv skal ha utføreransvaret for en tje -
neste. Et godt omdømme kan dermed bedre kommunens
muligheter til å fylle rollen som arbeidsgiver, tjenesteyter,
samfunnsutvikler og forvaltningsmyndighet.

5.1 Omdømme og synliggjøring av regionens muligheter for næringsetableringer
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FAKTA

• Ringeriksregionen er moderat kjent og har et
utydelig omdømme

• Ringeriksregionen mangler en tydelig kommunika -
sjonsplattform

• Ringeriksregionen har ikke samlet seg om et sett
felles verdier, eller en visjon for sitt kommunika -
sjonsarbeid

• En bevisst satsing for å styrke en kommunes/
regions omdømme må være forankret i innsikt om
sammenhengene mellom kommunens/regionens
konkurranseevne og kommunens/regionens om -
dømme

• Enkelte distriktskommuner og omstillingskommuner
kan slite med et svakt omdømme – herunder
Ringerike

• Alle som bor i en region eller en kommune, tar del
i formingen av kommunens omdømme og alle har
interesse av at omverdens bilde av «bygda», kom -
munen eller regionen er tydelig, relevant, positivt,
differensiert og oppdatert

• En kommunes omdømme kan svekke eller styrke
kommunens samhandling og samarbeid med viktige
partnere og kommunens inn ytelse på regional- og
fylkespolitikken

• Fra undersøkelser er det kjent at næringslivet er
opptatt av at kommunens politiske og administra -
tive ledelse er synlig i næringslivssaker

• Fra undersøkelser er det kjent at næringslivet er
opptatt av at politisk og administrativ ledelse er
synlige i næringslivets saker

• For kommunen som organisasjon bidrar et godt
omdømme internt til å gjøre medarbeiderne trygge,
og bedrer trivselen. Positiv organisasjonsidentitet
styrker organisasjonens lærings- og innovasjons -
evne
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De som lykkes best i omdømmebygging scorer betyde -
lig bedre enn andre på følgende fem kilder til et godt
omdømme:

1. Synlighet . Uten oppmerksomhet, intet omdømme

2. Særpreg . Er en tydelig og forskjellig fra de andre,
opptar en plass hos interessentene

3. Autentisitet . I det lange løp kan en ikke jukse.
Ekthet er en forutsetning for emosjonell tilknytning,
som igjen er en forutsetning for omdømmebygging

4. Innsyn . Bedrifter, organisasjoner og kommuner
som fremstår som åpne/transparente har lettere for å
oppnå et godt omdømme

5. Konsistens . Alle interessentene skal gjenkjenne
den samme type ord og handling fra alle hold i bygda,
kommunen eller regionen

EFFEKTMÅL

• å bidra til at folk har lyst til å bo og leve her

• å bidra til ere næringsetableringer

• å bidra til å tiltrekke investorer og kapital

• å bidra til at vi Ringerikinger er mer bevisste på
hvordan vi snakker om oss selv

• å bidra til at Ringerikes muligheter som
ressursrik og attraktiv region er mer kjent i
Viken, i Norge og intenasjonalt

MÅL

• Forsterket konkurransekraft for næringslivet

• Økt attraktivitet for regionen eller kommunen
som bosted

• Styrket konkurranseevnen i forhold til ny og
etablert arbeidskraft

• Økt oppmerksomhet og interesse fra eksterne
interessenter

• Økt attraktivitet for regionen som reisemål og
område å investere i

• Større muligheter for regionens gjennomslag for
egne standpunkter i regional- og rikspolitikken

• Bedret samsvar mellom befolkningens forvent -
ninger og de tjenester kommunen kan levere
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STRATEGI

• Gjennomføre en statusanalyse for omdømme og
kjennskap til sentrale og de nerende «begrep»
for regionens eksterne attraksjonskraft

• Gjennom analysen kartlegge omdømmeposisjonen
nasjonalt og internasjonalt

• De nere mål, markeder og målgrupper

• Prioritere markeder og målgrupper

• Utforme felles kommunikasjonsbudskap per
målgruppe og marked

• Aktiv pro lering og kommunikasjon gjennom
etablerte og nye kanaler og nettverk

• Utvikle tiltak gjennom en regional kommunika -
sjonsplattform og pro l

• Videreføre bedriftsbesøk for kommunens ledelse

• Tilbakemeldinger og innsikt skal i større grad
systematiseres

• Innhente og systematisere gode historier og
eksempler fra næringslivet

• Utarbeide faktainformasjon om Ringeriksregionen
og næringslivet i regionen
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Regionens
resultater

Skaper
adferd og
mønster
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RINGERIKE KOMMUNE
Strategi og utvikling

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32 11 74 00 www.ringerike.kommune.no

Universitetet i Sørøst Norge
Handelshøyskolen
Campus Ringerike
3511 HØNEFOSS

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
19/2433-4 28234/19 223 19.06.2019

Melding om politisk vedtak - Søknad om støtte til oppfølging av næringspolitisk strategi

Formannskapet behandlet i møte 18.06.2019 sak 70/19. Følgende vedtak ble fattet:

Formannskapet vedtar at Ringerike kommune trer inn i regionalt partnerskap sammen med
Sparebankstiftelsen Ringerike, SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Hønefoss Sparebank og
Økonomiklyngen for perioden 01/2020 12/2021. Målet med partnerskapsavtalen er å

o videreutvikle kraftsamlingen «Regionalt utviklingsteam» som er under
videreutvikling i Luna ved Campus.

o oppfølging av Næringspolitisk strategi «Framover Sammen»:
Kunnskap og kompetansebygging med målområde «økt skatteinngang»
Entreprenørskap og innovasjon med målområde «flere arbeidsplasser,
høyere verdiskaping og flere i arbeid»

Formannskapet bevilger kr 600 000 til oppfølgingsaktivitetene for perioden 01/2020
12/2021. Det er Universitetet i Sør-Øst Norge, Handelshøyskolen, Campus Ringerike som har
hovedansvaret for samarbeidet og som mottar økonomisk støtte på vegne av partnerskapet.
Støtten dekkes fra næringsfond som har bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på
vannkraftkonsesjoner og reguleringstillatelser, samt hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond).
Bevilgningen gis med forbehold om at alle parter trer inn i avtalen.

Dette til orientering.

Med hilsen

Terje Dahlen
assisterende rådmann

Harriet Slaaen
næringssjef
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harriet.slaaen@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:

Vedlegg:
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Strategi og plan 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4423-3   Arkiv: F03  

 

Byreglement 2020  
 

Forslag til vedtak: 

 
Reglementet og veileder vedtas, med ikrafttredelse 01.01.2020 

 

 

  

Bakgrunn 

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

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

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

midlertidig salg o.l.  

 

Både søkere av arrangementene og administrasjonen opplever at gågatereglement for 2012 

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

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

skape mer liv i sentrum.  

 

Byreglementet er resultatet av revideringen av Gågatereglementet fra 2012.  

 

Byreglement 

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

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

torg og parker. 

 

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

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

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

veilede søkere gjennom søknadsprosessen.  

 

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

Nordre park, Søndre og Nordre torv, Petersøya og Sentrumstorget. Byreglementet tar dermed 

for seg et større område enn det gågatereglementet fra 2012 da det kun omfattet Søndre torv 

og nærliggende gågater.   

 



- 

Arbeidet med byreglementet 

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

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

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

prosessen.   

 

Prosjekteier har vært strategi og utviklingsavdeling v/ass rådmann. 

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

Saksbehandler er arealplanlegger og har utformet dokumentene samt vært medlem i 

prosjektgruppen.    

 

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

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

 Leder og konsulent Service – og dokumentsenter 

 Avdelingsleder for beredskap 

 Leder for teknisk drift 

 Kommunikasjonsrådgiver 

 Leder kulturadministrasjon 

 Prosjektleder teknisk forvaltning – vei, park og idrett 

 Avdelingsleder eiendomsforvaltning 

 Arealplanlegger 

 

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

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

skatteinnkreveren.  

 

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

referansegruppe bestående av: 

 Gårdeier Jan Solberg 

 Gårdeier Anders Bjerke 

 Hønefoss Lyd/Gledeshuset Trond Løland 

 Markedsrådet sentrum v/Thor Bård Gundersen 

 Politiet Sør-Øst 

 Ringerike Næringsforening v/Monica Odden 

 Ringerike Utvikling v/Tone Reneflot Thoresen  

 Ringeriksdagen v/Elsa Lill Piltingsrud Strande 

 Ringeriksmaraton v/Jannicke Bockmann 

 Senterleder Kuben, Markedsrådet Anne Trine Høibakk 

 

Referansegruppen har lest gjennom dokumentene og bidratt aktivt i møte.  

 

Byreglementets innhold 

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

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

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

konkrete arealer. Det siste kapitlet inneholder ymse bestemmelser. 

 

I veilederen er det blant annet spesifisert hva en søknad skal inneholde, krav til leietaker og 

hvilke andre tillatelser man kan trenge ved ulike arrangement. 



- 

 

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

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

 

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

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

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

illustrasjoner som viser plassering av ulike installasjoner i gatebilde. 

 

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

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

ikke må lese hele dokumentet.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at reglementet og veileder vedtas med ikrafttredelse 01.01.2020. 

Dokumentene gjør nødvendig informasjon lettere tilgjengelig og vil forenkle søknadsprosessen 

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

 

 

Vedlegg 

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

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

Byreglement 2020 - Oversiktskart 

Byreglement 2020 - Kart over Nordre torv og Nordre park 

Byreglement 2020 - Kart ovet Søndre torv og sentrumstorget 

Byreglement 2020 - Kart over Søndre park og Petersøya 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Karen Rygh 

 

 



 

 
 

 

Byreglement 
Reglement for bruk av kommunale uterom i Hønefoss sentrum 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementet er utarbeidet av administrasjonen i Ringerike kommune 
Arbeidet er gjort i samarbeid med en referansegruppe bestående av representanter fra: 

 Ringerike næringsforening 

 Ringerike Utvikling 

 Markedsrådet sentrum 

 gårdeiere 

 Ringeriksmaraton 

 Ringeriksdagen 

 Hønefoss lyd 

 Kuben 

 Politiet Sør-Øst  
 
Reglementet er utarbeidet iht. forskrift datert 19. desember 2019 om politivedtekt, Ringerike kommune 
Reglementet er vedtatt av kommunestyret, og trer i kraft 1. januar 2020. 
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Kap. I. Alminnelige bestemmelser 
 
§1. Formål 
Reglementet skal: 

a) angi vilkår og regler for leie og bruk av uterom i Hønefoss 
b) gjøre uterom i Hønefoss tilgjengelige 
c) bidra til en helhetlig og strategisk styring av uterom i Hønefoss 

 
Politivedtekten for Ringerike kommune har også bestemmelser knyttet til bruk av uterom i 
Hønefoss.  
 
§ 2. Geografisk avgrensning 
Retningslinjene omfatter følgende uterom: 

 Søndre torv og tilhørende gågater (også omtalt som gågateområdet)  

 Nordre torv 

 Søndre park 

 Nordre park 

 Petersøya 

 Sentrumstorget 

 enkelte andre offentlige uterom i sentrum 
Områdene er markert i vedlagt kart og beskrives nærmere i veilederen.  
 
§ 3. Virkeområde 
Retningslinjene gjelder de som ønsker å leie kommunale uterom til aktivitetene beskrevet i § 
5-1.  
 
Tiltak i kommunal regi, som belysning, fast og midlertidig beplantning o.l., omfattes ikke av 
reglementet.  
 
Tiltak i privat regi, som for eksempel plattinger og gjerder til uteservering, omfattes av 
reglementet. Slike tiltak kan i tillegg være søknadspliktig iht. plan- og bygningsloven.     
 
§ 4. Definisjoner 

a) Offentlig uterom er arealer som er åpne for allmennheten; de består av urbane 
plasser, grøntområder og vei- og gatearealer som eies av Ringerike kommune. 

b) Kommersielt salg er virksomhet med profitt som formål. 
c) Ikke-kommersielt salg er virksomhet som i det vesentlige ikke har profitt som formål. 
d) Midlertidig bruk er bruk i en kort, begrenset tidsperiode, for eksempel midlertidig salg, 

stands, spørreundersøkelser og lignende. 
e) Arrangement er en samling av flere mennesker, på et eller flere steder, som skal 

delta eller oppleve noe sammen, f.eks. et møte, en stand og lignende. 
f) Større arrangement er et arrangement som har behov for større areal og må forholde 

seg til retningslinjer, lover og regler utover Byreglementet, for eksempel konserter, 
marked, opptog, demonstrasjoner, idrettsarrangementer og lignende. Det er 
kommunen som avgjør hvorvidt et arrangement er å anse som et «større 
arrangement». 

g) Privat lukket arrangement er arrangement som er lukket for offentligheten, slik som 
private selskaper og feiringer.  

h) Fast installasjon er fastmontert fysisk tiltak, slik som skilt, gjerder, belysning, og 
lignende. 

i) Midlertidig installasjon, fysisk tiltak som er plassert i det offentlige uterommet i en 
begrenset tidsperiode, og som uten større anstrengelser kan flyttes, slik som bord, 
stoler, hyller og lignende. 
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j) Reklamestativ omfatter flyttbare innretninger som plakater, vimpler, flagg, vippeskilt, 
vareeksponering og lignende.  

k) Gatemusikant er en person som fremfører musikk i et gatemiljø.   
l) Servering omfatter salg og servering av næringsmidler, men ikke alkoholholdig drikke. 
m) Skjenking omfatter salg og servering av alkoholholdig drikke. 
n) Søknadspliktig omfatter bruk som krever søknad til, og tillatelse av, kommunen. 

Søknadspliktige aktiviteter blir spesifisert i § 5-1.  
o) Meldepliktig omfatter bruk som man ikke må søke om, men som må varsles 

kommunen. Meldepliktige aktiviteter blir spesifisert i § 5-1. 
 
Kap. II. Generelle bestemmelser 
 
§ 5-1. Søknadspliktige aktiviteter 
Følgende bruk av uterommene er søknadspliktig: 

a) midlertidig bruk 
b) kommersielt salg 
c) midlertidige installasjoner 
d) faste installasjoner 
e) fast torgplass 
f) arrangementer, herunder også større arrangementer 
g) gatemusikk/-underholdning 
h) ikke-kommersielt salg 

 
I tillegg må aktivitetene meldes eller søkes om til politiet, etter Politivedtekten §§ 2-3, 7-1 og 
7-2.  
 
§ 5-2. Krav til søknad og tillatelse 

1. Søknad må sendes innen frist fastsatt i veilederen. Søknad mottatt etter frist blir 
behandlet så langt det er mulig.   

2. Krav til søknaden står i veilederen.   
3. Søker er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser eller varsle andre relevante 

myndigheter, se tilhørende veileder. 
4. Kommersielle søkere skal i tillegg levere utfylt og signert fullmaktsskjema for 

innhenting av skatteattest. Et vilkår for kommersielle søkere er samtykke til kontroll 
fra Skatteoppkreveren, og utveksling av informasjon til kommunen.      

 
§ 5-3. Vilkår for tillatelse 
Kommunen vil prioritere mellom søkere dersom flere søkere ønsker å bruke samme område 
samtidig. Det prioriteres lokal tilhørighet, egennytte for kommunens innbyggere, tradisjon og 
mangfold.   
 
Ved søknadspliktige tiltak, skal det inngås skriftlig avtale med Ringerike kommune. Avtalen 
blir inngått for en fastsatt periode og kan fornyes etter avtale.  
 
Kommunen kan avvise søknader fra søkere som tidligere har brutt kommunens reglement 
eller andre bestemmelser.  
 
Kommunen kan avvise søknader for aktiviteter som fremstår som lovstridige. Kommunen kan 
også avvise søknader om aktiviteter som fra kommunens side ikke er ønskelige, så fremt det 
foreligger saklig grunn for slik avvisning.   
 
§ 5-4. Generelle regler ved utleie  

1. Det skal betales leie for bruk av kommunal grunn. Leien er fastsatt i kommunens 
betalingsreglement.   

2. Leietaker skal kunne vise legitimasjon på oppfordring.   
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3. Alle betalinger ved salg av varer eller tjenester skal skje mot kvittering. 
4. Leietaker er selv ansvarlig for aktivitet ved leie og bruk av offentlig uteområder.  
5. Leietaker skal sørge for at vegetasjon, faste elementer og parkutstyr ikke skades i 

leieperioden. 
6. Leietaker skal holde området rent og ryddig og kildesortere søppel så langt det er 

mulig.  
7. Ved bruk av griller eller andre varmekilder skal god brannsikkerhet ivaretas. Bruk av 

engangsgrill er ikke tillatt. Alternativer som gir lite lokal partikkelforurensning skal som 
hovedregel foretrekkes, f.eks. elektrisk eller gass/biogassgrill. Ved bruk av 
varmelamper/terassevarmere skal man benytte elektrisitet eller annen fornybar 
energikilde.  

8. Installasjoner og bruk skal ikke være til sjenanse eller til hinder for utrykningskjøretøy, 
allmenn ferdsel eller andres legitime bruk av arealene. 

9. Utstyr, installasjoner og materiale som leietaker bruker skal være i forskriftsmessig 
tilstand.  

10. Bruk av uteområdene skal være i tråd med kommunens formingsveileder.  
11. I forbindelse med arrangementer som strekker seg over to eller flere dager, skal det 

gjøres særskilt avtale med kommunen om arrangementets varighet.  
12. Det er mulig å leie plass på enkelte områder for et lengre tidsrom (fast leie). Ved 

vurdering av søknad om leie av fast plass kan kommunen ta i betraktning om fast leie 
vil forhindre en mangfoldig bruk av arealene.   

13. Ved avtale om fast leie kan plassen likevel leies bort for enkeltarrangementer. Fast 
leietaker skal da varsles minst 14 dager i forkant. 

14. Det tillates ikke oppsøkende salg/virksomhet. Publikum skal kunne ferdes uforstyrret. 
15. Gatemusikanter skal forflytte seg regelmessig av hensyn til hverandre og 

nærliggende butikker/tjenester.   
16. Fremleie av tildelt tillatelse/areal er ikke tillatt.   
17. Leietaker plikter å være bevisst bestemmelsene i Politivedtekten og følge disse. Det 

samme gjelder annen relevant lovgivning tilknyttet den aktuelle aktiviteten. Veilederen 
har en ikke uttømmende liste over regelverk som kan være aktuelt. 

18. Private lukkede arrangementer på kommunale uteområder er ikke tillatt.  
 

§ 5-5. Større arrangementer 
Det er mulig å få disponere hele eller store deler av uterommene i Hønefoss sentrum 
inkludert vei- og gateareal, ved større arrangementer. Begrenset fremkommelighet for 
gående og syklende kan aksepteres i forbindelse med store arrangementer, men det skal 
alltid være mulig for utrykningskjøretøyer å ta seg frem.  
 
Arrangøren er ansvarlig for tilfredsstillende forsikring, sikkerhet og vakthold.  
 
Kommunen kan, etter søknad, tillate midlertidige installasjoner under større arrangementer. 
Det forutsettes at utrykningskjøretøyer likevel kan komme frem. 
 
§ 5-6. Lyd 
Bruk av høyttalere og forsterket lyd er tillatt i forbindelse med arrangementer, men er ikke 
tillatt etter kl. 23:00. Se også Politivedtekten § 2-1.  
 
Maksimalt tillatt lydnivå er 75 dB, Lp, Aeq, regnet over ½ time og målt ved nærmeste 
bygningsfasade.  
 
For musikkarrangementer som konserter og lignende, med varighet i halvannen time eller 
lengre er varslingsgrensen 92 dB, mens absolutt grense er 99 dB, Lp, Aeq,30min. Toppverdi av 
lydtrykknivå skal ikke overskride 130 dB, Lp, Cpeak. Se også Helsedirektoratets veileder, IS-
0327. Ytterligere retningslinjer for bruk av lyd ved større arrangementer og dokumentasjon 
kommunen kan kreve står beskrevet i tilhørende veileder.  
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Ved salg av musikk kan du spille musikk i inntil 1 timer mens salget pågår, og med 
påfølgende pause av tilsvarende varighet.  
 
Bruk av støyende redskap (f.eks. motorsag), i forbindelse med produktdemonstrasjoner og 
liknende, tillates bare i perioder på inntil 15 minutter, med påfølgende pause av tilsvarende 
varighet.  
 
§ 5-7. Fremkommelighet og ferdsel 
Bruken av de kommunale uterommene skal være tilgjengelig for alle, og skal ikke være til 
hinder for utrykningskjøretøy, allmenn ferdsel eller andres legitime bruk av uterommene. 
 
Det skal til enhver tid være fri atkomst for utrykningskjøretøy i gågateområdet. Med dette 
menes minimum en kjørebredde på 3,5 m og fri høyde på 4 m.  
 
Det skal ikke plasseres hindringer i sykkeltraséer. 
 
§ 5-8. Servering og skjenking 
Det legges til rette for uteservering som på en positiv måte bidrar til et levende sentrum. Det 
skal legges vekt på god kvalitet og gode løsninger med hensyn til bl.a. universell utforming.  
 
Alle uteserveringsområder skal være tydelig avgrenset, helst med fysiske sperringer.   
 
Tillatelse til bruk av kommunale uterom må være innvilget før det søkes om skjenke- eller 
serveringsbevilling.   
 
§ 5-9. Tidsbegrensning 
Leide arealer kan benyttes av leietakere i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 23.00. Det kan søkes om 
unntak fra dette.  
 
På søndager skal ikke arrangementer starte før kl. 13.00, jf. Lov om helligdager og 
helligdagsfred, men leietaker kan, når særlige grunner foreligger, søke politiet om unntak fra 
denne loven.  
 
§ 5-10. Belysning, skilt og dekorasjoner 
Belysning og dekorasjoner utover ordinær belysning og skilting for forretninger, kan tillates 
etter søknad. Slike tiltak skal: 

 være midlertidige 

 ikke være til hinder for allmenn ferdsel eller utrykningskjøretøy 

 være montert på en sikker måte  
 
Skilt og reklameinnretninger skal bidra til et helhetlig bybilde. Estetikk skal vektlegges og 
innretningen skal harmonisere med bygningen og miljøet for øvrig. Skilt og reklame skal 
være i tråd med formingsveilederen.   
 
Reklamestativ skal begrenses til én per virksomhet. I gågate skal det plasseres inntil vegg 
eller i vannrenne, eventuelt på anvist plass, mens på fortau skal det plasseres inntil vegg, 
eventuelt på anvist plass.  
Reklamestativet skal kun stå i tilknytning til egen virksomhet. 
Reklamestativ må ikke være til hinder for allmenn ferdsel. Anbefalt passasje for fri ferdsel er 
1,5 meter. 
 
Unødvendig lysforurensning tillates ikke, og eksponering mot gjennomgangstrafikk bør 
unngås. 
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Kap. III. Bruk av kommunale uterom 
 
§ 6. Gågateområdet 
§ 6-1. Generelt om gågateområdet 
Reklameskilt, bord og stoler skal plasseres på en slik måte at de ikke er til hinder for naturlig 
ferdsel for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
Høy estetisk kvalitet på bord, stoler og annet møblement, skal etterstrebes. Møblement og 
faste varige installasjoner, skal være i tråd med formingsveilederen.   
 
§ 6-2. Søndre torv 
Ved leie av Søndre torv med tilhørende gågater skal område A og B benyttes, fremfor øvrige 
områder, se vedlagt kart over Søndre torv.  
 
Øvre del (A) kan brukes til faste torgplasser, midlertidig salg, stands, loddsalg, skøytebane, 
ulike arrangementer og lignende. 
 
Midtre del (B) kan brukes til midlertidig salg, stands, loddsalg, skøytebane, ulike 
arrangementer og lignende. 
 
Nordre del av Søndre torv (gaten ned mot Fossveien) kan brukes til midlertidig salg. 
 
Bruk av Nedre del skal ikke hindre bruk av lekeplassen og området rundt som en sosial 
møteplass. Det er få plasser der for midlertidige aktiviteter, og hvilke aktiviteter som tillates 
her vurderes skjønnsmessig av kommunen.  
 
§ 6-3. Kjøretøy og vogner 
Renovasjon, post- og varelevering skal ikke skje fra gågateområdet dersom annen adkomst 
er mulig. Dersom det ikke er annen adkomst for levering, gjelder de skiltede tidsrommene for 
kjøring i gågateområdet. 
 
Politiet kan etter søknad gi tillatelse til innkjøring i andre tidsrom enn skiltet tilsier. 
Generelle/faste dispensasjoner for kjøring utenfor tidsrommene, skal ikke innvilges.   
 
Det er forbudt for kjøretøy og vogner å parkere på Søndre torv og i gågateområder. jf. 
Forskrift om kjørende og gående trafikk § 17. Politiet kan gi tillatelse til å ha kjøretøy 
og vogner parkert i gågaten i perioden disse brukes som utsalgssted for varer og/eller 
produktpromotering. Dette må det søke om. Størrelsesrestriksjon på kjøretøy og 
vogner er inntil 5,0 m lengde og 2,3 m høyde.  
 
På andre kommunale uterom må kjøring skje i henhold til trafikkregler og skilting. 
Kjøring og parkering utover trafikkregler og skilting må godkjennes av kommunen og 
avklares med politiet.  
 
§ 6-4. Fortausområder 
Området utenfor de enkelte næringslokalene benyttes av egen virksomhet. Midlertidige tiltak 
som skilt, plakater, gjerder og liknende er tillatt, men skal ikke være til hinder for 
utrykningskjøretøy og allmenn ferdsel, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, og 
skal ikke hindre sikt til trafikkskilt ol. Plassering fremkommer av vedlegg. Områdene skal 
ryddes utenom åpningstiden, slik at disse er tilgjengelige for renovasjon, snøbrøyting og for 
allmennheten.  
 
§ 7. Park- og friområdene 
All bruk av parkområdene skal være hensynsfull med tanke på områdenes flora og fauna. 
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Det er tillatt å leie park- og friområdene til arrangementer. Særskilte regler gjelder, se 
tilhørende veileder.  
 
Kap. IV. Andre bestemmelser 
 
§ 8. Klage 
Utleie av kommunale uteområder skjer i kraft av eiendomsretten og avgjørelse knyttet til 
søknader om dette er derfor ikke et enkeltvedtak som kan påklages.  
 
§ 9. Brudd på regelverket 
Tillatelser og rettigheter etter dette regelverket kan tilbakekalles eller endres ved brudd på 
regelverket. Ved regelbrudd og manglende etterlevelse av påbud om å følge reglene vil 
kommunen kunne fjerne installasjoner m.m. på arrangørens regning. 
 
Kommunen er ikke erstatningsansvarlig ved eventuelle tap som følge av tilbakekall eller 
endring av tillatelse/rettighet etter dette punktet. 
 
§ 10. Midlertidig tilbakekallelse av tillatelse 
Kommunen kan midlertidig inndra tillatelsen når kommunens eget behov gjør dette 
nødvendig, som f.eks. ved vannlekkasje, veiarbeid e.l. Ved kortere enn 7 dager gir det ikke 
krav på redusert leie. Kommunen er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle tap som følge av 
tilbakekalt tillatelse. Leietaker er selv ansvarlige for å fjerne installasjoner, kjøretøy m.m. 
 
§ 11. Kansellering av avtale 
Avtale om leie av uteområde kan for større arrangementer kanselleres kostnadsfritt innen 3 
uker før oppstart av leieperioden. Kommunen kan kreve leie som avtalt dersom 
kanselleringen skjer på et senere tidspunkt. For arrangementer kan kansellering skje 
kostnadsfritt innen én uke før oppstart av leieperioden. 
 
§ 12. Dispensasjon 
Ringerike kommune kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i reglementet dersom det er 
særlige praktiske, estetiske eller kvalitative forhold. Dispensasjon gis kun for et begrenset 
tidsrom.  
 
§ 13. Evaluering 
Reglementet evalueres ved behov og mindre endringer/justeringer foretas av 
administrasjonen. Større endringer vil vedtas av Formannskapet.   
 
Vedlegg 1. Byreglement – veileder for bruk av kommunale uterom i Hønefoss sentrum 

Vedlegg 2. Kart over kommunale uteområder 
Vedlegg 3. Kart over Søndre torv inkludert sentrumstorget 
Vedlegg 4. Kart over Nordre torv og Nordre park 
Vedlegg 5. Kart over Søndre park og Petersøya 
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Byreglement 
Veileder for bruk av uteområder i Hønefoss sentrum 

 
 

Velkommen til Hønefoss! 

Ringerike kommune ønsker å legge til rette for aktivitet i byen. Denne veilederen skal hjelpe 
deg om du har lyst til å arrangere en form for aktivitet på kommunalt område og gi tips til deg 
før du sender inn en søknad. 
 
Veilederen skal gjøre det enkelt å bruke kommunale uterom og parker. Her finner du hva du 
må gjøre for å få tillatelse, og hvor du må henvende deg. Alt i veilederen er ikke like relevant 
for alle, så hver enkelt søker må gjøre en vurdering for hva som gjelder for dem. Veilederen 
er til for å støtte bruken av "Byreglement – reglement for bruk av kommunale uterom i 
Hønefoss sentrum".  
 

Hvor kan du leie plass? 
I Hønefoss sentrum er det flere offentlige uterom som kommunen leier ut. Du må søke for å 
leie følgende områder:  

 Søndre park 

 Nordre park  

 Søndre torv 

 Nordre torv 

 Petersøya 

 Sentrumstorget 
 
En detaljert beskrivelse av de ulike uterommene i sentrum og hvilke aktiviteter som er tillatt, 
finner du som vedlegg nederst i dette dokumentet. 
 
Du kan også leie andre kommunale uterom i Ringerike, og da kontakter du Teknisk 
forvaltning, eiendom: postmottak@ringerike.kommune.no 
 
Hva koster det? 
Priser for leie av kommunale uteområder bestemmes politisk i betalingsreglementet vårt.  
 
Før du søker: 

 Hvis ditt arrangement krever andre tillatelser, må du søke om dette i god tid. Du må 
blant annet ha brukthandelbevilling før du søker om leie av plass.  

 Kommunen kan kreve at enkelte tillatelser foreligger før søknad om leie kan 
behandles. For serverings- og skjenkebevilling søker du plass først. Se mer i avsnittet 
om «Andre tillatelser» på s. 3 og 4.  

 Formingsveileder, for hvordan skilt og annet skal se ut, skal følges.   

 Det kan være lurt å ta en titt i vår arrangementskalender for å se om det er andre ting 
som skjer, med samme målgruppe, rundt samme tiden som du ønsker å arrangere 
noe.    

 

Søknadsprosedyre for leie av kommunalt uteområde 
Du må søke om leie av offentlig uteområder for følgende aktiviteter: 

 midlertidig bruk 

 kommersielt salg 

 midlertidige installasjoner 

 faste installasjoner 
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 fast torgplass 

 arrangementer, herunder også større arrangementer 

 gatemusikk/-underholdning 

 ikke-kommersielt salg 
 

Alle søknader skal inneholde:  
1. hvem som søker, kontaktperson, fødselsnummer, evt. organisasjonsnummer og 

fakturaadresse 
2. arrangementstype  
3. formål (ideelt, økonomisk e.l.,) 
4. tidsrom for arrangement (dato og tidspunkt) 
5. bruk av innretninger og utstyr, behov for dager til rigging 
6. tekniske behov (strøm, avløp, fontenestenging, etc.) 

 
Ved større arrangementer skal søknaden også inneholde følgende: 

1. En arrangementsplan, bestående av delplaner. Hvilke delplaner som er nødvendig 
avhenger av arrangementet, men noen forslag er listet opp under:  

 organisasjonsplan 

 gjennomføringsplan 

 detaljert teknisk plan (rigg, behov for f.eks. strøm og vann, informasjon om 
toalett-, renholds- og renovasjonsfasiliteter o.l.) 

 situasjonsplan 

 markedsføringsplan 

 sikkerhetsplan 

 økonomiplan 

 trafikkplan 

 vaktplan 
2. En risiko- og sårbarhetsanalyse (kan inneholde temaer som for eksempel 

brannsikkerhet, personsikkerhet (for både publikum og ansatte), støy, miljø, 
forurensning og forsøpling) 

3. Stenging av vei, fortau, gågate (trafikkareal) bør unngås, men hvis det er vurdert et 
behov for avstenging av trafikkarealer eller annet areal, må det spesifiseres i 
søknaden. Hvis arrangementet krever at gater eller veier må stenges, må veieier fatte 
et vedtak om midlertidig stenging og skilting (enten er dette kommunen og/eller 
Statens vegvesen) se mer informasjon under Trafikk lenger ned. 

4. Program, illustrasjon av ønsket leieområde og andre relevante opplysninger.  
 
Søknad skal sendes til:  
Søknad om leie sender du til postmottak@ringerike.kommune.no  
 
Dersom du lurer på noe ved søknaden kan du ta kontakt med 
servicetorget@ringerike.kommune.no  
 
Når må søknaden leveres? 
Vi behandler søknader forløpende. Generelt er frist for å søke om tillatelse en uke før ønsket 
dato for leie. Søknader mottatt etter frist blir behandlet så langt det er mulig.  
 
Ved større arrangement må det beregnes lengre behandlingstid.  
 
Behandling av søknaden 
Dersom ønsket plassering ikke er mulig, vil kommunen om mulig foreslå alternative 
plasseringer.  
 
For større arrangementer kan kommunen kreve et oppstartsmøte med søker.  
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Leieavtale 
For større arrangement, eller etablering av faste installasjoner, skal det inngås en leieavtale 
med kommunen. 
 
Krav til leietaker 

1. Leietaker er ansvarlig for sin aktivitet på kommunens områder. Leietaker må 
fremskaffe forsikring selv, dersom det er behov for dette.  
 

2. Leietaker er ansvarlig for å håndtere, kildesortere, oppbevare og fjerne søppel 
umiddelbart etter endt arrangement. Ved manglende opprydding påløper det gebyr 
fra kommunen jf. kommunens betalingsreglement. 
 

3. Når du leier offentlig uteareal samtykker du til at Skatteoppkreveren kan gi 
opplysninger til Ringerike kommune v/Teknisk forvaltning om A-melding og restanser. 
A-melding, avstemmingsrapport (A07) og legitimasjon skal legges frem ved 
forespørsel. Leietaker samtykker også til at Skatteoppkreveren kan utføre kontroll av 
leietaker, og fremlegge resultatene av slike kontroller til kommunen. 
 

4. Dersom du forventer at arrangementet trekker mange mennesker, kan det være 
behov for sanitetsvakt. Omfanget av beredskap må inngå i den totale 
risikovurderingen i forkant av arrangementet. Vurder for eksempel om Røde Kors og 
legevakten bør informeres om arrangementet.  
 

5. Alle arrangører oppfordres til å være miljøbevisste. 
 

6. Reglementets § 5-4 oppstiller en rekke krav til leietaker som må overholdes.  
 
Avlysning 
Hvis du må avlyse større arrangementer, kan kommunen kreve leie dersom det avlyses 3 
uker eller nærmere arrangementsdato. 
 

Andre tillatelser  
I tillegg til å søke kommunen om bruk av offentlige uterom, må det vanligvis også søkes eller 
meldes ifra til politiet, og noen ganger for eksempel også brannvesenet, kommunens 
helsemyndighet eller mattilsynet. 
Du må selv finne ut hvilke myndigheter du må søke tillatelse hos, ut fra karakter og omfang 
på det planlagte arrangementet.  
 
Politiet 
Politivedtektene for Ringerike kommune inneholder regler om arrangementer på offentlig 
sted, orden, ferdsel, renhold, mm. Politivedtektene inneholder også bestemmelser om 
meldeplikt og søknadsplikt til politiet. Dette omhandles nedenunder. Vedtektene finner 
du her:  
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-12-19-
2107?q=forskrift%20politivedtekt%20Ringerike%20kommune 
 
Du må alltid informere politiet om arrangementet ditt, men politiet krever forskjellig 
informasjon ved ulike arrangementer. 
 
Meldeplikt (si ifra):  
Skal du bruke offentlig uteområde til arrangement skal du i god tid sende melding til politiet 
om dette.  
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Eksempler på når du har meldeplikt er: 

 demonstrasjoner 

 opptog 

 møte 

 stand  

 danseopptreden eller lignende 
  
Søknadsplikt (søke og få lov):  
Dersom arrangementet er så stort at det åpenbart vil føre til behov for betydelig 
ferdselsregulering eller vakthold, skal du levere inn skriftlig søknad i stedet for melding. 
Eksempler på når du har søknadsplikt er: 

 konserter 

 messer 

 idrettsarrangement 

 festivaler og lignende 
 
Meldinger og søknader sendes til post.sor-ost@politiet.no  
 
Brukthandel:  
Skal du arrangere et bruktmarked må du vurdere om du skal søke politiet om 
brukthandelbevilling. Søknadsskjema og ytterligere informasjon finner du her: 
https://www.politiet.no/tjenester/brukthandel/   
 
Ved arrangering av brukthandelmarked skal kontaktinformasjonen til samtlige selgere 
sendes til kommunen (postmottak@ringerike.kommune.no) senest to dager før 
arrangementet finner sted. 
 
Brannsikkerhet 
Alle store arrangement skal meldes en måned i forkant til brann- og redningstjenesten.  
Det er viktig at utstyr og bygninger er kontrollert og vedlikeholdt for å unngå brann. Det må 
være slokningsutstyr og nok rømningsveier som er lett tilgjengelige, i tilfelle evakuering. 
 
Meldingen skal inneholde: 

 Tidspunkt, tema, størrelse, sted mv. 

 Risikoanalyse for arrangementet 

 Beskrivelse av brannsikringstiltak 

 Alarm/lydanlegg/lysanlegg 

 Slokkeutstyr 

 Prosedyre for evakuering 

 Oversikt over sikkerhetspersonell 

 Forventet antall besøkende 

 Rutiner og ansvar 

 Gjennomført opplæring og øvelser 

 Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i arrangementsområdet 
 
Meldinger sendes til brann@ringerike.kommune.no  
 
DSBs veileder for sikkerhet ved store arrangement finner du her: 
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-
informasjonsmateriell/veiledere/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer.pdf  
 
Trafikk 
Arrangementer på eller ved offentlig vei er søknadspliktige.  
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Dersom arrangementet berører eller påvirker trafikken, må det utarbeides en plan for 
hvordan trafikken skal avvikles. 
 
Ved arrangementer på eller ved kommunal vei, send søknad og eventuell plan til teknisk 
forvaltning: postmottak@ringerike.kommune.no    
 
Ved arrangementer på eller ved riks- eller fylkeskommunal vei, send søknad og eventuell 
plan til Statens vegvesen: postmottak@ringerike.kommune.no     
 
Servering av mat 
Skal du servere mat eller drikke under arrangementet trenger du serveringsbevilling fra 
kommunen. Det må regnes med ca. to måneder saksbehandlingstid på serveringsbevilling. 
Enkeltstående aktiviteter, som utdeling av f.eks. smaksprøver eller lignende med varighet 
under en uke, skal meldes mattilsynet.  
Før du søker om serveringsbevilling må du dokumentere leieavtale for kommunalt 
uteområde 
 
Privatpersoner eller lag og foreninger som ikke vanligvis driver med matproduksjon og salg, 
er unntatt meldeplikten dersom de kun skal selge én dag, men hygienekravene må fortsatt 
følges.  
 
Servering av alkohol 
Skal du servere alkohol under arrangementet må det søkes om både serveringsbevilling og 
skjenkebevilling. Tegninger av skjenkearealet legges ved søknaden. 
 
Før du søker om serverings- og skjenkebevilling må du dokumentere leieavtale for 
kommunalt uteområde. 
 
Midlertidig utvidelse av skjenkeareal 
Kommunen må motta søknaden minst 14 dager før arrangementet.  
 
Permanent utvidelse av skjenkeareal 
Kommunen må motta søknaden minst to måneder før arrangementet, fordi den må 
behandles politisk.  
 
Enkeltstående arrangement 
Kommunen må motta søknaden minst fire uker før arrangementet. 
 
Informasjon om dette finner du på kommunens hjemmesider: 
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/org-og-
admin/fellestjenester/sjenkebevilling/#serveringsbevilling 
 
Ytterligere informasjon om matservering finner du på nettsiden til mattilsynet: 
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kortvarig_salg_av_mat/ 
 
Åpningstider for utsalgssteder er regulert gjennom Lov om helligdager og helligdagsfred. 
Denne finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12 
 
Lydnivå 
Arrangør av konserter må senest fire uker før planlagt arrangement søke kommunal 
helsemyndighet om godkjenning av arrangement dersom det skal spilles musikk utendørs 
som kan utgjøre en støybelastning for nabolaget.  
 
Helsedirektoratets IS-0327 «Musikkanlegg og helse, veileder til arrangører og kommuner» 
gir anbefalinger om tillatt lydnivå. Basert på relevante internasjonale standarder er det 
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definert en høyeste grense for lydbelastning som kan aksepteres uten at det oppstår fare for 
hørselsskade for større grupper av befolkningen. Ringerike kommune legger disse kravene 
til grunn for hele publikumsområdet ved arrangementer: 
 
For musikkarrangementer som konserter og lignende, med varighet i halvannen time er 
varslingsgrensen 92 dB, mens absolutt grense er 99 dB, Lp, Aeq,30min. Toppverdi av 
lydtrykknivå skal ikke overskride 130 dB, Lp, Cpeak. Hvis det kan forventes at varslingsgrensen 
overskrides kan kommunen kreve at: 
a) det gis informasjon om risiko for hørselskade ved arrangementet 
b) egnet hørselvern tilbys uten ekstra kostnader 
c) det etableres tydelig merkede stillesoner, som er tilgjengelige for publikum, og hvor 

lydnivå er under 85 dB 
 
Tidspunkt for tillatt støy er regulert gjennom Lov om helligdager og helligdagsfred, som du 
finner her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12 
 

Annet regelverk 
Vær også oppmerksom på at dette Byreglementet ikke er uttømmende, men kommer i tillegg 
til bestemmelsene i blant annet følgende regelverk: 

 Oppføring og bruk av bebyggelse og faste installasjoner reguleres gjennom 
norske byggeregler og kommunens arealplaner (reguleringsplan, 
kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel). 
 

 Forurensingsloven 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6 

 

 Helse- og omsorgstjenesteloven, Folkehelseloven og Forskrift om miljørettet 
helsevern kommer til anvendelse dersom det skulle oppstå støysjenanse, 
hygieniske eller helsemessige ulemper ved bruk av gågateområdet. 
Helse- og omsorgsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 
Folkehelseloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29 
Forskrift om miljørettet helsevern: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-

25-486 
 

 Universell utforming  
Forskrift om universell utforming: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-

732 
Likestillings- og diskrimineringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-

51?q=lov%20om%20likestilling 
 

 Lyd 

T-1442/2016 «Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen»: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-

arealplanlegging/id2526240/ 

NS 8175:2019 «Lydforhold i bygninger – lydklasser for ulike bygningstyper» 
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=10

45700 

Helsedirektoratets Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg (IS-

1693) https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/stoyvurdering-ved-etablering-av-

naermiljoanlegg/St%C3%B8yvurdering%20ved%20etablering%20av%20n%C3%A6rmilj%C3

%B8anlegg%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/45164549-f9e6-4c7e-a982-

1e1e67b7908b:4e029096ac7f5475453bfbe6e24f3e960332b6ee/St%C3%B8yvurdering%20ve

d%20etablering%20av%20n%C3%A6rmilj%C3%B8anlegg%20%E2%80%93%20Veileder.pdf 
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 For visse typer tiltak, f.eks. faste installasjoner, må man søke 
byggesaksavdelingen om tillatelse. I tillegg må privatrettslige forhold tillate dette.  
 

 Dersom det skal spilles av musikk offentlig (ikke live-opptredener) skal det 
betales en avgift til TONO. Mer informasjon om dette finner du her: 
https://www.tono.no/kunder/ 
 

 Naboer skal varsles dersom det er påkrevd. Hvem og hvordan det varsles 
avhenger av arrangement. Nabovarselet skal fortelle hva du arrangerer og på 
hvilken måte naboene blir berørt (parkering, stengning av gate, støy osv.). Et 
godt nabovarsel bør også fortelle hvordan arrangøren på best mulig måte har 
tenkt å likevel legge til rette for de naboene som blir berørt.  
Naboloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15  
 

 Dersom du utføre byggearbeid på offentlige uteområder må du forholde deg til 
graveinstruksen til Ringerike kommune.  
https://www.ringerike.kommune.no//globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-
dokumenter/samfunn/teknisk-forvaltning/ringerike-kommune--graveinstruks-februar-
2010.pdf 

 
 
Vedlegg:  

1. Sjekkliste 
2. Beskrivelse av kommunale uteområder tilgjengelig for leie 
3. Tverrsnitt av gater 
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Strategi og plan 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/680-58   Arkiv: GNR 38/201 
38/221 38/164  

 

Klage på avvisning, gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 
50 og 60 

 
Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye 
opplysninger, og tar ikke klagen på avvisningsvedtaket i sak 18/19 til følge. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
  
Sammendrag 

Kommunen har mottatt klage på avvisningsvedtak i formannskapets sak 18/19 fra 
møte 27.08.2019, som gjaldt tolkningen gitt 13.02.2019 av reguleringsplan nr. 347-
01. Avvisning av en sak er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen, jf. 
forvaltningsloven (fvl.) § 2 tredje ledd. Formannskapet skal nå behandle klagen på 
avvisningsvedtaket i sak 18/19, og ta stilling til om det var riktig å avvise klagen.  
 
Saksprotokollen fra formannskapets behandling 13.02.2019 har overskriften vedtak. I 
kommuneloven og saksprotokoller fra politiske møter brukes ordet vedtak om alle 
typer avgjørelser fra folkevalgte organer. Overskrift i saksprotokollen medfører derfor 
ikke at tolkningsuttalelsen er et enkeltvedtak. Klagen ble 27.08.2019 avvist fordi 
formannskapets vedtak ikke er et enkeltvedtak, og det er dermed ikke klagerett på 
tolkningsuttalelsen. Klager er enig i at tolkningsuttalelsen ikke er et enkeltvedtak. 
 
Rådmannen kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger i klagen 
på avvisningvedtaket, og kan ikke se at det er grunnlag for å ta klagen til følge. 
Rådmannen anbefaler at klagen på avvisningsvedtaket sendes over til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 
Bakgrunn og tidligere behandlinger 
Det er gitt rammetillatelse 28.06.2018 på handelsbygg på ca. 12 000 m² som viser 
fire forretningslokaler. Det ble gitt en endring av rammetillatelse ved vedtak 
13.12.2018. Det er gitt totalt fire igangsettingstillatelser ved vedtak 28.01.2019, 
06.03.2019, 30.04.2019 og 16.05.2019. Disse vedtakene er gitt på delegert 
myndighet. 
 
Søker sendte 16.01.2019 en forespørsel til kommunen fordi de ønsket en tolkning av 
om reguleringsplanen åpnet for sportsbutikk. Spørsmålet ble lagt fram for 



- 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019. HMA oversendte saken til 
formannskapet uten innstilling. Formannskapet behandlet saken 13.02.2019. 
 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 

1. Formannskapet finner at reguleringsplan nr. 347-01 åpner for etablering av 
sportsbutikk på 3000m2. 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 
 
Kommunen mottok 05.07.2019 klage på formannskapets tolkning av reguleringsplan 
nr. 347-01. Formannskapet avviste i møte 27.08.2019 klagen på bakgrunn av at 
formannskapets vedtak 13.02.2019 ikke var et enkeltvedtak. Det er kun enkeltvedtak 
man har rett til å klage på. 
 
Beskrivelse av saken 
Kommunen mottok 19.09.2019 klage på formannskapets avvisning av klagen. 
Klagen er sendt inn av Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Scala Eiendom AS.  
 
Klagen går i hovedsak på følgende: 

- Klage på avvisningsvedtaket 
- Klager ønsker at Fylkesmannen foretar lovlighetskontroll med kommunen 
- Tolkning av reguleringsplanen er feilaktig 

 
Juridiske forhold  

Avvisning av en sak er et enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 tredje ledd. Ved behandlingen av 
denne klagen skal formannskapet kun ta stilling til om det var riktig å avvise klagen 
datert 05.07.2019. 
 
Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i 
saken, jf. fvl. § 28. Avvisningsvedtaket retter seg mot klager, og de er derfor part i 
klagesaken på avvisningsvedtaket. 
 
Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 
til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er datert 18.09.2019. Dette 
er innenfor klagefristen. 
 
Økonomiske forhold 
Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at 
parten har rett på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å 
få endret vedtaket», jf. forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om 
dekning av utgifter dersom vedtaket endres. 
 
Det tas ikke gebyr for behandling av klagen. 
 
Rådmannens vurdering 
Avvisningsvedtaket 
Klager skriver at de klager på avvisningsvedtaket, og mener at vedtaket er feil. 
Videre skriver klager at de i utgangspunktet ikke er uenige i at tolkning av en 
reguleringsplan ikke vil være å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. 
Det er dermed enighet om at tolkningsuttalelsen ikke er et enkeltvedtak. 
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Ved behandlingen av denne klagen skal formannskapet kun ta stilling til om det var 
riktig å avvise klagen datert 05.07.2019. 
 
Rådmannen viser til saksframlegg for formannskapets behandling av klage på 
tolkningsuttalelsen. Tolkningsuttalelsen gjelder alle fremtidige og tilsvarende saker 
innenfor planområdet. Avgjørelsen er ikke bestemmende for rettigheter eller plikter til 
en eller flere bestemte personer, men gjelder forståelsen av planen generelt, jf. fvl. § 
2 første ledd bokstav b. Overskriften i saksprotokollen i sak 18/19 er vedtak, og dette 
må ses på som en henvisning til vedtaksbegrepet i kommuneloven § 30 nr. 1. I 
kommuneloven brukes ordet vedtak om alle typer avgjørelser fra folkevalgte organer. 
Overskriften er derfor ikke et holdepunkt for at tolkningsuttalelsen er et enkeltvedtak. 
 
Formannskapet kom til at tolkningsuttalelsen ikke er et enkeltvedtak, men en tolkning 
av hva reguleringsplan nr. 347-01 åpner for. Siden formannskapets vedtak ikke er et 
enkeltvedtak, er det heller ikke mulig å klage på. Klager synes å være enig i at 
tolkningsuttalelsen ikke er et enkeltvedtak. 
 
Det har ikke kommet noen nye opplysninger i saken som gjør at formannskapets 
vedtak fra 27.08.2019 var feil. Klagen kan dermed ikke tas til følge. 
 
Innhold i tolkningsuttalelsen 
Deler av klagen, klagers punkt 3 og 4, gjelder innholdet i formannskapets 
tolkningsuttalelse 13.02.2019. Ved behandlingen av denne klagen skal 
formannskapet kun ta stilling til om det var riktig å avvise klagen datert 05.07.2019. 
Rådmannen finner det derfor ikke nødvendig å kommentere klagers anførsler til 
tolkning av reguleringsplanen nærmere. 
 
Lovlighetskontroll 
Klager har anført at de ønsker at Fylkesmannen foretar en lovlighetskontroll av 
kommunen, jf. kommuneloven § 59. 
 
Fylkesmannen kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll, jf. 
kommuneloven § 59 femte ledd. Det er noe Fylkesmannen står fritt til å gjøre i enhver 
sak, og rådmannen ser ikke behov for å kommentere dette noe nærmere. 
 
Oppsummering 
Rådmannen mener fortsatt at vedtaket til formannskapet ikke er et enkeltvedtak, og 
det er dermed ikke klagerett på denne tolkningsuttalelsen. Det er derfor ikke mulig å 
ta saken til behandling som en klagesak, og det var riktig av formannskapet å avvise 
klagen. 
 
Rådmannen kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger i klagen 
på avvisningvedtaket, og kan ikke se at det er grunn til å ta klagen til følge. 
Rådmannen anbefaler at klagen på avvisningsvedtaket sendes over til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
Utskrift sendes 
Roar Jørgensen AS, Hvervenmoveien 33, 3511 HØNEFOSS 
Halvorsen & Reine AS, Postboks 9407 Landfalløya, 3023 DRAMMEN 
Hvervenmoveien 60 AS, c/o AKA AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 
Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO 
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Scala Eiendom AS, Bryggegata 7, 0250 OSLO 
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 
 
Vedlegg 
Meldingstekst.html (Oversendelse av klage) 
Epost_libol_152234_19092019.pdf (Klage) 
Melding om politisk vedtak - Handelsbygg 
Saksprotokoll - Klage på formannskapets tolkning av reguleringsplan nr. 347-01 
Klage på formannskapets tolkning av reguleringsplan nr. 347-01 
Kommentar til klage 
Endring av rammetillatelse - anmodning om oppreisning av klagefrist eller begjæring 
om omgjøring etter forvaltningsloven § 35 
igangsettingstillatelse nr 4 - Resterende arbeider - hele tiltaket 
Igangsettingstillatelse nr 3 - Stål konstruksjoner 
Igangsettingstillatelse nr. 2 - Fundamenter - Handelsbygg 
Melding om politisk vedtak - Endring av gitt rammetillatelse 
Saksprotokoll - Endring av gitt rammetillatelse 
Handelsbygg - etablering av sportsbutikk 
Saksprotokoll - Endring av gitt rammetillatelse 
Endring av gitt rammetillatelse 
Oversiktskart 
Redegjørelse - etablering av handelsbygg 
Redegjørelse av leietaker ved etablering av handelsbygg 
Situasjonskart 
E-post dialog 
Plantegning 
Endring av gitt tillatelse - Handelsbygg - Storvarehandel 
Rammetillatelse - Handelsbygg - Storvarehandel 
Igangsettingstillatelse nr 1 - Grunn og utvendig VA 
Saksprotokoll - Delegeringsreglementet 
Orientering om klageadgang 
 
 Ringerike kommune, 04.10.2019 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 
Enhetsleder: Heidi Skagnæs 
Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Linda Boldvik 
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5 9 k a n fo r e t a s fo r a ll e k o m m u n a l e a v gj ø r e l s e r . V i b e r d e r fo r a l t e rn a t i vt o m a t F y l k e s m a nn e n fo r e t a r

A d v o k a t fi r m a e t H j o rt D A - H j o r t. n o

B e s ø k s a d re s s e A k e r s g a t e n 5 1 T l f. ( + 4 7 ) 2 2 4 7 1 8 0 0

P o s t a d r e s s e P B 4 7 1 S e n t r u m . 0 1 0 5 O s l o F a k s ( + 4 7 ) 2 2 4 7 1 8 1 8

M 2 6 9 2 1 9 3 . 1

B a n k g i ro 6 0 0 I 0 5 3 1 8 8 0

O r g . n r. 9 4 6 1 2 9 3 5 6 M V A
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l o v l i g h e t s k o n t ro ll a v R i n g e r i k e k o m m u n e s a v gj ø r e l s e o m å t ill a t e X X L å t a i b ru k l o k a l e r s o m e r
r e g u l e rt t i l p l a s s kr e v e n d e v i r k s o mh e t.

3 S p ø r s m å l e t o m d e n n æ r m e r e t o l kn i n g e n a v r e g u l e r i n g s p l a n e n

E tt e r v å rt s y n e r d e t p å d e t r e n e a t e t a b l e r i n g a v s p o rt s b u t i kk v i l v æ r e i s t r i d m e d fo rm å l e t
« p l a s s kr e v e n d e h a n d e l o g h a n d e l m e d m ø b l e r , h v i t e - o g b r u n e v a r e r » , o g k o m m u n e n s a v gj ø r e l s e e r
d e r fo r fe i l ak t i g . D e t v i s e s t i l v å r k l a g e d a t e rt 5 . j u l i 2 0 1 9 , o g v i o p p r e tt h o l d e r d e a n f ø r s l e r s o m
fr e m g å r a v d e nn e .

A t d e t t ill a t e s d e nn e t y p e fo rr e t n i n g e r p å H v e rv e n m o e n v i l h a n e g a t i v i nn v i r kn i n g fo r
s e n t ru m s h a n d e l e n i H ø n e fo s s . V i e r b e k y m r e t fo r a t s l i k d e t a l j h a n d e l u t e n fo r s e n t ru m s o mr å d e t v i l
f ø r e t i l s e n t ru m s d ø d . S c a l a E i e n d o m A S e r fo r ø v r i g e i e r a v K u b e n s e n t e r i H ø n e fo s s s e n t ru m .

V i r e a g e r e r p å a t R i n g e r i k e k o mm u n e u t e l u kk e n d e s e r u t t i l å m e n e a t v u r d e r i n g e n a v o m b ru k e n e r
i s a m s v ar m e d fo rm å l e t p l a s s kr e v e n d e h a n d e l o g h a n d e l m e d m ø b l e r , h v it e - o g b r u n e v a r e r , e r
a v h e n g i g a v e n t o l kn i n g a v u tt ry kk e n e « a r e a l kr e v e n d e o g t r a n s p o r t s k a p e n d e » . E tt e r v å rt s y n e r
u tt r y kk e t a r e a l kr e v e n d e k u n e t s y n o n y m fo r p l a s s kr e v e n d e , o g u t e n n o e n n æ rm e r e a n g i v e l s e a v
s t ø rr e l s e e ll e r v a r e t y p e , g i r i kk e u tt ry kk e t i s e g s e l v n o e n v e i l e d n i n g p å i nn h o l d e t. B e s t e mm e l s e n
å p n e r i kk e fo r a t a ll e s t ø r r e v a r e h u s k an e t a b l e r e s e g u a v h e n g i g a v v a r e t y p e s o m o m s e tt e s . S l i k
k o m m u n e n t o l k e r d e nn e b e s t e m m e l s e n v i l e nh v e r d e t a l j h an d e l v æ r e i nn e n fo r r e g u l e r i n g s p l a n e n ,
h e ru n d e r fo r e k s e m p e l o g s å k l e s h u t i k k e r , h a r e l o k a l e t e r s t o rt n o k . D e tt e g i r e tt e r v å rt s y n e n fo r v i d
t o l kn i n g a v r e g u l e r i n g s p l a n e n .

E tt e r v årt s y n v i l d e t s a m m e gj e l d e fo r b e t e g n e l s e n « t r a n s p o r t s k a p e n d e » . E nh v e r h a n d e l v i l v æ r e
t ra n s p o rt s k a p e n d e , o g u t e n n o e n n æ rm e r e v e i l e d n i n g v i l k o m m u n e n h a a n l e d n i n g t i l å p l a s s e r e a ll
t y p e h a n d e l i nn e n fo r d e t t e u tt r y kk e t. D e t e r n e tt o p p a t v a r e n e s o m s el g e r e r p l a s s kr e v e n d e , s o m
o g s å s k a p e r b e h o v fo r b i l t r an s p o rt fo r d e n e nk e l t e k u n d e . D e tt e e r i kk e t i l fe ll e t fo r h o v e d t y p e n a v
X X L s i t t v a r e s o rt i m e n t.

D e t e r d e r fo r u h e l d i g a t R i n g e r i k e k o m m u n e v e l g e r å l e g g e t i l g ru nn a t d e t a v gj ø r e n d e fo r h v i l k e n
b r uk s o m k a n g o d k j e nn e s i nn e n fo r H v e rv e nm o e n , v i l v æ r e a v h e n g i g a v e n t o l kn i n g a v d i s s e
s k j ø nn s m e s s i g e u tt r y kk e n e , u t e n a t d i s s e kn ytt e s o p p m o t d e v e i l e d n i n g e n e s o m fi nn e s ru n d t h v a
s o m m e n e s m e d p l a s s kr e v e n d e h a n d e l. V i k an i kk e s e a t k o mm u n e n h a r s p r å k l i g e ll e r r e tt s l i g
g ru nn l a g fo r å g i b e g r e p e n e e n s l i k u t v i d e n d e t o l kn i n g s o m h e r.

R i n g e r i k e k o m m u n e s k r i v e r v i d e r e a t d e t a ll e r e d e e r g o d k j e n t an d r e fo r r e t n i n g e r i nn e n fo r
p l a n o m r å d e t s o m d e an s e r fo r å h a s a mm e v a r e u t v a l g s o m X X L. K o m m u n e n h e v d e r p å d e nn e
b a k g ru nn a t d e t v i l v æ r e i s t r i d m e d l i k e b e h a n d l i n g s p r i n s i p p e t d e r s o m p l a n e n n å t o l k e s p å e n
s t r e n g e r e m å t e v e d e t a b l e r i n g a v XX L.

S o m v i h ar r e d e gj o rt fo r i v år k l a g e a v 5 . j u l i 2 0 1 9 l i g g e r X X L s v a r e u t v a l g u t e n fo r
r e g u l e r i n g s p l a n e n s fo rm å l « p l a s s kr e v e n d e h an d e l o g h a n d e l m e d m ø b l e r , h v i t e - o g b ru n e v a r e r» , o g
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k o m m u n e n s t o l kn i n g a v b e s t e mm e l s e n l i g g e r e tt e r v å rt s y n u t e n fo r r amm e n a v p l an e n .
L i k e b e h a n d l i n g s p r i n s i p p e t v i l i kk e g i k o m m u n e n p l i k t t i l å fø l g e e n fe i l a k t i g p r ak s i s , o g k o m m u n e n
h a r a n l e d n i n g t i l å g å b o rt i fr a t i d l i g e r e p ra k s i s d e r s o m k o m m u n e n b l i r k l ar o v e r a t d e nn e b e ro r p å
e n fe i l. D e r s o m d e tt e r e s u l t e r e r i e n fo r s k j e ll s b e h a n d l i n g v i l s l i k fo r s k j e ll s b e h a n d l i n g v æ r e s a k l i g
b e g ru nn e t. K o m m u n e n v i l i kk e p å b ak g ru nn a v l i k e b e h a n d l i n g s p r i n s i p p e t h a e n p l i k t t i l å
o p p r e tt h o l d e e n fe i l a k t i g p ra k s i s .

F o r ø v r i g b e r v i o m a t R i n g e r i k e k o m m u n e k l a r gj ø r h v i l k e s a k e r h v o r k o mm u n e n h a r t o l k e t p l a n e n
t i l å å p n e fo r v i r k s o m h e t e r m e d s a mm e n l i kn b a rt v a r e u t v a l g s o m e n s p o rt s b u t i kk . D e tt e fo r h o l d e t
v i s e r o g s å a t s a k e n e r v i k t i g fo r å u nn g å p r e s e d e n s v i r kn i n g e r.

M e d v e nn l i g h i l s e n
A d v o k a t fi r m a e t H j o r t D A

LI f\ ~ & o li v ~ ~
L i n d a B o l d v i k
A d v o k a t fu ll m e k t i g
l i b o l @ h j o rt . n o

A d v o k a t fi r m a e t H j o r t D A M 2 6 9 2 1 9 3 . 1



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

 

«f1»  

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/680-46 38164/19 GNR 38/201 

38/221 38/164 
 28.08.2019 

 

Melding om politisk vedtak - Handelsbygg 

Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

Strategi og plan behandlet i møte 27.08.2019 sak 18/19. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Formannskapet avviser klagen på vedtak i formannskapets sak 1/19. 

2. Formannskapet finner ikke grunnlag for å omgjøre delegerte vedtak i saken. 

3. Formannskapet finner ikke grunnlag for å endre sin tolkningsuttalelse gitt 

13.02.2019. 

 

 

Dette til orientering. 

 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Saksprotokoll - Klage på formannskapets tolkning av reguleringsplan nr. 347-01 

Klage på formannskapets tolkning av reguleringsplan nr. 347-01 

Kommentar til klage 

Endring av rammetillatelse - anmodning om oppreisning av klagefrist eller begjæring 

om omgjøring etter forvaltningsloven § 35 

igangsettingstillatelse nr 4 - Resterende arbeider - hele tiltaket 

Igangsettingstillatelse nr 3 - Stål konstruksjoner 

Igangsettingstillatelse nr. 2 - Fundamenter - Handelsbygg 

Melding om politisk vedtak - Endring av gitt rammetillatelse 

Saksprotokoll - Endring av gitt rammetillatelse 

Handelsbygg - etablering av sportsbutikk 
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Saksprotokoll - Endring av gitt rammetillatelse 

Endring av gitt rammetillatelse 

Oversiktskart 

Redegjørelse - etablering av handelsbygg 

Redegjørelse av leietaker ved etablering av handelsbygg 

Situasjonskart 

E-post dialog 

Plantegning 

Endring av gitt tillatelse - Handelsbygg - Storvarehandel 

Rammetillatelse - Handelsbygg - Storvarehandel 

Igangsettingstillatelse nr 1 - Grunn og utvendig VA 

Saksprotokoll - Delegeringsreglementet 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/680-45  Arkiv: GNR 38/201 38/221 

38/164  

 

Sak: 18/19 

 

Saksprotokoll - Klage på formannskapets tolkning av reguleringsplan nr. 347-01 

Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Formannskapet avviser klagen på vedtak i formannskapets sak 1/19. 

2. Formannskapet finner ikke grunnlag for å omgjøre delegerte vedtak i saken. 

3. Formannskapet finner ikke grunnlag for å endre sin tolkningsuttalelse gitt 

13.02.2019. 
 
 

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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Strategi og plan 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/680-36   Arkiv: GNR 38/201 
38/221 38/164  

 
 

Klage på formannskapets tolkning av reguleringsplan nr. 347-01 gnr/bnr 
38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 
 
Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet avviser klagen på vedtak i formannskapets sak 1/19. 
2. Formannskapet finner ikke grunnlag for å omgjøre delegerte vedtak i saken. 
3. Formannskapet finner ikke grunnlag for å endre sin tolkningsuttalelse gitt 

13.02.2019. 
 
  
 
Sammendrag 

Kommunen har mottatt klage på formannskapets tolkning av reguleringsplan nr. 347-
01, hvor formannskapet kom til at sportsbutikk på 3000 m² er i tråd med 
reguleringsplanen. Rådmannen viser til at tolkningsuttalelsen etter rådmannens 
vurdering ikke er et enkeltvedtak, og det kan derfor ikke klages på. Klagen må derfor 
avvises. Rådmannen kan for øvrig ikke se at formannskapet har grunn til å endre sin 
tolkningsuttalelse, eller omgjøre delegerte vedtak i saken.  
 
Innledning / bakgrunn 

Det er gitt rammetillatelse 28.06.2018 på handelsbygg på ca. 12 000 m² som viser 
fire forretningslokaler. Det ble gitt en endring av rammetillatelse ved vedtak 
13.12.2018. Det er gitt totalt fire igangsettingstillatelser ved vedtak 28.01.2019, 
06.03.2019, 30.04.2019 og 16.05.2019. 
 
Søker sendte 16.01.2019 en forespørsel til kommunen fordi de ønsket en tolkning av 
om reguleringsplanen åpnet for sportsbutikk. Spørsmålet ble lagt fram for 
hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019. HMA oversendte saken til 
formannskapet uten innstilling. Formannskapet behandlet saken 13.02.2019.  
 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 

1. Formannskapet finner at reguleringsplan nr. 347-01 åpner for etablering av 
sportsbutikk på 3000m2. 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 
 
Beskrivelse av saken 



- 

Kommunen mottok 05.07.2019 klage på formannskapets tolkning av reguleringsplan 
nr. 347-01. Klagen er sendt inn av Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Scala 
Eiendom AS.  
 
Klagen går i hovedsak på følgende: 

- Formannskapets behandling er et enkeltvedtak det kan klages på. 
- Scala Eiendom AS har rettslig klageinteresse. 
- Vedtaket er ugyldig. 
- Det bør gis oppreisning for klagefristen. 
- Vedtaket bør omgjøres. 
- Vedtaket er fattet av feil organ. 

 
Byggesak oversendte klagen til ansvarlig søkere Roar Jørgensen AS og Halvorsen & 
Reine AS, og tiltakshaver Hvervenmoveien 60 AS. Advokatfirmaet Buttingsrud DA 
har kommet med et svar på vegne av tiltakshaver. Svaret går i hovedsak ut på 
følgende: 

- Det er ikke grunnlag for oppreisning av klagefristen. 

- Klager er ikke part i saken. 

- Det stilles spørsmål ved om klager har rettslig klageinteresse. 

- Tiltakshaver har innrettet seg etter avgjørelsen, og det vil få store økonomiske 

konsekvenser dersom avgjørelsen blir omgjort. 

- Dersom kommunen finner grunnlag for å ta klagen til behandling, ber de om 

mulighet til å uttale seg ytterligere. 

 
Juridiske forhold  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i 
saken, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2 første ledd bokstav b og § 28. 
 
Enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav b. 
 
Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 
til vedkommende part», jf. fvl. § 29. For den som ikke har mottatt underretning om 
vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg 
kjennskap til vedtaket, jf. fvl. § 29 andre ledd. 
 
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. Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det 
er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet. 
 
Kommunen kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom vedtaket må 
anses ugyldig, jf. fvl. § 35 første ledd bokstav c. Et vedtak kan bl.a. være ugyldig 
dersom kommunen ikke har fulgt saksbehandlingsreglene. Vedtaket er likevel gyldig 
når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på 
vedtakets innhold, fvl. § 41. 
 



- 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er gitt rammetillatelse 28.06.2018 på handelsbygg. Det ble gitt en endring av 
rammetillatelse ved vedtak 13.12.2018. Det er gitt totalt fire igangsettingstillatelser 
ved vedtak 28.01.2019, 06.03.2019, 30.04.2019 og 16.05.2019. Disse vedtakene er 
gitt på delegert myndighet. 
 
Det ble lagt fram forespørsel om tolkning av om reguleringsplanen åpnet for 
sportsbutikk for hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019. 
Hovedutvalget oversendte saken til formannskapet uten innstilling. Formannskapet 
behandlet saken 13.02.2019.  
 
Økonomiske forhold 
Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at 
parten har rett på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å 
få endret vedtaket», jf. forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om 
dekning av utgifter dersom vedtaket endres. 
 
Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 
 
Dersom formannskapet endrer sin tolkningsuttalelse av reguleringsplanen, kan det 
være en risiko for at det blir fremmet erstatningssøksmål mot kommunen. 
 
Rådmannens vurdering 

Etter forvaltningsloven er det kun enkeltvedtak som kan påklages, jf. fvl. § 28. Det vil 
si at det ikke er klagerett på vedtak som ikke er enkeltvedtak. Det er dermed 
avgjørende for om klagen kan tas til behandling, om formannskapets 
tolkningsuttalelse er et enkeltvedtak. 
 
Enkeltvedtak 
Klager mener at formannskapet tok en avgjørelse om endring av gitt rammetillatelse i 
møte den 13.02.2019. Videre skriver klager at dersom kommunen selv anser dette 
som et enkeltvedtak, klages det på dette. Klager viser til at det av saksdokumentene 
kan forstås som at Ringerike kommune anser avgjørelsen som en endring av den 
bruk som er godkjent i rammetillatelse, slik at den er å anse som et enkeltvedtak med 
klageadgang. 
 
Enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav b. 
 
Formannskapet fattet følgende vedtak ved møte 13.02.2019: 

1. Formannskapet finner at reguleringsplan nr. 347-01 åpner for etablering av 
sportsbutikk på 3000m2. 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 
 
Rådmannen vurderer at avgjørelsen til formannskapet ikke er å anse som et 
enkeltvedtak, men en tolkningsuttalelse av hva reguleringsplan nr. 347-01 åpner for. 
Uttalelsen gjelder alle fremtidige og tilsvarende saker innenfor planområdet. 
Avgjørelsen er ikke bestemmende for rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer, men gjelder forståelsen av planen generelt. 
 



- 

Klager viser til at kommunen selv har omtalt spørsmålet fra ansvarlig søker om 
tolkning av reguleringsplanen som en endring av rammetillatelse. Dette var feil, og 
rådmannen viser til at notatet, datert 11.02.2019, som ble lagt fram til behandlingen i 
formannskapet 13.02.2019 retter opp i dette. Det var ingen søknad om endring av 
rammetillatelse på dette tidspunktet, og kommunen kan da ikke behandle det som en 
søknad. Søknadsbehandling av kommunen krever fullstendig søknad, jf. plan- og 
bygningsloven § 21-4. Innsendte forespørsel skulle vært lagt fram til hovedutvalget 
for miljø- og arealforvaltning som en tolkningsuttalelse, og ikke endring av 
rammetillatelse. Rådmannen beklager dette, men viser til at feilen ble rettet før 
formannskapet sitt vedtak. 
 
Overskriften i saksprotokollen er vedtak, og dette må ses på som en henvisning til 
vedtaksbegrepet i kommuneloven § 30 nr. 1. I kommuneloven brukes ordet vedtak 
om alle typer avgjørelser fra folkevalgte organer. Overskriften er derfor ikke et 
holdepunkt for at tolkningsuttalelsen er et enkeltvedtak. Rådmannen viser til at 
formannskapet har gitt en tolkningsuttalelse av reguleringsplan nr. 347-01. 
 
Rådmannen konkluderer med at formannskapets vedtak i møte 13.02.2019 er en 
tolkningsuttalelse til reguleringsplanen, og ikke et enkeltvedtak. 
 
Siden vedtaket ikke er et enkeltvedtak er det heller ikke mulig å klage på, og det er 
da ikke relevant å vurdere oppreisning av klagefristen eller rettslig klageinteresse. 
 
Omgjøring av delegerte vedtak 
Kommunen kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom vedtaket må 
anses ugyldig, jf. fvl. § 35 første ledd bokstav c. 
 
Klager anfører at formannskapets vedtak er ugyldig da reguleringsplanen ikke åpner 
for etablering av sportsbutikk og at formannskapet ikke hadde kompetanse etter 
delegeringsreglementet til å fatte vedtak i saken. Siden formannskapets 
tolkningsuttalelse ikke er et enkeltvedtak, er det heller ikke aktuelt å vurdere 
omgjøring av denne uttalelsen etter regelen i fvl. § 35 første ledd bokstav c. 
 
Det er fattet seks enkeltvedtak i denne saken, rammetillatelse, endring av 
rammetillatelse og fire igangsettingstillatelser. Det er disse det kan være aktuelt å 
vurdere omgjøring av. Klager har ikke bedt kommunen å vurdere omgjøring av disse. 
Kommunen kan likevel på eget initiativ omgjøre vedtakene. Vedtakene er fattet på 
delegert myndighet i tråd med delegeringsreglementet. Etter rådmannens vurdering 
er saksbehandlingsregler fulgt. Med unntak av dispensasjon fra parkeringsforskriften 
og formålsgrenser/byggegrenser, er handelsbygget i tråd med planen. 
 
Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for at disse vedtakene kan omgjøres på 
grunn av ugyldighet. Da ingen av disse vedtakene knytter seg til den konkrete bruken 
av lokalene, ville det heller ikke ført til at klager oppnår den endringen de ønsker seg. 
 
Rådmannen konkluderer med at det ikke er grunnlag for å omgjøre noen av 
vedtakene i saken. 
 
Kommentarer til formannskapets tolkningsuttalelse 



- 

Rådmannen mener at formannskapets vedtak ikke er et enkeltvedtak, og det er 
derfor ikke klagerett eller omgjøringsadgang på vedtaket. Rådmannen mener likevel 
det er riktig å knytte noen kommentarer til disse momentene i klagen. 
 
Klager anfører at etablering av sportsbutikk ikke er innenfor arealformålet til 
reguleringsplanen. Arealformålet er «plasskrevende handel og handel med møbler, 
hvite- og brunevarer». Klager viser til at dette var en forutsetning for 
reguleringsplanen, noe som blant annet fremgår av innspill fra Fylkesmannen og 
Buskerud fylkeskommune. Klager mener at arealformålet ikke gir grunnlag for 
utvidende tolkning av begrepet. I tillegg anfører klager at saken ikke er sendt på 
høring til berørte instanser som Fylkesmannen, Statens Vegvesen eller Buskerud 
Fylkeskommune. 
 
Ringerike kommune mener at etablering av sportsbutikk på 3000 m² er både 
arealkrevende og transportskapende, og dermed innenfor hva reguleringsplanen 
åpner for. Rådmannen viser til at det ikke er kommunens oppgave å regulere 
konkurranse mellom ulike næringsaktører, men bestemmelsen i reguleringsplanen er 
ment å sørge for at virksomheter som egner seg best for etablering i bykjernen, ikke 
trekkes ut av sentrum.  
 
Sportsbutikk vil ikke skille seg ut blant eksisterende handelstyper i området. 
Likebehandlingsprinsippet tilsier at saker hvor de samme hensynene gjør seg 
gjeldende skal behandles likt, med mindre det foreligger relevante grunner til å 
behandle forskjellig. Rådmannen vurderer at det ikke foreligger gode grunner til å 
vurdere omsøkte handelstype ulikt fra tidligere godkjente virksomheter. 
 
Øvrige butikker som allerede er etablert på Hvervenmoen har stort og variert 
sortiment. Rådmannens vurdering er at en sportsbutikk vil ha tilsvarende type 
vareutvalg som de etablerte butikkene på Hvervenmoen, i tillegg til at man vil kunne 
kjøpe flere av de samme varene i en sportsbutikk som i de etablerte butikkene. Dette 
er siste handelsbygget i området, og det er ikke tillatt ytterligere handelsutbygging 
etter reguleringsplanen. Rådmannen viser til at planen har vært tolket til å åpne for 
virksomheter med sammenlignbart vareutvalg som en sportsbutikk tidligere. Det vil 
derfor være i strid med likhetsprinsippet å tolke reguleringsplanen på en strengere 
måte enn hva som har vært gjort siden planen ble vedtatt i 2014. 
 
Rådmannen viser til at det er kommunen som har vedtatt planen, og som har ansvar 
for å tolke sine reguleringsplaner. Lokalkunnskap og kjennskap til historikk innenfor 
planområdet er sentral for å tolke reguleringsplanen på en god måte. Denne 
kunnskapen er det kommunen som sitter med. I forbindelse med politisk behandling i 
februar ble det vurdert om det var behov for høringer, og rådmannen kom til at dette 
ikke var nødvendig. Rådmannen kan ikke se at det er nye forhold som tilsier at 
denne vurderingen var feil. 
 
Rådmannen mener at det ikke fremkommer forhold i klagen som tilsier at 
formannskapets tolkningsuttalelse 13.02.2019 bør endres. 
 

Formannskapets kompetanse 



- 

Klager viser til at delegasjonsreglementet gir hovedutvalget for miljø- og 
arealforvaltning myndighet til å avgjøre prinsipielle avgjørelser etter plan- og 
bygningsloven, og at formannskapet ikke har myndighet til å avgjøre slike saker.  
 
Rådmannen viser til delegeringsreglementet til kommunen som sier at 
kommunestyret har delegert prinsipielle avgjørelser etter plan- og bygningsloven til 
hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. Hovedutvalget kan sende saker videre til 
formannskapet dersom de mener det er riktig, jf. Konkretisering av 
delegeringsreglementet i plansaker, arkivsaksnummer 15/9467. Denne er vedtatt av 
hovedutvalget 30.11.2015 og av formannskapet 01.12.2015. For å tydeliggjøre at 
formannskapet er kommunens overordnede planmyndighet, ble det vedtatt en 
endring av delegeringsreglementet 11.10.2018 i kommunestyret. 
Delegeringsreglementet punkt 2.1 nr. 6 lyder nå: «Formannskapet er delegert 
myndighet til å være kommunens planmyndighet». Hovedutvalget valgte i denne 
saken å sende det videre til formannskapet for avgjørelse, i tråd med endringen av 
delegeringsreglementet. Saken her dreier seg om en tolkning av reguleringsplanen, 
og det er da naturlig at hovedutvalget valgte å sende saken videre til formannskapet 
som overordnet planmyndighet. 
 
Rådmannen konkluderer med at formannskapet, som overordnet planmyndighet, har 
kompetanse til å tolke reguleringsplaner. 
 
Oppsummering 
Rådmannen mener at vedtaket til formannskapet ikke er et enkeltvedtak, og det er 
dermed ikke klagerett på vedtaket. Oppreisning av klagefrist eller rettslig 
klageinteresse vil da heller ikke være relevant. Rådmannen viser til at formannskapet 
har tilstrekkelig kompetanse til å tolke reguleringsplanen, og mener forøvrig at det 
ikke er grunnlag for omgjøring av noen av vedtakene i saken. 
 
Rådmannen mener at det ikke fremkommer forhold i klagen som tilsier at 
formannskapets tolkningsuttalelse 13.02.2019 bør endres. 
Rådmannen anbefaler formannskapet å avvise klagen. 
 
Utskrift sendes 
Roar Jørgensen AS, Hvervenmoveien 33, 3511 HØNEFOSS 
Halvorsen & Reine AS, Postboks 9407 Landfalløya, 3023 DRAMMEN 
Hvervenmoveien 60 AS, c/o AKA AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 
Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO 
Scala Eiendom AS, Bryggegata 7, 0250 OSLO 
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Endring av rammetillatelse - anmodning om oppreisning av klagefrist eller begjæring 
om omgjøring etter forvaltningsloven § 35 
igangsettingstillatelse nr 4 - Resterende arbeider - hele tiltaket 
Igangsettingstillatelse nr 3 - Stål konstruksjoner 
Igangsettingstillatelse nr. 2 - Fundamenter - Handelsbygg 
Melding om politisk vedtak - Endring av gitt rammetillatelse 
Saksprotokoll - Endring av gitt rammetillatelse 
Handelsbygg - etablering av sportsbutikk 
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Saksprotokoll - Endring av gitt rammetillatelse 
Endring av gitt rammetillatelse 
Oversiktskart 
Redegjørelse - etablering av handelsbygg 
Redegjørelse av leietaker ved etablering av handelsbygg 
Situasjonskart 
E-post dialog 
Plantegning 
Endring av gitt tillatelse - Handelsbygg - Storvarehandel 
Rammetillatelse - Handelsbygg - Storvarehandel 
Igangsettingstillatelse nr 1 - Grunn og utvendig VA 
Saksprotokoll - Delegeringsreglementet 
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Hei 

 

Det vises til orienteringsbrev fra Ringerike kommune vedlagt klage fra advokatfirmaet Hjort, samt telefonsamtale i går.  

 

Klager angir fvl. § 31 som grunnlag for å gi oppreisning for klagefristen. På vegne av AKA bemerkes det at man ikke kan se at det er grunnlag 

for dette slik klager hevder. AKA kan ikke se at vilkårene etter § 31 er oppfylt.  

 

For det første kan klager lastes for å ha oversittet klagefristen. Avgjørelsen i formannskapet falt allerede i februar 2019. Klager var tilstede i 

møtet og holdt innlegg før saken kom til behandling. Dette var etter eget ønske fra klager. Avgjørelsen ble offentliggjort gjennom web-tv under 

behandlingen og lagt ut offentlig kort tid etter. Med den interesse klager hadde av saken i forkant av behandlingen må det legges til grunn at 

klager gjorde seg kjent med utfallet umiddelbart etter formannskapsmøtet. Klager har således hatt god tid til å sende en klage innen fristen.  

 

Videre mener AKA at det ikke foreligger særlige grunner som gjør at det er rimelig at klagen blir prøvd. Det presiseres her at avgjørelsen ikke 

innebar noen endring av vedtak slik klager anfører. Kun et dokumentasjonskrav. Kommunen foretok en skjønnsvurdering av forholdet før og 

under behandlingen. Saken var etter AKAs mening nøye vurdert før avgjørelsen ble fattet.  

 

AKA kan ikke se at klager er å anse som part i saken slik klager hevder. Videre stilles det spørsmål til om klager har rettslig klageinteresse. 

 

Videre presiseres det at avgjørelsen ble fattet for 4,5 måned siden. I en byggesak må det anses som vesentlig tid. Det er inngått leiekontrakt med 

XXL og det er på bakgrunn av det gjort spesifikke og kostbare tilpasninger i bygget som er under oppføring. AKA har innrettet seg etter 

avgjørelsen i god tro, og det ble ikke klaget innen klagefristen. Det vil være svært skadelig om avgjørelsen blir omgjort, og så store økonomiske 

konsekvenser for aka.  

 

Skulle kommunen, mot formodning, finne grunnlag for å ta klagen til behandling, ber AKA om mulighet til å uttale seg ytterligere.  

 

Mvh  



Christine Næss Mathiesen 

90943322  
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E - p o s t: p o s t m o tt a k @ r i n g e r i k e . k o m m u n e . n o

O s l o 5 . j u l i 2 0 1 9

A n s v a r l i g a d v o k a t: A n d e r s E v j e n t h
V å r r e fe ra n s e : M 2 6 4 3 9 3 9 .2

E n d r i n g a v r a m m e t ill a t e l s e g n r . 3 8 b n r . 2 0 1 , 2 2 1 o g 1 6 4 - A n m o d n i n g o m o p p r e i s n i n g
a v kl a g e fr i s t e ll e r b e gj æ r i n g o m o m gj ø r i n g e t t e r fo r v a l t n i n g s l o v e n § 3 5

1 In n l e d n i n g

A d v o k a t fi rm a e t H j o rt D A b i s t å r S c a l a E i e n d o m A S , s o m e i e r a v K u b e n s e n t e r , i s a k kn y tt e t t i l
e t a b l e r i n g a v X X L - b u t i k k p å H v e r v e nm o e n ( d e r e s s a k s n u mm e r 2 0 1 8 / 6 8 0 ) .

V i fo r s t å r a t fo r m a nn s k a p e t t o k e n a v gj ø r e l s e o m e n d r i n g a v g i tt ra m m e t i ll a t e l s e fo r o v e nn e v n t e
e i e n d o m i m ø t e d e n 13 . fe b ru a r 2 0 1 9 . D e r s o m k o mm u n e n s e l v a n s e r d e tt e s o m e t e nk e l t v e d t a k ,
k l a g e s d e t h e r v e d p å d e tt e . E tt e r v å rt s y n e r i s å fa ll d e tt e v e d t a k e t u g y l d i g , o g v i r e d e gj ø r u t f y ll e n d e
o m d e nn e a n fø r s e l e n u n d e r p k t. 2 n e d e n fo r.

D e tt e e r i s å fa ll e t v e d t a k s o m g å r u t p å å t i l s t å e n p a rt r e t t i g h e t e r , o g k l a g e fr i s t e n l ø p d e r fo r u t 3
m å n e d e r fr a d e t t i d s p u nk t e t v e d t a k e t b l e t ru ff e t ( 1 3 . m a i 2 0 1 9 ) . S c a l a E i e n d o m A S h a r u tt a l t s e g i
s ak e n , o g m å a n s e s s o m p a rt i s a k e n . S c a l a e i e n d o m A S h a r i kk e m o tt a tt n o e n m e l d i n g o m v e d t a k e t.
D e t k a n g i s o p p r e i s n i n g fo r k l a g e fr i s t e n i nn t i l 1 å r e tt e r a t v e d t a k e t b l e fa tt e t. S o m fø l g e a v a t
v e d t a k e t s a nn s y n l i g v i s e r u g y l d i g , m e n e r v i a t d e t e r g ru nn l a g fo r å g i o p p r e i s n i n g fo r k l a g e fr i s t e n ,
j f. fo r v a l t n i n g s l o v e n § 3 1 f ø r s t e l e d d b o k s t a v b .

A l t e rn a t i vt b e r v i o m a t v e d t a k e t o m gj ø r e s , j f. fo r v a lt n i n g s l o v e n § 3 5 f ø r s t e l e d d b o k s t a v c .

2 O p p r e i s n i n g

I s a m s v a r m e d fo r v a l t n i n g s l o v e n § 2 8 h a r e nh v e r m e d r e t t s l i g k l a g e i n t e r e s s e k l a g e a d g a n g p å
e nk e lt v e d t a k .

D e t k a n h e r s t i ll e s s p ø r s m å l v e d o m a v gj ø r e l s e n s o m b l e fa tt e t a v fo rm a nn s k a p e t d e n 1 3 . fe b ru a r
2 0 1 9 e r å a n s e s o m e t e nk e lt v e d t a k . A v s a k s d o k u m e n t e n e fo r s t å r v i a t R i n g e r i k e k o m m u n e a n s e r
a v gj ø r e l s e n s o m e n e n d r i n g a v d e n b ru k s o m e r g o d k j e n t i ra m m e t i ll a t e l s e , s l i k a t d e t t e e r å a n s e
s o m e t e nk e l t v e d t a k . D e t v i l d e r fo r v æ r e k l a g e a d g a n g p å v e d t a k e t.

A d v o k a t fi r m a e t H j o rt D A - Hj o rt . n o
B e s ø k s a d r e s s e A k e r s g a t e n 5 1 T l f. ( ~ 47 ) 2 2 4 7 I 8 0 0
P o s t a d r e s s e P B 4 7 1 S e n t r u m . 0 I 0 5 O s l o F a k s ( -'- 4 7 ) 22 4 7 I 8 1 8

M 2 6 4 3 9 3 9 . 2
B a n k g i ro 6 0 0 I 0 5 3 1 8 8 0
O r g . n r. 9 4 6 1 2 9 3 5 6 M V A
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S o m b e s kr e v e t o v e n fo r m e n e r v i a t b ru k a v h a n d e l s l o k a l e t t i l s p o rt s b u t i kk o g s å v i l v æ r e i s t r i d m e d
r e g u l e r i n g s p l a n e n s a r e a l fo rm å l. T i lt a k e t v i l d e r fo r v æ r e a v h e n g i g a v d i s p e n s a s j o n , s o m v i l v æ r e e t
e nk e lt v e d t a k .

D e t f ø l g e r a v fo r v a lt n i n g s l o v e n § 3 1 fø r s t e l e d d b o k s t a v b , a t s e l v o m k l a g e r e n h a r o v e r s i t t e t
k l a g e fri s t e n k a n k l a g e n t a s u n d e r b e h a n d l i n g s å fr a m t « d e t a v s æ r l i g e g r u n n e r e r r i m e li g a t k l a g e n
b l i r p r ø v d » . E t h e n s y n s o m k a n t a l e fo r o p p r e i s n i n g e tt e r d e tt e a l t e rn a t i v e t , e r a t s a k e n r e i s e r e t
p r i n s i p p s p ø r s m å l s o m o g s å fo r v a l t n i n g e n e r t j e n t m e d a t d e t b l i r t a tt s t i ll i n g t i l.

S a k e n r e i s e r p r i n s i p i e ll e s p ø r s m å l kn yt t e t t i l h v i l k e n t y p e v i r k s o mh e t d e t e r a n l e d n i n g t i l å e t a b l e r e
p å H v e r v e nm o e n , o g o m p l a n e n g i r g ru nn l a g fo r e n u t v i d e n d e fo r s t å e l s e a v b e g r e p e n e
« p l a s s kr e v e n d e v a r e r » o g « h a n d e l m e d m ø b l e r , h v i t e - o g b r u n e v a r e r » . D e tt e e r b e g re p e r s o m
b e n yt t e s n a s j o n a lt , o g i nn h o l d e t i b e g r e p e n e e r d e r fo r i s t o r g ra d u t p e n s l e t.

S c a l a E i e n d o m A S h a r i n v e s t e rt i fl e r e e i e n d o m m e r i H ø n e fo s s s e n t ru m , b l a n t a nn e t K u b e n s e n t e r ,
o g h a r b a s e rt s e g p å a t d e n n y e B y p l a n e n s k a l s i kr e e n g o d u t v i k l i n g a v s e n t ru m s o mr å d e . E n
e t a b l e r i n g a v X X L o g a n n e n d e t a l j h a n d e l u t e n fo r s e n t ru m v i l u n d e r g ra v e i n t e n s j o n e n i p l a n e n o g
t ill i t e n t i l d e n v i d e r e s e n t ru m s u t v i k l i n g e n . D e t e r d e r fo r a v s æ rl i g b e t y d n i n g fo r S c a l a E i e n d o m A S
å f å k l a rl a g t h v i l k e n t y p e h a n d e l s o m k a n e t a b l e r e s p å H v e r v e nm o e n .

V i a n fø r e r a t d e t e r g ru nn l a g fo r o p p r e i s n i n g a v k l a g e fri s t e n .

3 V e d t a k e t e r u gy l d i g

3 . 1 A v gj ø r e l s e n
P l a n u t v a l g e t fa tt e t i m ø t e d e n 1 3 . fe b ru a r 2 0 1 9 fø l g e n d e a v gj ø r e l s e :

« E n d r i n g a v g i tt r a m m e t ill a t e l s e g n r / b n r 3 8 / 2 0 1 , 2 8 / 2 2 1 , 3 8 / 1 6 4 - H v e r v e n m o v e i e n 5 0 o g
6 0
V e d t a k :
1 . F o r m a n n s k a p e t fi n n e r a t r e g u l e r i n g s p l a n n r . 3 4 7 - 0 1 å p n e r f o r e t a b l e r i n g a v

s p o r t s b u t i k k p å 3 0 0 0 m2
.

2 . Vi d e r e b e h a n d l i n g a v s a k e n d e l e g e r e s t i l r å d m a n n e n . »

3 . 2 G j e l d e n d e r e g u l e r i n g
S p o rt s b u t i kk e n XX L s k a l e t a b l e r e s i nn e n fo r o m r å d e t k a l t B F 2 i nn e n fo r o m r å d e p l a n fo r
H v e r v e nm o e n . F o rm ann s k a p e t s s a k gj a l d t e n v ur d e r i n g a v o m e t a b l e r i n g a v XX L k u nn e t i ll a t e s
e tt e r r e g u l e r i n g s p l a n e n . O m r å d e t B F 2 e r r e g u l e rt t i l a r e a l fo r m å l e t « p l a s s kr e v e n d e h a n d e l o g h a n d e l
m e d m ø b l e r , h v i t e - o g b r u n e v a r e r » . D e t t e e r e n n a s j o n a l a r e a l k a t e g o r i fo r r e g u l e r i n g s p l a n e r , o g d e t
fi nn e s d e r fo r m y e p ra k s i s h v o r b e g r e p e n e e r n æ r m e r e u t p e n s l e t.

A d v o k a t f i rm a e t H j o n D A M 2 6 4 3 9 3 9 . 2
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S l i k v i fo r s t å r p l a n p ro s e s s e n fo r o mr å d e p l a n fo r H v e r v e nm o e n , v a r r e g u l e r i n g t i l « p l a s s kr e v e n d e
h a n d e l o g h a n d e l m e d m ø b l e r , h v i t e - o g b r u n e v a r e r » e n fo ru t s e t n i n g fo r r e g u l e r i n g s p l a n e n s o m
b l a n t a nn e t fr e m g å r a v i nn s p i ll fr a F y l k e s m a nn e n o g B u s k e ru d f y l k e s k o m m u n e . B e g r e p e n e b e n yt t e s
o g s å i RP B fo r k j ø p e s e n t r e o g f y l k e s d e l p l a n fo r h a n d e l - o g s e r v i c e , s l i k d i s s e l ø d v e d p l an e n s
v e d t a k e l s e . B e g r e p e n e b ø r d e r fo r t o l k e s p å s a mm e m å t e s o m i d i s s e p l a n e n e .

I F y l k e s m a nn e n s m e r kn a d e r t i l r e g u l e r i n g s p l a n e n a v 6 . m a i 2 0 1 4 b l e d e t p r e s i s e rt :

« F y l k e s m a n n e n s e r d e t s o m a v gj ø r e n d e a t f o r s l a g e t t il b e s t e m m e l s e r b e g r e n s e r
f o r r e t n i n g s v i r k s o m h e t e n t il h a n d e l m e d p l a s s kr e v e n d e v a r e r o g m ø b l e r , b r u n e - o g
h v i t e v a r e r . P l a s s kr e v e n d e v a r e r e r u tt ø m m e n d e d e fi n e r t i b e s t e m m e l s e n e f o r o m r å d e r m e d
r e n t f o r r e t n i n g s f o r m å l. Vif o r u t s e tt e r a t t il s v a r e n d e d e fi n i s j o n o g s å gj e l d e r f o r s li k h a n d e l i
d e k o m b i n e r t e o m r å d e n e forretn in g/ko n io r /i n du s t r i . »

« B e r k o m m u n e n v u r d e r e b e s t e m m e l s e r s o m s i kr e r a t d e n s t ø r s t e d e l e n a v h a n d e l s a r e a l e n e
f o r b e h o l d e s p l a s s kr e v e n d e v a r e r . »

H a n d e l e r v i d e r e d e fi n e rt i p l a n e n s § 1 . 0 p å fø l g e n d e m å t e :

«I . D e fi n i s j o n h a n d e l
M e d p l a s s kr e v e n d e h a n d e l m e n e s f o r r e t n i n g e r s o m f o r h a n d l e r b il e r o g m o t o r kj ø r e t ø y e r ,
l a n d b r u k s m a s k i n e r , t r e l a s t o g a n d r e s t ø r r e b y g g e v a r e r o g s a l g f r a p l a n t e s k o l e r / h a g e s e n t r e .
M e d m ø b l e r , b r u n e v a r e r o g h v it e v a r e r m e n e s v a r e r s o m r e g n e s s o m a r e a l kr e v e n d e o g
t r a n s p o r t s k a p e n d e . »

D e t fr am g å r a v R i n g e r i k e k o m m u n e s s a k s fr e m l e g g a t a d m i n i s t ra s j o n e n m e n e r a t s p o rt s b u t i kk fa ll e r
i nn e n fo r b e g r e p e t « m ø b l e r , b r u n e v a r e r o g h v i t e v a r e r » d a d e t a n fø r e s a t p l a n e n g i r g r unn l a g fo r e n
u t v i d e n d e t o l kn i n g a v d i s s e b e g r e p e n e . K o mm u n e n v i s e r t i l a t n e v n t e b e g r e p e r d e fi n e rt s o m « v a r e r
s o m r e g n e s s o m a r e a l kr e v e n d e o g t r a n s p o r ts ka p e n de» .

E tt e r v å rt s y n m å d e fi n i s j o n e n h e r a n s e s s o m e t a n n e t u tt r y kk fo r « p l a s s kr e v e n d e h a n d e l » , s l i k a t
u tt r y kk e t i s e g s e l v i kk e g i r g ru nn l a g fo r n o e n u t v i d e n d e t o l kn i n g a v b e g r e p e t. D e r s o m
b e s t e m m e l s e n v a r m e n t å i nn e b æ r e e n a nn e n t o l kn i n g a v b e g r e p e t « p l a s s kr e v e n d e h a n d e l o g h a n d e l
m e d m ø b l e r , h v it e - o g b r u n e v a r e r » m å tt e d e tt e h a k o m m e t k l a rt fr e m a v p l a n e n .

D e t v i s e s t i l r e g i o n a l p l a n fo r a r e a l o g t ra n s p o rt i B u s k e ru d ( 2 0 1 8 - 2 0 3 5 ) , h v o r d e t e r o m t a l t
n æ rm e r e h v i l k e n a n d e l p l a s s kr e v e n d e v a r e r s o m kr e v e s fo r å k o m m e i nn u n d e r b e s t e m m e l s e n :

« P l a s s kr e v e n d e v a r e r s o m e ks e m p e l v i s b il e r , l a n d b r u ks m a s k i n e r , t r e l a s t o g h a g e s e n t r e k a n
lo k a l i s e r e s m i n d r e s e n t r a l t . H a n d e l m e d p l a s s kr e v e n d e v a r e r o m f a tt e r f o r r e t n i n g e r d e r
h o v e d ty n g d e n a v o m s e t n i n g e n gj e l d e r p l a s s kr e v e n d e v a r e r . E n a n d e l a v v a r e u tv a l g e t ka n
o g s å v æ r e a n d r e d e t a lj v a r e r u n d e r f o r u t s e t n i n g a v a t d i s s e h a r t il kn y t n i n g t il d e
p l a s s kr e v e n d e v a r e n e s o m s e l g e s i forretn i n g e n . »
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R å d m a nn e n v ur d e r e r i s a k s fr e m l e g g e t o m v a r e g ru p p e r i X X L e r å a n s e s o m a r e a l kr e v e n d e , o g d e t
l e g g e s v e k t p å a t d e l e r a v v a r e u t v a l g e t m e d b l a n t a nn e t k a n o , k a j a kk o g t r e d e m ø ll e r e r
a r e a l k r e v e n d e . S l i k v i k j e nn e r v a r e u t v a l g e t i X X L e r h o v e d t y n g d e n a v o m s e t n i n g e n a l m i nn e l i g e
s p o rt s a rt i k l e r s o m k l æ r , s k o , o g u t s t y r t i l s p o rt , fi s k e o g fri l u ft s l i v . D e t t e e r u t s t y r s o m k l a rt i kk e
fa ll e r i nn u n d e r d e fi n i s j o n e n a v p l a s s kr e v e n d e h a n d e l o v e n fo r , o g h e ll e r i k k e l i g g e r i nn e n fo r
m ø b l e r , b ru n e v a r e r o g h v i t e v a r e r. D e t e r d e r fo r k l a rt a t e t a b l e r i n g a v X X L - b u t i kk v i l v æ r e i s t r i d
m e d p l a n e n s fo rm å l.

V i d e r e v i s e s d e t t i l a t v e d t a k e t g i r e n g e n e r e ll a k s e p t fo r « e t a b l e r i n g a v s p o r t s b u t i k k » , o g
k o m m u n e n i kk e m e d h j e mm e l i v e d t a k e t s l i k d e t e r fo rm u l e rt h a r n o e n an l e d n i n g t i l å s t i ll e kr a v t i l
a t s p o rt s b u t i kk e n fa k t i s k s e l g e r k a n o , k a j akk o g t r e d e m ø ll e r e ll e r a n d r e v a r e r s o m v i l k u nn e kr e v e
b i l b ru k . D e t e r d e r fo r å p n e t fo r e t a b l e r i n g a v e n h e lt a l m i nn e l i g s p o rt s b u t i kk p å H v e r v e nm o e n , n o e
s o m b e kr e ft e r a t v e d t a k e t e r i s t r i d m e d p l a n e n .

3 . 3 O p p s u m m e r i n g
D e t e r e tt e r v å rt s y n p å d e t r e n e a t e t a b l e r i n g a v s p o rt s b u t i kk v i l v æ r e i s t r i d m e d fo rm å l e t
« p l a s s kr e v e n d e h a n d e l o g h a n d e l m e d m ø b l e r , h v it e - o g b r u n e v a r e r » s l i k a t v e d t a k e t a v d e nn e
g ru nn e r u g y l d i g .

4 M a n g l e n d e fo r m e ll k o m p e t a n s e

V i r e g i s t r e r e r a t s ak e n f ø r s t b l e b e h a n d l e t i H o v e d u t v a l g fo r m i l j ø - o g a r e a l fo r v a lt n i n g , s o m u t e n
i nn s t i ll i n g o v e r s e n d t e s a k e n fo r b e h a n d l i n g i F o r m a nn s k a p e t. F o rm a nn s k a p e t fa tt e t s å v e d t a k o m å
i nn v i l g e s ø kn a d o m e n d r i n g a v ra m m e t i ll a t e l s e .

D e t f ø l g e r a v d e l e g a s j o n s r e g l e m e n t e t fo r R i n g e r i k e k o m m u n e k a p . 2 .4 a t p r i n s i p i e ll e a v gj ø r e l s e r
e tt e r p l a n - o g b y g n i n g s l o v e n e r d e l e g e rt t i l H o v e d k o m i t e fo r m i l j ø - o g a r e a l fo r v a lt n i n g . V i k a n i kk e
s e a t fo rm a nn s k a p e t h a r m y n d i g h e t t i l å a v gj ø r e s l i k e s a k e r . V i s t i ll e r s p ø r s m å l v e d o m
fo rm a nn s k a p e t i d e t h e l e t a tt h a d d e m y n d i g h e t t i l å t r e ff e v e d t ak i d e nn e s a k e n , s l i k a t o m gj ø r i n g
o g s å m å v ur d e r e s p å d e n n e b a k g ru nn .

5 O m gj ø r i n g s b e gj æ r i n g

D e t fø l g e r a v fo r v a lt n i n g s l o v e n § 3 5 b o k s t a v c a t e t fo r v a l t n i n g s o r g a n k a n e n d re s i tt e g e t v e d t a k
d e r s o m « v e d t a k e t m å a n s e s u gy l d i g » . S o m r e d e gj o rt fo r o v e n fo r a n fø r e r v i a t k o m m u n e n i kk e h a r
a n l e d n i n g t i l å t r e ff e v e d t a k m e d d e t t e i nnh o l d e t , s l i k a t v e d t a k e t a v d e n g ru nn e r u g y l d i g s a m t a t
v e d t a k e t e r t ru ff e t a v fe i l o r g a n .

K o m m u n e n s v e d t a k i nn e b æ r e r h e r a t e n p a rt g i s e n fo r d e l i fo rm a v å p n i n g fo r å e t a b l e r e
s p o rt s b u t i kk p å H v e r v e nm o e n . V i m e n e r i kk e a t h e n s y n e t t i l d e nn e p a rt e n i s e g s e l v t i l s i e r a t
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v e d t a k e t i kk e s k a l o m gj ø r e s . V i v i s e r t i l a t v e d t a k e t b l e fa tt e t fo r fo r h o l d s v i s k o rt t i d s i d e n ( c a . 4 , 5
m å n e d e r ) , o g v i h a r i kk e k j e nn s k a p t i l a t d e n a nn e n p a rt h a r i nnr e t t e t s e g e t t e r v e d t a k e t.

S a k e n e r h e ll e r i kk e s e n d t p å h ø r i n g t i l b e r ø rt e i n s t a n s e r s o m F y l k e s m a nn e n , S t a t e n s v e g v e s e n e ll e r
B u s k e ru d f y l k e s k o m m u n e .

V e d t a k e t v i l k u nn e g i p r e s e d e n s v i r kn i n g e r fo r u t v i k l i n g e n a v a nn e n h a n d e l p å H v e r v e nm o e n . E t t e r
v å rt s y n t i l s i e r d e tt e a t k o m m u n e n b ø r h a e n k l a r p ra k s i s fo r h v i l k e n t y p e h a n d e l s o m t i ll a t e s , o g
d e nn e p ra k s i s e n b ø r v æ r e i s a m s v a r m e d d e n a l m i nn e l i g e fo r s t å e l s e n a v d i s s e b e g r e p e n e . D e tt e
t i l s i e r e tt e r v å rt s y n a t d e t e r s æ r l i g g ru nn t i l å o m gj ø r e d e nn e t ill a t e l s e n .

M e d v e nn l i g h i l s e n
A d v o k a t fi r m a e t H j o r t D A

L i n d a B o l d v i k
A d v o k a t fu ll m e k t i g
l i b o l @ h j o rt . n o
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Roar Jørgensen AS          

Hvervenmoveien 45 

3511 HØNEFOSS 

Delegasjonssak nr. 239/19 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/680-33 22497/19 GNR 38/201 

38/221 38/164 

 16.05.2019 

 
Igangsettingstillatelse Nr.4  

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

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR RESTERENDE ARBEIDER - HELE TILTAKET 

 HANDELSBYGG 
GNR/BNR 38/201, 38/221, 38/164 - HVERVENMOVEIEN 50 OG 60 

 

Det vises til søknad om igangsettingstillatelse mottatt 15.05.2019. 
Det foreligger rammetillatelse i delegasjonssak 248/18 datert 28.06.2018. Betingelsene 
for igangsetting anses å være oppfylt. 
Det er tidligere gitt følgende igangsettingstillatelser:  
IG nr.1 for grunn og utvendig VVA ble gitt i delegasjonssak 49/19 datert 28.01.2019  
IG nr.2 for fundamenter ble gitt i delegasjonssak 111/19 datert 06.03.2019. 
ID nr.3 for stål ble gitt i delegasjonssak 192/19 datert 30.04.2019. 

 
Denne igangsettingstillatelsen gjelder for: Resterende arbeider, hele tiltaket. 

 
Ansvarsforhold: 

Fagområder i tiltaket som er ansvarsbelagt er vist i gjennomføringsplan versjon 5 
datert 15.05.2019. (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, gis det igangsettingstillatelse i henhold til 
plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd på følgende betingelser: 

1. Betingelser satt i tidligere vedtak i saken er fortsatt gjeldende. 
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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     Kr 12 000,- 

Totalt gebyr å betale   Kr 12 000 ,- 

Giro (til tiltakshaver, Hvervenmoveien 60 AS) ettersendes.   
 
Når arbeidene anses ferdige, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til 
kommunen, jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1, og 
revidert gjennomføringsplan skal fremlegges. Gjenstår noe av arbeidene skal dette 
angis. Det kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn f.eks. i forbindelse med tidspunkt 
for ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 
Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 
foreligger.  
Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at rammetillatelsen 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: 
Hvervenmoveien 60 AS, c/o AKA AS, 3511 HØNEFOSS 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Roar Jørgensen AS          

Hvervenmoveien 45 

 

3511 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr. 192/19 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/680-31 20047/19 GNR 38/201 

38/221 38/164 

 30.04.2019 

 
Igangsettingstillatelse Nr.3 

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

 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR STÅL KONSTRUKSJONER -

HANDELSBYGG 

GNR/BNR 38/201, 38/221 38/164 - HVERVENMOVEIEN 50 OG 60 

Det vises til søknad om igangsettingstillatelse mottatt 29.04.2019. 
Det foreligger rammetillatelse i delegasjonssak 248/18 datert 28.06.2018. Betingelsene 
for igangsetting anses å være oppfylt. Blant annet er kopi av arbeidstilsynets vedtak 
om samtykke datert 34.04.2019 mottatt. 
Andre betingelser satt i rammetillatelsen er fortsatt gjeldende. 
Det er tidligere gitt følgende igangsettingstillatelser: 

IG nr.1 for grunn og utvendig VVA ble gitt i delegasjonssak 49/19 datert 28.01.2019 
IG nr.2 for fundamenter ble gitt i delegasjonssak 111/19 datert 06.03.2019.  
 
Denne igangsettingstillatelsen gjelder for: Stål 
 
Ansvarsforhold: 
Fagområder i tiltaket som er ansvarsbelagt er vist i gjennomføringsplan versjon 4 
datert 29.04.2019. (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, gis det igangsettingstillatelse i henhold til 
plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd på følgende betingelser: 

1. Betingelser satt i tidligere vedtak i saken er fortsatt gjeldende. 
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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     Kr 12 000,- 

Totalt gebyr å betale   Kr 12 000,- 

Giro (til tiltakshaver, Hvervenmoveien 60 AS) ettersendes.  
 
Når arbeidene anses ferdige, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til 
kommunen,  
jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1, og revidert 
gjennomføringsplan skal fremlegges. Gjenstår noe av arbeidene skal dette angis. Det 
kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn f.eks. i forbindelse med tidspunkt for 
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 
Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 
foreligger.  
Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at rammetillatelsen 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: Hvervenmoveien 60 AS, c/o AKA AS,3511 HØNEFOSS 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Roar Jørgensen AS          

Hvervenmoveien 33 

 

3511 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr. 111/19 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/680-27 10838/19 GNR 38/201 

38/221 38/164 

 06.03.2019 

 
Igangsettingstillatelse Nr. 2 

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

 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR FUNDAMENTER - HANDELSBYGG 
GNR/BNR 38/201, 38/221, 38/164 - HVERVENMOVEIEN 50 OG 60 

Det vises til søknad om igangsettingstillatelse mottatt 05.03.2018. 
Det foreligger rammetillatelse i delegasjonssak 248/18 datert 28.06.2018. 
Betingelsene for igangsetting anses å være oppfylt. Andre betingelser satt i 
rammetillatelsen er fortsatt gjeldende. 

Igangsettingstillatelse nr.1 for grunn og utvendig VA ble gitt i delegasjonssak 49/19 
datert 28.01.2019. 

 
Denne igangsettingstillatelsen gjelder for: Fundamenter 

 
Arbeidstilsynet:  

Det er ikke innhentet samtykke fra arbeidstilsynet. Vi finner allikevel å kunne gi 
igangsettingstillatelse for grunn- og VA-anleggs-arbeider da disse arbeidene anses 
ikke å berøre arbeidstilsynets interesse.  
Arbeidstilsynet samtykke må være på plass ved innsendelse av IG 3 råbygg, 
fordi eventuelle krav fra Arbeidstilsynet kan berøre områder som lys, utsyn 
m.m., dvs. krav om endringer som kan være problematisk å gjennomføre 
dersom bygget er reist. 
 
Ansvarsforhold: 
Fagområder som er ansvarsbelagt i tiltaket, er vist i gjennomføringsplan versjon 3 
datert 05.03.2019. (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. 
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Vedtak: 
I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i 
Ringerike kommunestyre 20. juni 2013, gis det igangsettingstillatelse i henhold til 
plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd på følgende betingelser: 
 

 

1. Betingelser satt i tidligere vedtak i saken er fortsatt gjeldende. 

 

2. Arbeidstilsynets samtykke må foreligge ved søknad om igangsettingstillatelse nr.3 
råbygg og resterende bygg. 

 

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 
igangsettingstillatelse 

 12 000,-  1 Kr 12 000,- 

Totalt gebyr å betale   Kr 12 000 ,- 

 

Giro (til tiltakshaver, Hvervenmoveien 60 AS) ettersendes.  
 
Når arbeidene anses ferdige, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til 
kommunen, jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1, og 
revidert gjennomføringsplan skal fremlegges. Gjenstår noe av arbeidene skal dette 
angis. Det kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn f.eks. i forbindelse med tidspunkt 
for ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 
 
Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstill. 
foreligger.  
Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at rammetillatelsen 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. 
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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: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Halvorsen & Reine AS  

Postboks 9407 Landfalløya 

 

3023 DRAMMEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/680-23 7621/19 GNR 38/201 

38/221 38/164 
 15.02.2019 

 

Melding om politisk vedtak  

Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

Strategi og plan behandlet i møte 13.02.2019 sak 1/19. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Formannskapet finner at reguleringsplan nr. 347-01 åpner for etablering av 

sportsbutikk på 3000 m². 

 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 
 

 

Dette til orientering. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Hvervenmoveien 60 AS, c/o AKA AS, 3511 HØNEFOSS 

 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll - Endring av gitt rammetillatelse 

Handelsbygg - etablering av sportsbutikk 

Saksprotokoll - Endring av gitt rammetillatelse 

Endring av gitt rammetillatelse 

Oversiktskart 
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Redegjørelse - etablering av handelsbygg 

Redegjørelse av leietaker ved etablering av handelsbygg 

Situasjonskart 

E-post dialog 

Plantegning 

Endring av gitt tillatelse - Handelsbygg - Storvarehandel 

Rammetillatelse - Handelsbygg - Storvarehandel 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/680-22  Arkiv: GNR 38/201 38/221 

38/164  

 

Sak: 1/19 

 

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

Hvervenmoveien 50 og 60 

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Formannskapet finner at reguleringsplan nr. 347-01 åpner for etablering av 

sportsbutikk på 3000m2. 

 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 
 
 

Behandling i Strategi og plan 13.02.2019: 

 

Rådmannen fremmet følgende forslag til endring i sin innstilling: 

1. Formannskapet finner at reguleringsplan nr. 347-01 åpner for etablering av 

sportsbutikk på 3000m2. 

 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens endrede innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Formannskapet 

Fra:  Rådmannen 

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
18/680-19 5698/19 GNR 38/201 38/221 38/164 11.02.2019 

Handelsbygg - etablering av sportsbutikk Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - 

Hvervenmoveien 50 og 60 

 

En vedtatt og gjeldende reguleringsplan gir søker rett til å gjennomføre tiltak i 

henhold til plan. Rådmannen mener at etablering av sportsbutikk på 3000 m² er 

både arealkrevende og transportskapende, og dermed klart innenfor hva 

reguleringsplanen åpner for. Rådmannen viser til at det ikke er kommunens oppgave 

å regulere konkurranse mellom ulike næringsaktører, men bestemmelsen i 

reguleringsplanen er ment å sørge for at virksomheter som egner seg best for 

etablering i bykjernen, ikke trekkes ut av sentrum. For øvrig vises det til 

saksframlegget for en nærmere vurdering av dette. 

 

Sportsbutikk vil være godt i tråd med eksisterende handelstyper innenfor 

planområdet. Likebehandlingsprinsippet tilsier at saker hvor de samme hensynene 

gjør seg gjeldende skal behandles likt, med mindre det foreligger relevante grunner 

til å behandle sakene forskjellig. Rådmannen vurderer at det ikke foreligger gode 

grunner til å behandle omsøkte handelstype ulikt fra tidligere godkjente 

virksomheter. På bakgrunn av dette mener rådmannen at handelstypen i seg selv 

ikke gir avslagsgrunn. Rådmannen viser til at det vil stride mot 

likebehandlingsprinsippet å ikke godkjenne at handelstypen er innenfor 

reguleringsplanen.  

 

Reguleringsplanen krever at ved søknad om tillatelse til tiltak for forretning, må det 

dokumenteres at handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen 

detaljhandel innenfor bykjernen. Rådmannen vurderer at innsendte redegjørelse 

oppfyller kravet til dokumentasjon i reguleringsplanen. 

 

Dersom formannskapet vurderer at redegjørelsen ikke er tilstrekkelig for å oppfylle 

dokumentasjonskravet, kan det bes om ytterligere redegjørelse fra ansvarlig søker. 

Reguleringsplan § 6 nr. 2 er ikke en hjemmel til å gi avslag, men gjør at kommunen 

eventuelt kan kreve ytterligere dokumentasjon. Kommunen har ikke hatt praksis for å 

kreve omfattende dokumentasjon i tilsvarende saker i planområdet. Sett i lys av 

dette mener rådmannen at innsendte redegjørelse er tilstrekkelig for å oppfylle 

dokumentasjonkravet i reguleringsplanbestemmelsen. Det å kreve omfattende 



 

 

redegjørelse i denne saken, vil kunne bryte med likebehandlingsprinsippet, og 

utgjøre usakelig forskjellsbehandling. 

 

Utsette saken for høring: 

Plan- og bygningslovens system er at den bredere høringen hvor offentligheten, 

interesseorganisasjoner etc. kan komme med innspill skjer gjennom planprosessen, 

og ikke i en konkret byggesak. I den konkrete byggesaken er det bare krav om at 

man varsler naboer og gjenboere, dersom disse blir berørt av tiltaket. I tillegg kan 

noen saker kreve tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter, og da blir saken 

sendt over til aktuell myndighet for uttalelse. Dersom det skulle vært et krav om 

høring eller involvering eller lignende her, burde det eventuelt ha vært stilt som krav 

i planbestemmelsene. Reguleringsbestemmelsene inneholder ikke noe slikt krav.  

 

Presisering: 

I saksframlegget er saken omtalt som endring av rammetillatelse. Rådmannen ser at 

dette er en misvisende formulering. Det er ikke søkt om å gjøre noen 

bygningsmessige endringer på prosjektet. Saken gjelder redegjørelse for 

handelstypen og oppfyllelse av dokumentasjonskrav i reguleringsplan.  

 

Spørsmålet formannskapet skal ta stilling til, er fortsatt det samme som ble lagt fram 

for hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, en vurdering av om sportsbutikk på 

3000 m² er i tråd med gjeldende reguleringsplan. 

 

Dette notatet er ment som en presisering av at saken ikke omhandler endring av 

rammetillatelse, men redegjørelse for handelstypen og dokumentasjonskrav i 

reguleringsplanen. Rådmannen ser det dermed som hensiktsmessig at forslag til 

vedtak blir som følgende: 

 

Rådmannens endrede forslag til vedtak: 

1. Formannskapet finner at reguleringsplan nr. 347-01 åpner for etablering av 

sportsbutikk på 3000 m². 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

 

For øvrig viser rådmannen til vurderingene gitt i saksframlegget. 

 

 



 

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 
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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. 

 



- 
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 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 
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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 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Roar Jørgensen AS          

Hvervenmoveien 45 

 

3511 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr.49/19 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/680-14 4145/19 GNR 38/201 

38/221 38/164 

 28.01.2019 

 
Igangsettingstillatelse nr.1 

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

 

IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR GRUNN OG UTVENDIG VA 
GNR/BNR 38/201, 38/221 - HVERVENMOVEIEN 60 

 

Det vises til søknad om igangsettingstillatelse mottatt 21.01.2019. 

Det foreligger rammetillatelse i delegasjonssak 248/18 datert 28.06.2018. Betingelsene for 

igangsetting anses å være oppfylt.  Andre betingelser satt i rammetillatelsen er fortsatt 

gjeldende. 

 

Denne igangsettingstillatelsen gjelder for: Grunn og VA-anlegg 
 
Arbeidstilsynet: 
Det er ikke innhentet samtykke fra arbeidstilsynet. Vi finner allikevel å kunne gi 
igangsettingstillatelse for grunn- og VA-anleggs-arbeider da disse arbeidene anses 
ikke å berøre arbeidstilsynets interesse.  
Arbeidstilsynet samtykke må være på plass ved innsendelse av IG 2 råbygg, 
fordi eventuelle krav fra Arbeidstilsynet kan berøre områder som lys, utsyn 
m.m. krav om endringer som kan være problematisk å gjennomføre dersom 
bygget er reist. 

 
Ansvarsforhold: 

Roar Jørgensen har innsendt erklæring om ansvarsretter der de blant annet har 
erklært ansvarsrett for funksjonen SØK, ansvarlig søker for tiltaket, og overtar dette 
ansvarsområdet som Halvorsen & Reine AS har hatt frem til nå.  Vi påpeker 
viktigheten av at byggesaksforskriftens § 12-6 følges i forbindelse med utskiftingen av 
ansvarlig søker! 
 

Fagområder i tiltaket som er ansvarsbelagt er vist i gjennomføringsplan datert 
21.01.2019. (vedlegg G-1).  
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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, gis det igangsettingstillatelse i henhold til 
plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd på følgende betingelser: 

 

1. Følgende tegninger vedrørende overvannshåndtering er lagt til grunn for tillatelsen: 

 

  

Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

C60 VVA-anlegg                      
Plan veger og plasser 

1:800 (A3) 18.01.2019  

E61 VVA-anlegg           
Høydeplan -nord  

1:1500 (A3) 18.01.2019  

E62 VVA-anlegg          
Høydeplan - sør 

1:1500(A3) 18.01.2019    

F60 VVA-anlegg        
Overbygning og detaljer 

1:20 (A3) 18.01.2019    

H20 VVA-anlegg               
Prinsipp VA-grøft m.m. 

1:25 (A3)  18.01.2019   

H30 VVA-anlegg        
vannkummer 

1:20 (A3) 18.01.2019    

H32 VVA-anlegg              
Minikum avløp 

1:25 (A3) 18.01.2019  

H34 VVA-anlegg 

Infriltasjonsandfangkum  

1:25 (A3) 18.01.2019  

H40 VVA-anlegg 

Detaljtegning vannkummer  

1:20 18.01.2019  

H60 VVA-anlegg 

VA-plan  

1:800 (A3)   

 

2. Arbeidstilsynets samtykke må foreligge ved søknad om igangsettingstillatelse nr.2 
Råbygg. 

3.  

Etter at IG er gitt, men før oppstart av VA- arbeider i grunn skal det sendes inn 
søknad om vann- og avløpsarbeider gjennom entreprenørportalen.  Se link på 
kommunens hjemmeside under avsnittet entreprenør. 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/teknisk/vann-og-
avlop/#heading-h2-8 
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4. Betingelser satt i tidligere vedtak i saken er fortsatt gjeldende. 
 

Når vedtakets punkt 2, 3 og 4 er ordnet og plasseringen er foretatt kan 
arbeidene igangsettes. 

  

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     Kr 12 000,- 

Totalt gebyr å betale   Kr 12 000 ,- 

 

Giro (til tiltakshaver, Hvervenmoveien 60 AS) ettersendes.  

 

 

 
Når arbeidene anses ferdige, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til 
kommunen, jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1, og 
revidert gjennomføringsplan skal fremlegges. Gjenstår noe av arbeidene skal dette 
angis. Det kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn f.eks. i forbindelse med tidspunkt 
for ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 
 
Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstill. 
foreligger.  
Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at rammetillatelsen 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. 
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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 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3329-3  Arkiv: 047 &00  

 

Sak: 101/18 

 

Saksprotokoll - Delegeringsreglementet  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 skal lyde: 

Formannskapet er delegert myndighet til å være kommunens overordnede 

planmyndighet 

 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne og hovedutvalgslederne  

for utarbeidelse av utkast til revidert delegeringsreglement.  

 

Arbeidet ledes av varaordfører. Arbeidsgruppen bistås av politisk sekretariat og 

kommuneadvokatkontoret. 

 

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

formannskapets disposisjonsfond. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 11.10.2018: 

 

Alf Meier (AP) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 2: 

«Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne og hovedutvalgslederne….». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Punktvis avstemming: 

Formannskapets innstilling til pkt. 1 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling til pkt. 2, samt Meiers (AP) tillegg til pkt.2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
15.01.2019

Informasjon om klagerett
Forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28 - 36 og § 42

Klagerett
Part eller andre med rettslig klageinteresse har mulighet til å klage på vedtaket.
Klagen skal i utgangspunktet være skriftlig, og kommunen kan veilede dersom det er
behov for hjelp med klagen.

Klagefristen er 3 uker
Klagefristen er 3 uker fra du mottok vedtaket, dvs. brevet ble lagt i din postkasse,
postboks eller overlevert på annen måte. Det at du eventuelt på det tidspunkt var
bortreist eller av andre grunner var forhindret fra å gjøre deg kjent med
meldingen/vedtaket, endrer som hovedregel ikke utgangspunktet for fristberegningen.
Klag en må være postlagt før fristen går ut.

I noen tilfeller kan kommunen behandle klagen selv om du sender den inn for sent.

Klagens innhold
Skriv at det er en klage.
Navn og adresse på den som klager .
Skriv hvilket vedtak du klager på .
Skriv hvorfor du klager, og hvilken endring du ønsker . Du kan gjerne begrunne
klagen.
Oppgi gjerne når du mottok melding om vedtak.
Underskrift fra den som klager eller din fullmektig.

Klageorgan
Det er fylkesmannen i Oslo og Viken som er klageorgan for Ringerike kommune.

Klagen sendes til
Per post: Ringerike kommune, Postb
Per e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Kommunen skal forberede saken. Behandlingen skjer i hovedutvalget for miljø - og
arealforvaltning. Hvis kommunen ikke er enige i klagen din, sender vi saken til
fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.

Ønsker du utsatt virkning?
Vanligvis gjelder vedtaket selv om du har klaget på det. Du har mulighet til å be om at
virkningen av vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort.
Dersom du ønsker dette , må du sende en begrunnet forespørsel til kommunen.
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Saksdokumenter
Du kan kontakte kommunen dersom du ønsker kopi av noen av dokumentene i
saken.

Kostnader
Du kan i noen tilfeller kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært
nødvendige for å få endret vedtaket, dersom du får medhold i klagen.

Søksmålsadgang
Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket
kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av
den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har
gått 6 måneder fra første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er
avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b.
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