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ÅRSBUDSJETT 2013   -  HANDLINGSPROGERAM 2013 - 2016 
OFFENTLIG HØRING 
 
Arkivsaksnr.: 12/4353  Arkiv: 145   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
232/12 Formannskapet 06.11.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet sender vedlagte grunnlagsdokument og betalingsregulativ for 2013 
på høring.  Høring gjennomføres i perioden 7.11. – 21.11.2012. 

 
DRIFTSBUDSJETT 2013 OG FORDELING AV DRIFTSRAMMEN 

Regnskapsskjema 1a driftsregnskapet
Regulert Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Regnskap budsjett forslag forslag forslag forslag
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skatt på formue og inntekt -556,3 -593,7 -646,0 -640,6 -643,8 -665,4
Eiendomsskatt -54,0 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5

Sum skatteinntekter -610,3 -648,2 -700,5 -695,1 -698,3 -719,9

Ordinært rammetilskudd -600,1 -641,0 -687,0 -687,0 -687,0 -687,0
Merverdiavgiftskompensasjon drift -36,1 -40,2 -44,1 -43,2 -43,1 -43,2
Merverdiavgiftskompensasjon kirken -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -6,4 -17,9 -15,2 -20,8 -23,1 -128,3

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -643,2 -699,1 -746,3 -751,0 -753,2 -858,5

Sum generelle tilskudd og salgsinntekter -34,3 -31,4 -29,6 -29,6 -29,6 -29,6
= Sum frie disponible inntekter -1 287,7 -1 378,7 -1 476,4 -1 475,7 -1 481,1 -1 608,0

Renteinntekter og utbytte -7,5 -2,2 -5,5 -5,8 -9,2 -10,0
Utbytte fra Ringerikskraft AS -21,1 -21,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0
Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Startlån - mottatte renter -2,3 -4,1 -2,8 -3,9 -5,6 -7,9

Sum finansinntekter -31,1 -27,3 -23,4 -24,8 -29,9 -33,0

Renteutgifter, provisjon og lån 28,9 32,7 29,4 38,5 47,6 73,9
Startlån - renteutgifter 3,3 5,2 4,2 5,5 7,4 10,1
Avdrag på lån 42,6 42,0 42,0 47,0 52,5 60,0

Sum finansutgifter 74,9 79,9 75,6 91,0 107,5 144,0
= Netto finansutgifter 43,8 52,6 52,2 66,2 77,6 111,0

Inndekning av tidligere års underskudd 13,5 28,2 35,1 20,0 11,7 0,0
Tilbakeført tidligere års underskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsetning bunde driftsfond (netto) -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 13,4 28,2 35,1 20,0 11,7 0,0

Overført fra drift til investeringsregnskapet 3,3 11,2 12,6 21,3 23,6 128,8

Sum til fordeling drift -1 227,3 -1 286,7 -1 376,5 -1 368,2 -1 368,2 -1 368,2
Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 219,8 1 286,7 1 376,5 1 368,2 1 368,2 1 368,2
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tall i millioner kroner
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2. Driftsbudsjettet for 2013 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B med en netto 
totalramme på 1376 mill. kroner og et driftsoverskudd på 35,084 mill. kroner. 
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B.  Rammene gis 
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter 
fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).  

 

Regulert Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Regnskap budsjett forslag forslag forslag forslag

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 Folkevalgte og revisjon 6,0 6,2 6,4 6,4 6,4 6,4
1 Rådmann, strategiske tiltak 15,6 12,0 15,9 15,9 15,9 15,9
2 Fellestjenester, fellesutgifter m.v. 67,0 64,8 70,3 69,9 69,9 69,9
3 Oppvekst og kultur 409,5 415,8 445,7 445,5 445,5 445,5
4 Helse 604,0 614,4 638,4 634,5 634,5 634,5
5 Tekniske områder 120,6 128,0 146,5 142,7 142,7 142,7
7 Avsetninger, overføringer særbedrifter m.v -2,9 45,5 53,1 53,1 53,1 53,1
8 Skatt på formue og inntekt 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2

Sum tjenesteproduksjon 1 219,8 1 286,7 1 376,5 1 368,2 1 368,2 1 368,2

Tall i millioner kroner

Regnskapsskjema 1b driftsregnskapet

 
 
 

3. Driftsoverskudd 2013 på 35,084 mill. kroner foreslås i sin helhet til dekning av 
akkumulert underskudd tidligere år.  Ved utgangen av 2013 vil det være 31,7 mill. kr. 
til rest av tidligere år akkumulert underskudd. Det foretas pliktig overføring av 80 % 
av merverdiavgiftskompensasjon investeringer (jfr. forskriftsendring fra 1.1.2010), i 
grunnlagsdokumentet beregnet til 12,6 mill. kroner. 

 
4. Gjenstående akkumulert driftsunderskudd 31.12.2013 på 31,7 mill. kroner søkes 

inndekket etter følgende reviderte plan: 20,0 mill. kroner i 2014, 11,7 mill. kroner i 
2015.  

 
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte 

virksomhet i henhold til den administrative lederstruktur.  
 

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 
 

7. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 108,745 mill. 
kroner, fordelt med 55,845 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 52,9 mill. 
kroner på rentable investeringer for 2013. Investeringsbudsjettet er bindende på 
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 
finansiering. 

 
8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2013 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  
   

Låneopptak investeringer inntil 98,353 mill. kroner, herav kr. 52,9 mill. kroner til 
rentable investeringer. 
• Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  
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• Serielån  
• Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 
 

• Låneopptak til videre utlån inntil 35,0 mill. kroner. 
• Långiver: Husbanken  
• Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

 
9. Betalingsregulativet for 2013 vedtas.  

 
10. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,6 %. 

 
11. Eiendomsskatt fastsettes som i 2012. 

 
Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire 
neste årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de 
etterfølgende år av tiltak i årsbudsjettet og gi uttrykk for kommunens mål og strategier de 
nærmeste årene basert på kommuneplanens langsiktige del. 
 
Årsbudsjettet er første år i handlingsprogrammet og er en bindende plan for kommunens 
midler og anvendelsen av disse i budsjettåret.  
 
Balanse i økonomien er en viktig forutsetning for et godt kommunalt tjenestetilbud over tid. 
Det bør også være en målsetting å bygge opp fondsreserver og styrke vedlikeholdet av 
kommunens bygninger og anlegg opp til et akseptabelt nivå. 
 
Rådmannen har ansvar for å fremme forslag til årsbudsjett og handlingsprogram. 
Formannskapet har ansvar for å innstille til kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til 
alminnelig ettersyn tidlig nok at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte 
forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Det er 
kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett og vedtaket skal fattes innen utgangen av året. 
 
Beskrivelse av saken 
Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt 
handlingsprogram, handlingsplaner/fagplaner, lokale vedtak/føringer og sentrale føringer 
gjennom statsbudsjettet. 
 
Rådmannen presenterte og fremla grunnlagsdokumentet for formannskapet i møte 
16.10.2012. Formannskapet stilte spørsmål i møtet som rådmannen har besvart i to egne 
notat, oversendt formannskapets medlemmer 19. og 23. oktober.   
 
I grunnlagsdokumentet fremgår forslag til vesentlige endringer i betalingssatser. I 
høringsprosessen foreslår rådmannen at forslag til betalingsregulativet for 2013 legges ut 
sammen med høringsdokumentet. 
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Formannskapet vedtar innstilling til høring i budsjettsaken 6.11.2012.  Budsjett- og 
handlingsprogram skal deretter legges ut til offentlig høring og partibehandling i perioden 
7.11. – 21.11.2012.  Endelig behandling i formannskapet 4.12.2012 med innstilling til 
kommunestyret.  Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 13.12.2012. 
  
Rådmannens vurdering 
Kommunen har over flere år hatt store utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til de 
tilgjengelige inntektsrammer.  
 
Akkumulert underskudd pr. 31.12.2011 er på 94,9 mill. kroner. Økonomirapporteringen pr. 
utgangen av september 2012 indikerer mulighet for nedbetaling av akkumulert underskudd 
med 22 mill. kroner, som er 6 mill. kroner lavere enn budsjettert.  
 
Årsbudsjettet for 2013 og handlingsprogrammet for 2013-2016 inneholder tiltak som vil få 
konsekvenser for de tjenester som ytes i form av endret volum, kvalitet og struktur i 
tjenesten.  Imidlertid er rådmannen av den oppfatning at innbyggerne også i denne 
perioden vil få tjenester som holder en kvalitet som er akseptabel. Tiltakene som foreslås er 
gjennomførbare, men det vil gi konsekvenser som beskrives på ulike steder i rådmannens 
beslutningsgrunnlag. 
 
Det er ikke mulighet til å gjennomføre disse tiltakene uten omfattende årsverksreduksjoner. 
Rådmannen vil bestrebe seg på å utnytte turn over og naturlig avgang, men kan ikke på 
dette tidspunkt utelukke at oppsigelser kan bli en konsekvens. 
 
Den viktigste utfordringen er å gjenvinne økonomisk stabilitet og handlefrihet. For å oppnå 
det, må enten inntektsgrunnlaget økes eller driftsnivået reduseres varig.  Rådmannen vil 
presisere at det er høyst nødvendig at tiltakene gjennomføres.  Dette for å gjenvinne 
økonomisk handlingsfrihet.   
 
Saksdokumenter 
 
Trykte: 

1. Rådmannens grunnlagsdokument fremlagt i formannskapet 16.10.2012 (utdelt 
tidligere) 

2. Forslag til betalingsregulativ for 2013.  
3. Notat med rådmannens svar på spørsmål stilt i formannskapet 25.10.12. 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 23.10.2012 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 



   
 

 Side 8 av 47   
 

RINGERIKSBADET  -  SØKNAD OM BIDRAG TIL FORPROSJEKT  
 
Arkivsaksnr.: 12/2986  Arkiv: 223 D23   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
233/12 Formannskapet 06.11.2012 
65/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 09.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune er positive til at det på sikt utredes en utvidelse av 
terapibassengfasilitetene ved Ringeriksbadet AS, men vil ikke stille midler til disposisjon for 
et forprosjekt på nåværende tidspunkt. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Fra Ringeriksbadet AS foreligger søknad om bidrag til gjennomføring av forprosjekt for å 
utrede tilbygg med et ekstra terapibasseng ved Ringeriksbadet..  
 
Søknaden er vedlagt og beløpets størrelse er kr. 100.000,- fra hver av kommunene Hole og 
Ringerike.  
 
Søknaden baserer seg på Kommunestyrets vedtak i møte 05.03.2012:  
 
Kommunestyret forventer at Ringeriksbadet as kommer tilbake med mer detaljerte  
beregninger og kostnadskalkyler når det gjelder tilbygg 2 (ekstra terapibasseng), og  
ønsker ikke å forplikte seg på nåværende tidspunkt med det bakgrunnsmateriale som i  
dag foreligger. 
 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen registrerer at flere pasientorganisasjoner uttrykker bekymring over manglende  
kapasitet og muligheter for skjerming av terapibassenget (varmtvannsbassenget) ved  
Ringeriksbadet as.  
 
Dette til tross for at kommunen mottok klare  forsikringer, både gjennom leder for 
bassenget Sverre Haugli, fra styreformann Roar Hammerstad og daglig leder Bjørn Hartz, 
om at kapasiteten ved Ringeriksbadet as ville være god nok til at Ringerike kommune kunne 
avvikle bassengtilbudet ved Austjord. 
  
I bekymringsmeldingene fra pasientorganisasjonene fremkommer det ikke tydelig om det er 
kapasitet eller skjerming, evt. begge deler, som er den egentlig utfordringen med dagens 
basseng. Dette er et vesentlig spørsmål i forhold til hvilket tiltak som iverksettes, og i 



  Sak 233/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

forhold til hvilken utredning som er nødvendig. Dette er derfor et spørsmål som må 
avklares tidlig i en eventuell videre prosess. 
 
Ringerike kommunes muligheter for å gå inn i nye prosjekt i nær framtid som krever 
investeringer i en viss størrelsesorden, er som kjent begrenset. Rådmannen er derfor 
usikker på hvor hensiktsmessig det vil være å gå videre med slik utredning som foreslått i 
søknaden på nåværende tidspunkt. 
 
Formannskapet i Hole kommune har behandlet søknaden i møte 19.9.1012, sak 130/12 og 
fattet enstemmig vedtak om at det vil være mest hensiktsmessig å vurdere saken i forbindelse 
med kommende budsjettprosess. 
 
Dersom forprosjektet ønsket gjennomført fra Ringerike kommunes side, må slikt initiativ 
tas/fremmes i budsjettprosessen 2013.  
 
 
Saksdokumenter 

 
• Søknad om bidrag til forprosjekt fra Ringeriksbadet AS, 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 20.09.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf 909 99 923 
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GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD 
TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 
 
Arkivsaksnr.: 12/3772  Arkiv: A10 &88  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 
234/12 Formannskapet 06.11.2012 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar Lokale retningslinjer for praktisering av Forskrift om likeverdig 
behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager, gjeldende fra 
01.01.2013. 
 

Innledning / bakgrunn 
 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager trådte i kraft 01.01.2011. Finansieringen av barnehagedrift ble endret og det 
tidligere statstilskuddet til drifts- og kapitalutgifter til barnehagene ble innlemmet i 
rammetilskuddet til kommunene.  
Forskriften gjelder ved kommunens tildeling av tilskudd til godkjente ikke-kommunale 
barnehager etter barnehagelovens § 14 først og andre ledd.  
Formålet med ny forskrift er å sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager etter 
rammefinansieringen, blir behandlet likeverdig med de kommunale barnehagene ved 
tildeling av kommunalt tilskudd etter forskriften.  
Forskriften regulerer ikke likebehandling mellom de enkelte ikke-kommunale barnehagene.  
 
For nærmere å presisere kommunens handlingsrom i håndhevingen av Forskrift om 
likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager, 
utarbeides lokale retningslinjer. 
 
Opprinnelig forslag til lokale retningslinjer ble sendt på høring desember 2011 og var til 
politisk behandling våren 2012. Kommunestyret behandlet saken 29.03.2012, og ba 
administrasjonen utarbeide et nytt forslag til kommunale retningslinjer der det gis en 
tydelig beskrivelse av hva som følger av statlig regelverk og hva kommunen selv kan 
vurdere og bestemme, slik at politisk/kommunalt handlingsrom presiseres.   
 
Administrasjonen legger med dette frem nytt forslag til kommunale retningslinjer, 
gjeldende fra og med 01.01.2013. 
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Ifølge rundskrivet til forskriften (Nr. F-05-2011) må kommunen utarbeide lokale 
retningslinjer for blant annet å fastsette antall rapporteringer av barn, alder og oppholdstid 
i løpet av et år. Den rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd.  
Videre må retningslinjene si noe om hva som skal til for at tilskuddet kan endres i løpet av 
året.  
Det vises også til at kommunen kan ta flere valg enn nevnt over, innenfor den enkelte 
paragraf, det vil si der det står formulert i rundskrivet at ”Kommunen kan…” 
I de fremlagte lokale retningslinjer er dette handlingsrommet trukket frem og det foreslås 
på hvilken måte Ringerike kommune vil håndheve forskriften og hvilke lokale valg som er 
tatt. 

 

Vurdering 
 
Tabellen under beskriver i korte trekk innholdet i hvert punkt i de lokale retningslinjene,  
hva som følger av det statlige regelverket og hva som er Ringerike kommunes 
handlingsrom.  
 
Punkt 1 beskriver statlige føringer og kommunens handlingsrom innenfor § 1 i forskriften, 
punkt 2 beskriver § 2, o.s.v. : 
 
 
Punkt 1 - Formål virkeområde 
Her beskrives de lokale retningslinjenes formål, hvilke barnehager de gjelder for og hva 
som skal til for at de kan endres. Det gis også en oppsummering av hvilke andre 
refusjon- og tilskuddsordninger som ikke-kommunale barnehager inkluderes av, men 
som ikke omfattes av Forskrift om likeverdig behandling, rundskriv F-05/2011.  
 
Punkt 2 - Kommunens ansvar 
Kommunen kan yte mer tilskudd enn lovens minimum. I kommunale retningslinjer 
foreslås det at kommunen ikke vil gå høyere enn lovens minimum for tilskuddstildeling, 
og at kommunen ikke yter særskilt tilskudd utover det som følger av forskriftens regler. 
Dette vil gjelde for både drifts-og kapitalstilskudd. 
Kommunen følger opptrapping mot 100 % tildeling slik statsbudsjettet anbefaler, men 
yter ikke tilskudd utover dette. 
 
Punkt 3 - Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 
Ved nye godkjente barnehageplasser må det søkes om tilskuddstildeling etter § 14 i 
barnehageloven etter at kommunen har gitt godkjenning av lokalene. Kommunen 
plikter ikke å gi tilskudd, men kan vurdere det ut fra kommunens behov for 
barnehageplasser. Dette er tatt med i retningslinjene for å tydeliggjøre at det ikke er 
automatikk i at godkjenning av nye barnehageplasser fører til økonomisk tilskudd fra 
kommunen. 
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Punkt 4 - Tilskudd til driftskostnader 
I kommunale retningslinjer foreslås det at kommunen vil holde enkelte kostnader 
utenfor i beregningen av kommunal sats. 
Forskriften § 4 viser til at kommunen kan velge å gjøre dette i satsberegningen. 
 
Kommunen vil derfor holde kostnader tilknyttet kommunale barnehager som opprettes 
eller legges ned i løpet av året utenfor satsberegningen, samt barnehager med 
budsjetterte driftskostnader som er 25 % høyere enn gjennomsnittlige budsjetterte 
driftskostnader i tilsvarende barnehager. 
Innvilgelse av tilskuddstildeling ved oppretting av nye barnehageplasser, inkludert 
utvidelser av plasser gjennom året, tildeles for hel eller halv måned ettersom når 
plassen tas i bruk.  
Kommunen kan velge om de skal foreta tilskuddsutbetaling for nyetablerte barnehager i 
forbindelse med de kvartalsvise utbetalingene. I retningslinjene foreslås det imidlertid 
at tilskuddsutbetalingen foretas ved oppstart. Kommunen ønsker å tilrettelegge for en 
økonomisk trygghet fra første driftsmåned for nyopprettede barnehageplasser.  
 
Punkt 5 - Tilskudd til kapitalkostnader 
I kommunale retningslinjer foreslås det at det brukes nasjonale satser for beregning av 
tilskuddstildeling til kapitalutgifter. 
Kommunen kan alternativt beregne en slik sats selv, men har fra 1.1.2011 benyttet 
nasjonale satser og vil fortsette med det. 
Kapitaltilskuddet utbetales samtidig med driftstilskuddet hvert kvartal. 
 
Punkt 6 - Reduksjon av kommunalt tilskudd 
Forskriften åpner for at kommunen kan foreta en helhetsvurdering og eventuelt 
redusere det kommunale tilskuddet. Det foreslås i kommunale retningslinjer at 
kommunen vil foreta en slik helhetsvurdering i forbindelse med etterjustering av det 
årlige tilskuddet. (Punkt 8) 
 
Punkt 7 - Opplysningsplikt 
Kommunen kan fastsette i de lokale retningslinjene hvor mange rapporteringer det skal 
være i løpet av et år. 
I retningslinjene foreslås det at Ringerike kommune kun har en fast rapportering årlig 
den 15 desember, og utover det løpende rapporteringer tilknyttet større 
aktivitetsendringer. 
 
Kommunen skal i følge forskriften definere hva som er store aktivitetsendringer i ikke-
kommunale barnehager, som medfører ny tilskuddsberegning. 
I kommunale retningslinjer, under punkt 7, foreslås det hvilke aktivitetsendringer som 
kan gi grunnlag for ny tilskuddsberegning i løpet av året, enten i form av økt eller 
redusert tilskudd. Forslaget medfører at  ikke-kommunale barnehager må jobbe aktivt 
med til  enhver tid å ha fylt opp det antall barnehageplasser de har fått tilskudd for  
inneværende år. Dette medfører at ledige barnehageplasser som oppstår i løpet av året 
vil bli raskt fylt opp igjen og flere barn kan tilbys plass. 
Forslaget medfører større brukervennlighet for de som ønsker barnehageplass slik 
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hensikten med forslaget er. 
Mange tilflyttere til Ringerike kommer utenom den ordinære opptaksperioden for 
tildeling av barnehageplass.  Tilskuddsordningen for de ikke-kommunale barnehagene 
henger sammen med fleksibiliteten for inntak flere ganger i året. 
 
I § 7 i forskriften står det at kommunen kan føre tilsyn med barnehagene, jf. 
Barnehageloven §§ 8,10,11,16. 
Kommunen vil føre tilsyn med kontroll av opplysninger slik det fremkommer i § 7 i 
forskriften. 
 
Punkt 8 - Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene 
Kommunale retningslinjer sier under dette punktet noe om når det kan forventes at det 
vil bli foretatt en etterjustering av de kommunale tilskuddssatsene. Det skal fattes 
vedtak om etterjustering i løpet av året ved endrede bevilgninger til ordinær drift i 
kommunale barnehager. Kommunen kan velge når vedtak om etterjustering skal gjøres, 
så lenge endringen i tilskuddet gjennomføres samme kalenderår.  
Tidspunktet for dette er altså spesifisert i retningslinjene. 
 
Punkt 9 - Vilkår 
Kommunen vil ikke stille noen vilkår i tilskuddstildelingen til ikke-kommunale 
barnehager da kommunen ikke vil yte tilskudd utover minimumsforpliktelsen i 
forskriften. 
 
Punkt 10 - Tilbakebetaling 
Forskriften åpner for at kommunen kan fatte vedtak om tilbakebetaling av for meget 
utbetalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, jfr. pkt.  6 og 8. 
Retningslinjene viser til at kommunen vil fatte vedtak om tilbakebetaling av for meget 
utbetalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager, jfr. pkt.  6 og 8.  
Retningslinjene viser også til når det skal tilbakebetales. 
 
Punkt 11 - Refusjon av kostander knyttet til barn fra andre kommuner 
I følge forskriften har kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er 
bosatt i en annen kommune, rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke 
dekkes av foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er 
bosatt. Tilskudd beregnes etter nasjonale satser. 
 
Kommunale retningslinjer gir i pkt 11 tilleggsopplysninger: 
Ringerike kommune har i tillegg inngått samarbeidsavtale med Jevnaker og Hole 
kommune om at det utbetales tilskudd begge veier uavhengig av om barna er plassert i 
kommunale eller ikke-kommunale barnehager så lenge et barn går i  barnehage i en av 
de andre nabokommunene hvor barnet ikke er bosatt. 
 
 
Punkt 12  
Viser en oversikt over Ringerike kommunes tilskuddssatser i 2012. 
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Høring 
 
Nye lokale retningslinjer var til høring september 2012 hos følgende høringsinstanser: 
Foreldreutvalg for barnehager (FUB) Ringerike, alle ikke-kommunale barnehager i 
Ringerike, Fagforbundet, Delta, Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet. 
Samtlige høringsuttalelser ligger vedlagt saken som trykte vedlegg.  
 
Fra Espira Gruppen AS ved B. Knutsen, 24.09.12: 
Etter en samlet vurdering også i forhold til brev mottatt fra Utdanningsdirektoratet 27/9 
(etter at retningslinjen var sendt ut på høring), er punktene 4 og 5 endret.  
 
Fra Dalsbråten, Espira Hovsmarka, Hov, Kirkemoen, Smeden, Tolpinrud og Blåbærskogen 
barnehager, fellesuttalelse datert 27/9-12: 
Til pkt 2: 
Ringerike kommune har vurderte ”Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager, 
utarbeidet av Agenda for KS/PBL.”  Kommunen gjør korrekte og godt dokumenterte 
beregninger, har gode systemer og rutiner rundt budsjett og regnskap. For øvrig forholder 
kommunen seg til gjeldende lover (herunder Forvaltningsloven), forskrift med veileder og 
øvrige direktiver fra statlig side.  
 
Ringerike kommune opplever å ha et godt samarbeid med de private barnehagene og 
informerer godt ved behov. Likevel er det viktig for de private aktørene å orientere seg i det 
markedet de opererer innenfor. Kommunale økonomirapporter med kommentarer er 
tilgjengelig på kommunens nettsider hver måned, i tillegg til øvrige politiske 
saksfremstillinger og vedtak. Her er det nyttig informasjon å hente for de private aktørene. 
 
Til pkt 3 
I en prosess med etablering av nye barnehager er det naturlig at kommunen gir et foreløpig 
tilsagn om at tilskudd vil bli gitt etter godkjenning, ut fra kommunens til enhver tid behov 
for tilstrekkelig antall barnehageplasser. Dette gjøres og også nevnes spesielt. Ny 
formulering er tatt inn.  
 
Ved etablering av nye barnehageplasser vil Ringerike kommune håndtere utvelgelse av 
aktører, i tråd med gjeldende lovverk og ut fra kommunens definerte behov for etablering 
av nye barnehageplasser. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager, omfavner ikke utvelgelse av aktører og 
regler/praksis for dette er  derfor ikke tatt inn i de lokale retningslinjene. 
 
Til pkt 4 
Ønsket formulering beskrevet i 1.avsnitt er tatt inn i retningslinjen for å gi en utdypende 
forklaring på hvordan den tekniske beregningen av kommunal sats blir praktisert. 
 
Presisering av barnets alder er avklart- Se omtale av høringsuttalelsen fra Espira Gruppen 
AS 
 
Til pkt 5 
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Kapitalkostnader. I lokale retningslinjer er formuleringene i punkt 5 endret for å presisere 
hva som menes. 
 
Konkurs. Hva Ringerike kommune konkret vil gjøre dersom en barnehage trues med 
konkurs, ser ikke Rådmannen inngår som en del av høringen av lokale retningslinjer for 
praktisering av Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-
kommunale barnehager. Dette punktet kommenteres derfor ikke nærmere i denne saken. 
 
Til pkt. 6 
Kommunen kan redusere det kommunale tilskuddet og det presiseres derfor at kommunen 
akter å gjøre den vurderingen.  
 
Til pkt 7 
Opplysningsplikt - Formuleringer er endret for å imøtekomme høringsuttalelsen på dette 
punktet og få tydeliggjort hva som menes. 
 
Til pkt 8- Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene: 
Vurdering i forhold til avkorting av tilskudd samt oppgjør i forhold til vedtatt regnskap for 
foregående år, foretas i mai/juni. Således er dette imøtekommet. 
 
Pkt. 9- Vilkår for kommunalt tilskudd: 
Dersom en ikke-kommunal barnehage vil få store økonomiske vansker, vil Ringerike 
kommune vurdere kommunens rolle og eventuelle tiltak når en slik situasjon eventuelt 
oppstår. 
 
I uttalelsen fra de 7  ikke-kommunale barnehager foreslås det at kommunen inviterer alle 
berørte parter til en evaluering av Lokale retningslinjer etter en tids bruk, f.eks 2 år. 
Ringerike kommune vil vurdere om det er behov for en slik evaluering allerede etter ett års 
bruk, eller eventuelt vente til etter to års bruk, etter behov og erfaringer som tiden vil vise. 
 
 

Saksdokumenter 
 
Trykte vedlegg: 
1. Lokale retningslinjer for praktisering av :Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune 
2. Høringsuttalelse fra 7 ikke-kommunale barnehager 
3. Høringsuttalelse fra Espira Gruppen AS, ved Berit Knutsen 
 
Utrykte vedlegg med linkhenvisning: 
 
Lov om barnehager 
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html 
 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager 
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20101029-1379.html 

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20101029-1379.html
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Rundskriv Nr, F-05-2011 til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2011/rundskriv-f-05-11-forskrift-om-
likeverdi.html?id=66188 
 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19670210-
000.html&emne=FORVALTNINGSLOV*&& 
 

Ringerike kommune, 02.10.12 
 

Wenche Grinderud 
Rådmann 

 
Saksbehandler:  
Monica Skaro Støa, pedagogisk konsulent 
Anne Katrine Korneliussen, økonomirådgiver 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2011/rundskriv-f-05-11-forskrift-om-likeverdi.html?id=66188
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2011/rundskriv-f-05-11-forskrift-om-likeverdi.html?id=66188
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19670210-000.html&emne=FORVALTNINGSLOV*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19670210-000.html&emne=FORVALTNINGSLOV*&&


   
 

 Side 17 av 47   
 

PRESSISERING AV VEDTAK I SAK 12/65  
 
Arkivsaksnr.: 12/3896  Arkiv: 151   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
235/12 Formannskapet 06.11.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
1,5 millioner kroner til investering ved Heggen barnehage ( 023000.656000.221.0236) 
omdisponeres fra prosjekt – utbygging Hallingby skole (023000.656000.222.0005) 
 
Beskrivelse av saken 
Omdisponering av vedtatte investeringsmidler krever at det fattes politiske vedtak som 
konkret angir hvilke konti som berøres. Da Ringerike kommunestyre i sak 65/12 behandlet 
investeringsmidler til istandsetting av Heggen barnehage, ble kostnader til dette vedtatt, 
men ikke hvor pengene skulle ”hentes” fra. Vedtaket i sak 65/12 var slik: 
 

6. Kostnader som følger av at antall barn med rett til barnehageplass har økt, vil bli 
innarbeidet i revidert budsjett 2012 i juni. 

 
I saksutredningen til kommunestyresak 65/12 står det at det må investeres inntil kr. 1,5 
millioner til forsvarlig istandsetting av lokaler, uteområdet og innkjøp av nødvendig inventar 
og utstyr til midlertidig barnehage ved nedlagte Heggen skole. Denne saken skal presisere 
hvor midler til å dekke disse kostnadene omdisponeres fra. 
 
Juridiske forhold  
Omdisponering av investeringsmidler uten vedtak, der det konkret framkommer hvilke 
konti som berøres, er ikke lovlig.  
 
Økonomiske forhold 
Prosjekt 0005 – utbygging Hallingby skole er fullført. Det står fremdeles igjen midler på 
dette prosjektnummeret. Det er en omdisponering av gjenstående midler denne 
presiseringen dreier seg om. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er opptatt av økonomiske disponeringer skal foregå på en lovlig og 
forskriftsmessig korrekt måte. Rådmannen anbefaler derfor at formannskapet fatter vedtak 
som innstillingen. 
 

Ringerike kommune, 04.10.2012 
 
 Wenche Grinderud 
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 Rådmann 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 (TIDL. RV 35) PÅ 
STREKNINGEN EGGEMOEN - JEVNAKER - OLUM 
 
Arkivsaksnr.: 12/4434  Arkiv: Q12   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
236/12 Formannskapet 06.11.2012 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune slutter seg til at det jobbes videre med delvis bompengefinansiering av 
E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum i tråd med bomkonsept 2 som anbefalt av Statens 
vegvesen.  
 
Beskrivelse av saken 
 
Gjennom prosessen med utarbeidelse av kommunedelplan for strekningen Jevnaker – Olum 
har det vist seg fornuftig å utvide prosjektstrekningen ca. 2 km sydover til å starte på 
Eggemoenplatået. Da oppnås å lede gjennomgangstrafikken helt utenom Jevnaker sentrum. 
Strekningen blir derfor delt i to, Olum – Kleggerud og Kleggerud – Eggemoen. Blant annet 
som følge av utvidelse av prosjektstrekningen har kostnadene økt betydelig i forhold til det 
som ble lagt til grunn i NTP 2010-2019. Kostnadsøkningen kan i hovedsak relateres til 
endelig valg av trasé på strekningen Eggemoen – Kleggerud som innebærer en ny bru over 
Randselva. Det siste kostnadsoverslaget, slik det fremgår av Transportetatenes forslag til 
NTP 2014-2023 , er på 1 900 mill 2012-kr. Usikkerheten i kostnadsoverslaget oppgis å være 
25%. 
 
Utbyggingsstrekningen Eggemoen – Olum er om lag 12 km lang og strekningen tenkes 
utbygget i én etappe. Utbyggingstrekningen ligger hovedsakelig i Oppland fylke og Jevnaker 
kommune, men første del av strekningen (ca. 1,5 km fra Eggemoen) ligger i Buskerud fylke 
og Ringerike kommune. Trafikksituasjonen på dagens E16 gjennom Jevnaker er ikke 
tilfredsstillende i forhold til trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø for de som bor og 
ferdes langs vegen.  
 
Det legges opp til en helt ny vegtrasé på hele strekningen, slik at eksisterende veg får status 
som lokalveg. 
 
Statens vegvesen har vurdert 2 konsepter særskilt: 
 

Konsept 1 – To bomstasjoner som fanger trafikk både på ny og gammel E16 
Bomkonseptet innebærer toveis bompengeinnkreving i to bomsnitt ved Eggemoen og 
Olum nord. Konseptet forutsetter omlegging av vegtraseen ved bomsnittene slik at 
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man kan fange opp både gjennomgangstrafikk og trafikk til/fra Jevnaker. Det legges 
ikke til grunn bompengeinnkreving på sidevegene i dette konseptet. 
 
Konsept 2 - To bomstasjoner som fanger trafikk både på ny og gammel E16 + bom på 
Fv 241 syd for nytt kryss 
Konsept 2 er identisk med konsept 1, men med en bom også på Fv 241 ved 
kommune/-fylkesgrensen rett syd for nytt toplanskryss (E16 x Fv 241). Tiltak på Fv 
241kan berettige et bomsnitt på Fv 241 syd for nytt toplanskryss (ved fylkesgrensen). 

 
Vegvesenets anbefaling 
Med tanke på å oppnå et akseptabelt nivå på bomtakstene vil Statens vegvesen anbefale at 
bomkonsept 1 forkastes og at det gis tilslutning til videre arbeid med bomkonsept 2. 
Konsept 1 gir en uheldig overføring av trafikk fra ny E16 til Fv 241. I og med at Fv 241 også 
bygges ut som tilførselsveg på strekningen fra nytt kryss med E16 og inn til Jevnaker 
sentrum, kan et bomsnitt på denne vegen forsvares. 
 
Videre prosess 
Det vil bli fremmet en sak om et endelig forslag til en delvis bompengebasert 
finansieringsløsning når godkjente reguleringsplaner foreligger for hele prosjektet. Hvis 
dette forslaget får tilslutning i kommunene og fylkeskommunene, vil dette danne grunnlag 
for utarbeidelse av en Stortingsproposisjon om bompengeinnkreving for ny E16 Eggemoen 
– Olum. Siden kostnadsrammene ligger over 750 mill. kr må det gjennomføres ekstern 
kvalitetssikring (KS2) som må være godkjent før bompengeproposisjonen blir fremmet for 
Stortinget. Når Stortinget har godkjent Stortingsproposisjonen, kan anleggsarbeidene 
starte. 
 
Rådmannens vurdering 
For rådmannen i Jevnaker kommune har det vært viktig at plassering av bommer ikke 
plasseres slik at de ikke deler tettstedet på Jevnaker unødvendig. Andre viktige faktorer er 
at kostnaden per passering blir akseptabel og at plasseringen av bommene oppleves 
noenlunde rettferdig.  
 
Rådmannen støtter at det plasseres bom på Fv241. Dette for å hindre lekkasje av biltrafikk. 
Standarden på strekningen er dessuten svært dårlig og det er ikke ønskelig med økt 
gjennomgangstrafikk på strekningen. 
 
Statens vegvesen sin anbefalte plasseringer antas ikke å oppleves rimelig for dem som 
sogner til Fv4 nord for Olum. Kostnaden for brukerene vil være rundt 80 – 120 kr per dag 
(det gis 10% rabatt med autopass). Det er ikke foretatt noen analyse hvor beboerene i dette 
området jobber, men det bor ca. 90 personer mellom 18-67 år i området (Jevnaker). 
 

Arealbruk 
Innføring av bompenger antas ikke å få noen umiddelbare konsekvenser for arealbruken. På 
sikt påregnes at omsetning av eiendommer og eiendomsutvikling til en viss grad tar hensyn 
til bompengeringen ved erverv og utvikling av tomter. 
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Næring 
Jevnakers viktigste jobbmarked og handelsmarked er Ringerike. Det kan tenkes at plassering 
av bommene som foreslått kan bidra til å redusere handelen i Ringerike noe. Det forventes 
at denne effekten vil være størst for de beboere som sogner til Fv4 fra Olum og nordover, 
samt for innbyggerne i Lunner kommune.  Med bomkonsept 2 vurderes bomsatsen til å 
være av en slik størrelse at den ikke vil ha vesentlig effekt. Vridningen kan få positive 
effekter for lokal handel ved at primærbehovene Jevnakers befolkning i større grad blir søkt 
dekket lokalt.  
 

Regionale forhold 
Det er igangsatt prosesser til flere store veiprosjekter som har sitt grensesnitt mot E16. I 
nord er det særlig arbeidet med Rv 4 som er aktuelt. Foreløpige vurdering er at 
bomplassering her vil ha mindre og si for Jevnaker. Det vil likevel være naturlig å forvente 
en økning av trafikken på flere mindre lokale veier mellom Gran, Jevnaker og Lunner for å 
unngå å betale. Denne effekten vil bli forsterket med to betalingspunkter (Rv35 og E16) 
som ligger relativ tett inntil hverandre, samt at det finnes en rekke omkjøringsmuligheter. 
 
I sør er det særlig prosessen som er knyttet til Nymoen – Eggemoen som er av betydning. 
Eventuelle fremtidig bomfinansiering av denne strekningen må sees i sammenheng med 
Eggemoen – Olum. 
 

Andre forhold 
Jevnaker kommune og Ringerike kommune har felles saksfremlegg og har likelydende 
forslag til vedtak.  
 
Saksdokumenter 
 
Vedlegg:  

• E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum. Forslag til delfinansiering med bompenger. 
Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak. 

 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 23.10.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Knut E. Helland 
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STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP  
 
Arkivsaksnr.: 12/3625  Arkiv: M55 &00  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
109/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.09.2012 
237/12 Formannskapet 06.11.2012 
119/12 Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» vedtas som forskrift i Ringerike 
kommune med virkning fra 26.10.2012.  

2. «Normalreglement for sanitæranlegg» oppheves som forskrift fra samme tidspunkt. 
 
Sammendrag 
Ringerike kommunestyre har tidligere vedtatt «Normalreglement for sanitæranlegg» som 
forskrift for Ringerike kommune. Dette reglementet er utarbeidet av Kommunenes 
sentralforbund som en oversikt over lovverk og øvrige bestemmelser som regulerer 
forholdet mellom abonnent og kommune. Reglementet har vært igjennom en revisjon, og 
kalles nå «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp». 
 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske 
bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske 
og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk 
utførelse.  
 
Innledning / bakgrunn 
 Hensikten med dette reglementet som KS har utarbeidet er beskrevet i innledningen; 
 

«Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den 
enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre 
betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 

  
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte kommune for at 

de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet slik at de uforandret kan vedtas av 
kommunen. Det er imidlertid også mulighet for kommunen til å legge inn egne 
særbestemmelser.  

 
Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleggene og leverandør 

av tjenestene innenfor vann og avløp. En del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte 
hjemlet i lover og forskrifter, som plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK). 
Den foreliggende teksten er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende 
lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav som gjelder. 
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Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og bestemmelser og nye 
utfordringer som kommunene står overfor, blant annet når det gjelder klimaendringer. 

 
Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt ansatte, skal kunne 

ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.» 
 
Reglementet utgjør et sentralt arbeidsverktøy i den daglige driften og saksbehandling 
innenfor vann- og avløp i kommunen, og bidrar til rettsikkerhet og likebehandling for 
abonnentene.  
Den foreliggende revisjon tar opp i seg endringer i lovverk og rettspraksis og endringer i 
rammebetingelser for bransjen, som for eksempel konsekvenser av klimaendringer. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser at det er nødvendig å oppdatere regelverket i henhold til endringer i lov 
og forskrift på området. 
 
Det er viktig at regelverket er oversiktlig og lett å hente ut relevant og oppdatert 
informasjon fra både for saksbehandlere i kommunen og abonnentene som har behov for å 
avklare rettigheter og plikter i abonnentforholdet til kommunen. Rådmannen vil derfor 
følge opp et eventuelt vedtak med god informasjon ut til innbyggerne. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at «Standardvilkår for vann og avløp» vedtas som forskrift i 
Ringerike kommune. 
 
Saksdokumenter  
Kun elektronisk: 

• Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 2008 – administrative bestemmelser 
• Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – tekniske bestemmelser  
• Normalreglement for sanitæranlegg 4.utgv 1998– administrative bestemmelser 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 27.08.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Asle Aker 
 
Saksbehandler: Asle Aker 
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ETABLERING AV SOS BARNEBYER  
 
Arkivsaksnr.: 12/2498  Arkiv: F17   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.08.2012 
238/12 Formannskapet 06.11.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med SOS barnebyer om salg eller leie av gnr.87 bnr 
40 Gamle Ullerål skole. 
 
Innledning / bakgrunn 
 
Ringerike kommune har søkt om å bli den neste kommunen som huser en SOS barneby i 
Norge. SOS barnebyer står for et fosterhjemstilbud til barnas beste og er spesielt utviklet 
for å ta imot søsken. Det er stort behov for kvalifiserte fosterhjem som vedvarer. Vårt mål 
med etableringen er å ivareta barn med særlige behov i egen kommune og etablere et 
kompetansesenter for forelderveiledning. I tillegg til å være et godt barnevernfaglig tilbud 
vil etablering gi kommunen nye arbeidsplasser og godt omdømme.  
 
Beskrivelse av saken 
 
Ringerike kommune er en av fem kommuner som er med i konkurransen. SOS barnebyer 
har vurdert aktuelle områder i Ringerike for etablering og ser gnr.87 bnr 40 Gamle Ullerål 
skole som svært aktuell. Det er tenkt bygget familieenheter for fosterfamilier og små hybler 
aktuelle for ettervern i barnevernet. Den gamle skolebygningen fremstår som et signalbygg 
og egner seg godt til et felleshus og samarbeid mellom kommunen og SOS barnebyer i det 
forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. 
 
Det er tidligere etablert en SOS barneby i Norge, i Bergen. Finansieringen fordelte seg 
mellom husbanktilskudd, lån fra SOS barnebyer og gaver fra private. Vi har fått signaler om 
at SOS barnebyer denne gangen ikke har anledning til å finansiere etablering av den nye 
barnebyen ved lån fra egne midler. Salg av eiendommen til ”gavepris” eller leie av tomt er 
derfor aktuelle alternativ. Kommunestyret har tidligere vedtatt salg av gnr.87  bnr.40 Gamle 
Ullerål skole til takst eller over. Eventuelt salg av eiendommen under takst avgjøres av 
formannskapet. 
 
Forholdet til overordnede planer 
 
Handlingsprogram 2013 – 2016. Folkehelsemelding. 
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Juridiske forhold  
 
Regelverket for offentlig støtte har som utgangspunkt at salg til private skal skje til 
markedspris. Eventuelt salg til underpris kan kun gjøres dersom det faller inn under noen av 
unntaksbestemmelsene. Vurdering av unntaksbestemmelsene og handlingsrommet i 
forhold til regelverket er under kartlegging og vil være klart før forhandling. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 

  
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.08.2012: 
 
Ringerike kommune vil være samarbeidskommune for SOS barnebyer og imøteser en 
etablering i Ringerike kommune. 
 
Kommunestyresak: 41/12 Salg av kommunale eiendommer/bygninger. 
 

Økonomiske forhold 
 
Det er tidligere vedtatt at salgsinntekter av kommunale eiendommer/bygninger skal brukes 
til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld. Salg til ”gavepris” eller leie vil på kort sikt 
påvirke dette økonomiske forholdet.  
 
Etablering av SOS barnebyer er et tiltak knyttet til en langsiktig strategi om 
omdømmebygging. I et langsiktig perspektiv kan etablering også dempe behovet for 
tjenester og dermed reduserte kostnader. Fordi lokalt tilgjengelige fosterhjem kan gi bedre 
og mer effektiv utnyttelse av saksbehandlerkapasitet i barnevernet. Ettervern kan gi lavere 
kostnader til bruk av institusjoner i barnevernet og tilrettelegge for at ungdom med særlige 
behov mestrer eget liv og unngår å bli sosialhjelpsmottakere. Et lokalt kompetansesenter 
for forelderveiledning vil gi positiv helsemessig effekt for barn og familier på lang sikt. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Etablering av en SOS barneby på Ringerike og i Hønefoss er et sentralt tiltak under 
strategien for omdømmebygging i Ringerike kommunes Handlingsprogram 2013 - 2016. 
Stiftelsen SOS barnebyers strategi mot 2016 er å bli et talerør i norsk offentlighet for barn i 
sin målgruppe.  
 
Den kommunen som blir valgt av SOS barnebyer blir innlemmet i strategien og vil få mye 
medieomtale og besøk fra interessenter innen barnevern og forebyggende arbeid fra inn og 
utland. 
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Ringerike kommune ønsker å være samarbeidskommune for SOS barnebyer. En akseptabel 
inngangsbillett for eiendommen vil gjøre det attraktivt å velge Ringerike som 
etableringskommune, og dermed stille oss sterkere i konkurransen.   
 
 
 
 
 
Saksdokumenter 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
Utrykte: Foiler fra SOS barnebyer med informasjon til kommunene. 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 29.10.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
 
Kommunalsjef: Knut Helland 
 
Saksbehandler: Elisabeth Djønne 
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CITIES FOR LIFE  
 
Arkivsaksnr.: 12/3736  Arkiv: X03   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
239/12 Formannskapet 06.11.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune slutter seg til Cities for Life-nettverket, og vil på Cities for Life-
dagen den 30. november hvert år, arrangere en markering i Hønefoss by for å vise 
sin støtte til kampen mot dødsstraff.  
 

2. Organisering av markeringen delegeres til rådmannen.  
 

Sammendrag 
Amnesty International oppfordrer Ringerike kommune til å delta i det 
verdensomspennende nettverket Cities for Life. Fellesskapet består av byer verden over 
som vil vise sin støtte i kampen mot dødsstraff. Dette tydeliggjøres ved å markere Cities for 
Life dagen 30.november hvert år. 
 
Beskrivelse av saken 
Dette nettverksmedlemskapet i Cities for Life innebærer at kommunen forplikter seg til å 
gjennomføre en markering hvert år den 30. november, sammen med de mer enn 1300 
andre byene rundt om i verden som er tilsluttet nettverket. Markeringen foregår ved at et 
sentralt monument, statue, bygning e.l. blir lyst opp, som en symbolsk handling ved å rette 
søkelyset mot kampen for avskaffelse av dødsstraff.  I tillegg står kommunen fritt til å lage 
et arrangement rundt markeringen. En representant fra Amnesty vil komme og holde en 
”appell” mot dødsstraff, slik de tidligere har gjort i flere av de andre nettverksbyene.   

I 2011 var Oslo, Larvik, Sande, Tromsø, Mo i Rana, Trondheim, Stord, Kragerø, Stavanger, 
Haugesund, Skien, Farsund, Arendal og Porsgrunn, Kristiansand, Mandal og Tønsberg med 
på markeringen.  

Ringerike kommune må derfor, i likhet med hva de andre byene har gjort, velge et sted, og 
markeringsform. Som eksempel fra andre byer kan nevnes at Roma har valgt Colloseum 
som sitt monument, Trondheim har valgt Fredriksten festning, Kristiansand har valgt Arkivet 
mens Larvik har valgt brannvaktstårnet på Bøkkerfjellet.  

Det er flere steder i Hønefoss som kan være aktuell som vår bys symbol, for eksempel 
rådhuset eller Oppgangssaga i Hønefossen.  I år finner man ikke rom i budsjettet for å 
lyssette signalbygg.  
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I samråd med Amnesty har vi valgt å etablere et arrangement basert på fakkelbokser og 
levende lys.  Glatved brygge er ett av de alternativene det jobbes med. Søndre torg er et 
annet alternativ. Rådmannen vil jobbe videre med detaljer rundt arrangementet.   

 
Fakta 
Dødsstraff er et klart brudd på Artikkel 3 i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter 
fra 1948: "Enhver har rett til liv". Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter (ICCPR) tar for seg dødsstraff. Protokoll 6 innebærer at dødsstraff må avskaffes i 
fredstid. Den andre valgfrie tilleggsprotokollen (OP2) til konvensjonen tar sikte på full 
avskaffelse av dødsstraff hos avtalens parter. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) kan 
ikke idømme dødsstraff. 

Norge er part i alle de forannevnte avtalene. 
 
På tidlig 1900-tallet hadde kun 3 av verdens land avskaffet dødsstraff. I dag har rundt 70 % 
av verdens stater avskaffet straffen, enten i lov eller praksis. I løpet av de siste 10 årene har 
i gjennomsnitt 3 land i året sluttet å henrette.  

Amnesty International jobber for en verden fri for dødsstraff.  

Økonomiske forhold 

Rådmannen anbefaler minimale økonomiske konsekvenser og en enkel 
markering. 
 
Behov for informasjon og høringer 
Det er avhengig av stedet man velger for markeringen. Det vil i tilfelle dreie seg om å be 
eiendoms besittere dempe belysning etc.  
 
Alternative løsninger 
Oppfordringen fra Amnesty International avvises, og Cities for Life- dagen 30.november 
markeres ikke i Hønefoss.  
Et annet alternativ er et noe mer påkostet arrangement med lyssetting av Oppgangssaga. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener at Ringerike og Hønefoss bør utviser internasjonal forståelse og 
solidaritet, noe som er viktig i en stadig mer internasjonal sammensatt verden.  
Deltakelse i Cities for Life nettverket synes riktig for Hønefoss, og er dermed en tydelig 
markering av byens holdning til dødsstraff som avstraffelsesmetode. Dette vil kunne være 
vår symbolske hilsen til mennesker som sitter på dødscelle, med håp og bønn om at deres 
liv blir spart. FN har innført et moratorium mot dødsstraff, og stadig flere land avskaffer 
dødsstraff. Det er viktig at norske byer også bidrar til å påvirke land som fortsatt praktiserer 
denne straffemetoden.  
 
Saksdokumenter 
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Ingen trykte vedlegg. 
 
 Ringerike kommune, 24.10.2012 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
Saksbehandler: Nina Solli 
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2. GANGSBEHANDLING 0605_353 - DETALJREGULERING FOR RV7 
VEME  - SKOTLAND, MIDTMARKERING  
 
Arkivsaksnr.: 10/2548  Arkiv: REG 353  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
122/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
240/12 Formannskapet 06.11.2012 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. 0605_353 Detaljregulering for "Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering" med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 
2. Statens vegvesen anmodes om å strekke seg lengst mulig når det gjelder å gjøre 

støyreduserende tiltak for de mest støyutsatte boligene i forbindelse med 
gjennomføringen av prosjektet. 

 
 
Sammendrag 
Planområdet ligger langs Rv. 7 ved Veme, på strekningen mellom Hønefoss og Sokna i 
Ringerike kommune. Strekningen er ca. 3 km lang, og hensikten med prosjektet er å 
redusere møteulykker og utforkjøringsulykker gjennom en breddeutvidelse av veien på det 
aktuelle strekket. Prosjektet legger opp til en bredere midtmarkering på strekningen, men 
ikke noe fysisk skille. 
 
Statens vegvesen la sjøl planen ut til høring og offentlig ettersyn, og planen er blitt justert 
noe etter de innspill som er kommet inn. Innsigelser fra Norges vassdrags – og 
energidirektorat og Fylkesmannen i Buskerud er nå trukket, så planen kan vedtas slik den nå 
foreligger. 
 
I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010 – 2013 er det avsatt 11,0 millioner 
kr (2010 kroner) for gjennomføring av tiltakene. Midlene forutsetter bygging i 2012, det er 
derfor viktig at det snarest gjøres et vedtak i saken. 
 
Innledning 
Hensikten med prosjektet er å redusere faren for møteulykker og utforkjøringsulykker ved 
utvidelse av eksisterende veg og terrengutforming av riksvegens sideareal. Utbedringen av 
Rv. 7 vil i sin helhet følge eksisterende veg. Den aktuelle parsellen er 3070 meter lang. 
Hvilken side av Rv. 7 som utvides, er vurdert i forhold til sideterrengets topografi, 
grunnforhold samt hvor mye areal som er tilgjengelig. 
 
Hovedprinsippet er at eksisterende veg med bredde lik ca. 7 meter, skal utvides med 3 
meter. Midtmarkeringen, gul stripe, blir 1 meter bred, kjørefelt i begge retninger blir på 3,5 
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meter, samt at skulder på begge sider blir 1 meter bred. Det legges ikke opp til et fysisk 
midtskille. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 

• Statens vegvesen kunngjorde og varsla oppstart av detaljreguleringa 03.12.10. 
• I plan – og bygningslovens § 3.7 står følgende: "Myndigheter med ansvar for større 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan etter samråd med planmyndigheten 
utarbeide og fremme forslag til arealplan for slike tiltak og beslutte å legge slike 
planer ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene for vedkommende plantype." I 
tråd med denne paragrafen og i tett samarbeid med rådmannen i Ringerike 
kommune, sendte Statens vegvesen sjøl planforslaget ut til høring og offentlig 
ettersyn.  

 
Beskrivelse av saken  

Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Forslag til plankart fordelt på 5 enkeltark som til sammen utgjør den totale 
strekninga.  

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 25.09.12. 
- Planbeskrivelse datert 25.09.12. 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er i dag uregulert. 
 

Endringer etter offentlig ettersyn 
De viktigste endringer etter offentlig ettersyn er: 

• Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelser som skal sikre Soknavassdraget mot 
uheldig avrenning av hensyn til elvemuslingbestanden. 

• Vestlig riggområde er flytta til motsatt side av rv. 7 i samråd med grunneier. 
 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å 
imøtekomme høringsuttalelser. 
 

Høringsuttalelser: 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 02.06.12 – 16.07.12. I samme periode 
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 12 uttalelser. Disse følger som 
uttrykte vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert i eget vedlegg. 
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Innsigelser 
Fylkesmannen i Buskerud og Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) fremmet 
innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Innsigelsene omhandlet henholdsvis at det 
manglet bestemmelse som sikret hensynet til elvemuslingbestanden i Sogna og at den 
reelle skredfaren ikke var tilstrekkelig belyst gjennom grunnundersøkelser. Etter tillegg i 
reguleringsbestemmelsene samt at Statens vegvesen fikk foretatt supplerende 
grunnundersøkelser, er innsigelsene nå trukket. For grundigere gjennomgang av de 
innkomne innsigelsene til planen, se vedlegg 8. 
 

Forholdet til overordnede planer 
Gjeldende plan, Kommuneplan for Ringerike 2007-2019, ble vedtatt av kommunestyret 
30.08.2007. Planområdet er uregulert og ligger i nåværende LNF-område. Rv. 7 er likevel 
avmerket i kommuneplanen som et viktig ledd i kommunikasjonssystemet.  
 
 
 
Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 
vedtak. Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 
Formannskapet. 
 
Økonomiske forhold 
Midtmarkeringsprosjektet er forankret i Nasjonal transportplan 2010 - 2019, 
transportkorridor 5 under planområde trafikksikkerhet og tema "forsterket midtmarkering". 
I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010 – 2013 er det avsatt 11,0 millioner 
kr (2010 kroner) for gjennomføring av tiltakene. I handlingsprogrammet er det ikke tatt 
høyde for støytiltak. Midlene forutsetter bygging i 2012, det er derfor viktig at det snarest 
gjøres et vedtak i saken. Det foreligger ikke fullfinansiering av alle tiltakene i planforslaget 
pr. dags dato. Reduksjon av prosjektets omfang vurderes, for å tilpasse kostnaden til 
handlingsprogrammet. Denne vurderingen må utføres i byggeplanfasen. Planen utløser 
trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
 

Rådmannens vurdering: 
 

Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av vedlegg 8. 
 

Innsigelser 
Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsene fra Fylkesmannen i 
Buskerud og NVE. Innsigelsene er nå trukket (se vedlegg 9 og 10) og kommunestyret kan 
gjøre endelig planvedtak. 
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Støyforhold 
Rådmannen hadde helst sett at prosjektet tok opp i seg støysikring av de mest støyutsatte 
boligene, men ser at lovverket ikke setter krav til slik støysikring da tiltaket faller innunder 
tiltak som skal behandles etter "Grenseverdiforskriften" i forurensningsloven, ved at 
støynivå i oppholdsrom innendørs er lavere enn tiltaksgrensen på 42dB. Statens vegvesen 
skriver i sine kommentarer til flere grunneiere med støyutsatte eiendommer at de vil 
vurdere mindre omfattende tiltak for boliger nærmest Rv. 7 i samarbeid med den enkelte 
grunneier. Rådmannen anmoder Statens vegvesen om å følge opp dette og strekke seg 
lengst mulig for å oppnå noe støyreduksjon for de mest støyutsatte eiendommene. 
 
Fjerning av busstopp 
Eksisterende bussholdeplasser på strekninga opprettholdes, med unntak av stoppestedet 
Jonsrud, der busstoppene på begge sider av veien foreslåes nedlagt. Årsaken til at 
busstoppene foreslås nedlagt er at nærliggende eiendommer må krysse Bergensbanen 
gjennom usikret grind for å komme til holdeplassene. Det er i tillegg for liten plass mellom 
veg og jernbane til å bygge en fullverdig holdeplass. For beboere i det huset som ligger rett 
ved holdeplass Jonsrud, planlegges en ekstra utvidelse av vegskuldrene frem til nærmeste 
bussholdeplass. Rådmannen og Statens vegvesen har vært enige om denne løsninga, da den 
vil kunne minske faren for farlige kryssinger av Bergensbanen. Rådmannen har vært i 
kontakt med Jernbaneverket og bedt dem vurdere om overgangen skal stenges. 
Jernbaneverket vil sjekke opp om det knytter seg tinglyste rettigheter til bruk av 
overgangen før det gjøres et endelig vedtak på om overgangen stenges fysisk. 
 

Samlet vurdering: 
Rv. 7 er en av hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet og er belastet med en del 
møteulykker og utforkjøringsulykker. Planforslaget vil legge til rette for gjennomføring av en 
breddeutvidelse som vil kunne redusere møteulykker og utforkjøringsulykker. Rådmannen 
er derfor veldig positiv til tiltaket. Som følge av at tiltaket kun innebærer en 
breddeutvidelse på 3 meter, har rådmannen vært positiv til at Statens vegvesen har 
behandla saken etter plan – og bygningslovens § 3.7, noe som innebærer at Statens 
vegvesen sjøl har lagt ut saken til høring og offentlig ettersyn.  
 
Rådmannen beklager at det ikke legges opp til støysikring av de mest utsatte boligene, men 
mener samtidig at det er viktig at et slikt krav ikke setter en stopper for gjennomføringen av 
dette viktige trafikksikkerhetsprosjektet.  
Da de avsatte midlene forutsetter bygging i 2012 ønsker rådmannen å understreke 
viktigheten av at planen vedtas uten unødvendige opphold i behandlingen. Rådmannen ber 
også Statens vegvesen om å prioritere det videre arbeidet med prosjektet, slik at man ikke 
risikerer at de avsatte midlene forsvinner. 
 
Rådmannen har gjennom hele planprosessen hatt et tett og godt samarbeid med Statens 
vegvesen, og planforslaget anses for å være godt gjennomarbeida. 
 
 

Saksdokumenter: 
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Trykte vedlegg: 
1.  Plankart 0605_353 Detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering, del 1. 
2.  Plankart 0605_353 Detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering, del 2. 
3.  Plankart 0605_353 Detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering, del 3. 
4.  Plankart 0605_353 Detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering, del 4. 
5.  Plankart 0605_353 Detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering, del 5. 
6.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 25.09.12. 
7.  Planbeskrivelse datert 25.09.12. 
8.  Sammendrag av merknader med forslagstillers og rådmannens kommentarer, datert 

26.09.12. 
9.  Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, trekking av innsigelse, datert 26.09.12. 
10. Brev fra NVE, trekking av innsigelse, datert 26.09.12. 
 
Utrykte vedlegg: 
11. Merknad fra Jernbaneverket, datert 29.06.12. 
12. Merknad fra Ringerike kommune, datert 22.06.12. 
13. Merknad fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 12.07.12. 
14. Merknad fra NVE, datert 05.07.12. 
15. Merknad fra Aslaug Iren Martinsen, datert 08.06.12. 
16. Merknad fra Ola Johnsrud, datert 10.07.12. 
17. Merknad fra Steinar G. Flaskerud, datert 13.06.12. 
18. Merknad fra Erik Øgaard, datert 04.06.12. 
19. Merknad fra Christin J. Kjelstrup, datert 07.08.12. 
20. Merknad fra Edmund Olsen, datert 07.07.12. 
21. Merknad fra Sokna Utvikling v/ Anders Braaten, datert 11.07.12. 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
 
 
 Ringerike kommune, 26.09.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Heidrun F. Andreassen 
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2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 0606 NR. 358 
"HØNENGATA 18-20" 
 
Arkivsaksnr.: 10/2780  Arkiv: REG 258  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
121/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
241/12 Formannskapet 06.11.2012 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Detaljregulering nr. 0605_ 358 «Hønengata 18-20» med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas. 

 
2. Deler av reguleringsplan nr. 64 “Hønefoss sentrum” vedtatt i 1976, som blir berørt 

av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 

 
Sammendrag 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av dagligvarebutikken, i 
dag Rema 1000. I eksisterende bygg er det 12 leiligheter og 3 hybler. Det planlegges for 
rundt 12 nye boliger. Det er planlagt for rundt 100 parkeringsplasser og p-plassen blir 
utvidet til å inkludere et kommunalt areal. Det skal opparbeides lekeplass for beboerne i 
bygget, som også skal kunne nyttes av andre beboere i området. Huset i Hønengata 20, som 
har høy verneverdi, er avklart at kan rives. 
Ved offentlig ettersyn kom det inn to innsigelser. En fra vegmyndigheten på planlagt 
innkjøring fra Hønengata nord for lyskrysset, denne er fjernet og innsigelsen trukket. I 
Fylkesmannens innsigelse ble det påpekt at boligene er støyutsatte utover anbefalte 
grenseverdier, her er planforslaget justert og innsigelsen trukket. 
 
Innledning / bakgrunn 
Saken startet med en henvendelse i mai 2010 fra tiltakshaver med ønske om å utvide 
dagens 
forretningsbygg nordover langs Hønengata. Dagens butikk fremstår ikke rasjonell og 
kundeattraktiv nok, samtidig som lagerforhold og logistikksituasjonen er gammeldags og 
uholdbar i HMS-sammenheng. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 

• Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning meldte i møte 06.06.2011, sak 75/11 
oppstart av detaljregulering for Hønengata 18- 20. 



  Sak 241/12 
 

 Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument.   
 

• Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 06.02.2012, i sak 
29/12. 

 
 
 
 
Beskrivelse av saken 

Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”0605_nr. 358 Hønengata 18-20” i målestokk 1:500, datert 26.09.2012 
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 25.09.2012. 
- Planbeskrivelse datert 23.12.2011. 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse: Se vedlegg. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 64, “Hønefoss sentrum” vedtatt i 1976. 
I kommuneplanens arealdel, soneplan for Hønefoss vedtatt 30.08.2007, er de søndre 
arealene i reguleringsplanen avsatt til senterområde og nordre del av arealet avsatt til 
boligområde. 
 

Endringer etter 1.gangsbehandling 
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er  

• Avkjøring fra Fv 35 nord for lyskrysset er tatt ut av planen, i tråd med kravene til 
Statens vegvesen for å kunne egengodkjenne planen. 

• Støykravene i reguleringsbestemmelsene er justert i tråd med Fylkesmannens krav. 
Nye retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1521,  kom i juli 2012. 
Og det er disse retningslinjene som planleggingen skal forholde seg til. 
Reguleringsbestemmelsene er innrettet etter dette.  

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å 
imøtekomme høringsuttalelser. 
 

Høringsuttalelser: 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 10.02.2012 – 26.03.2012. I samme 
periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger som 
uttrykte vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert i eget vedlegg. 

 

Innsigelser 
Statens vegvesen og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen fremmet innsigelse til 
planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter dialog og ytterligere utredninger med derpå 
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følgende justeringer i planforslaget, er innsigelsene nå trukket. Innkomne innsigelser til 
planen fremgår i eget vedlegg der høringsuttalelsene er referert og rådmannens 
kommentarer til disse. 
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.07,er søndre deler av området avsatt til 
senterområde og de nordre delene avsatt til boligområde. Planforslaget er i hovedtrekk i 
tråd med overordnete planer.  
 
Juridiske forhold  
I området gjelder gammel reguleringsplan nr. 64 “Hønefoss sentrum” vedtatt i 1976, som 
viser forretninger/kontorer og veger på deler av det aktuelle arealet. Store deler av denne 
planen er ikke gjennomført i de 35 årene som er gått. En avlastningsveg med planlagt 
korridor for “Vesttangenten” berører planområdets nordvestre hjørne. Ny reguleringsplan 
med tilhørende nye bestemmelser vil evt. oppheve og erstatte gamle planer og 
bestemmelser i området. 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 
vedtak. Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 
Formannskapet. 
  
Økonomiske forhold 
Ringerike kommune eier arealer i det aktuelle området. Noe av dette arealet leies bort til 
en 
tredje part. Her står et bygg som fungerer som et salgskontor for et husfirma. Huset er uten 
kjeller. Kommunen har signalisert at de ønsker en annen bruk av sine eiendommer her, og 
at dette leieforholdet av tomta avsluttes. I planen er dette bygget markert som bygg som 
forutsettes fjernet. Kommunen må, som eiendomsbesitter, vurdere hvordan disse arealene 
skal forvaltes i framtiden. Det kan nå være aktuelt å selge arealet. 
 
Alternative løsninger 
Rådmannen ba, i oppstartsaken, om at tiltakshaver må dokumentere nødvendigheten av å 
fjerne det verneverdige bygget i Hønengata 20. 
I planbeskrivelsen til reguleringsplan nr. 358 “Hønengata 18-20” er butikkutvidelsen vurdert 
i forhold til å bevare det verneverdige bygget Hønengata 20, som er i tiltakshavers eie. 
Det er vurdert tre ulike utvidelsesmuligheter, se vedlagt planbeskrivelse. 
Tiltakshaver konkluderer med at den eneste gjennomførbare løsning er å rive boligbygg og 
garasje som er oppført på 317/168 (Hønengata 20) og at nybygg kobles til eksisterende 
bygning på Hønengata 18. 
Ved 1. gangsbehandling av planforslaget ble spørsmålet om å rive Hønengata 20 viet 
spesiell interesse og pkt. 3. i vedtaket lød:  

 
3. Interessemotsetninger i forhold til å rive verneverdig bolig i Hønengata 20 må særlig 

belyses og høres. 
 
Det er ikke kommet spesielle merknader eller innsigelse i forhold til riving av huset. 
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Rådmannens vurdering 

Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår i eget trykt vedlegg. 
 

Innsigelser 
Det er gjort endringer i planforslaget og reguleringsbestemmelsene for å imøtekomme 
innsigelsen fra Statens vegvesen og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Innsigelsene er 
nå trukket (se vedlegg nr. 6 og 7). Kommunestyret kan gjøre endelig planvedtak. 
 

Samlet vurdering: 
Planforslaget er godt bearbeidet og legger til rette for en utvidelse av butikktilbudet i denne 
delen av byen. Det planlegges flere parkeringsplasser på bakkeplan. Parkeringsbehovet 
for en dagligvarebutikk må dekkes gjennom bakkeparkering for at butikken skal kunne 
fungere optimalt, selv om det er et paradoks å bruke utearealer i bysentrum til parkering.  
 
I dette området av Hønefoss er det flere boligprosjekter på gang og det er viktig å beholde 
nærbutikk-tilbudet pga den interne bytrafikken. 
 
I forhold til husfirmaet som leier grunn i området må det avsettes rimelig med tid før 
arealet tas i bruk til vedtatt reguleringsformål, slik at denne bedriften kan få tid til å 
etablere seg et annet sted. 
 
Det planlegges også for flere boliger i tilknytning til utvidelsen, noe som er i tråd med 
ønsket om tilrettelegging for vekst i sentrum av Hønefoss. Planen legger til rette for en 
lekeplass innenfor området og en gangvegforbindelse mellom Hønengata og Parkgata, noe 
som vil bidra positivt for utearealene i kvartalet. 
 
For bybildet forventer rådmannen en estetisk oppgradering av fasadene for butikkbygget i 
Hønengata 20. Dette ivaretas i reguleringsbestemmelsene, der det nærmere er redegjort 
for byggesøknadens innhold. 
Rådmannen ser at planen er i tråd med overordnede strategier for byutvikling, og stiller seg 
positiv til at nærbutikken som holder til i Hønengata 18 videreutvikles.  

 

Reguleringen viser en mer detaljert og spesifisert bruk av arealene i planområdet og 
detaljreguleringen må innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at reguleringsforslaget 
0605_358 ”Hønengata 18-20” vedtas slik det det nå foreligger. 
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Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 

1. Plankart nr. 0605_358 ”Hønengata 18-20”, målestokk 1:500, til 2. gangsbehandling 
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 25.09.2012 
3. Planbeskrivelse datert 23.12.2011. 
4. Sammendrag av høringsuttalelser, datert 25.09.2012. 
5. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, der miljøvernavdelingen trekker innsigelsen til 

forslag til reguleringsplan for Hønengata 18-20 i Ringerike kommune, datert 
11.09.2012. 

6. Brev fra Statens vegvesen «Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan nr. 258 
Hønengata 18-20», datert 22.03.2012 

 
Utrykte vedlegg: 

7. Høringsforslaget; plankart 1:1000 med tilhørende bestemmelser, merket ”Offentlig 
høring” 

8. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 06.02.2012, sak 29/12. 
9. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA06.02.2012, sak 29/12. 
10. Reguleringsplan nr. 64 “Hønefoss sentrum”, vedtatt i 1976.  
11. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 22.03.2012 
12. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 23.03.2012 
13. Uttalelse fra Ringeriks-Kraft Nett 
14. Uttalelse fra Ringerike kommune v/kommuneoverlegen, datert 26.03.2012 
15. Uttalelse fra Ringerike kommune v/Ungdomsrådet 
16. Uttalelse fra Ringerike kommune v/Eiendomsforvaltningen, datert 29.02.2012 
17. Uttalelse fra Ringerike kommune v/trafikkrådet, datert 10.02.2012 
18. Uttalelse fra Ringerike kommune v/rådet for funksjonshemmede, datert 07.03.2012 
19. Uttalelse fra Tyri Hus As, datert 21.02.2012 
20. Uttalelse fra Tyri Hus AS, datert 22.02.2012 
21. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00 
22. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95 
23. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser. 
24. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10. 

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 26.09.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
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Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL VED HØNEFOSS 
BOWLINGSENTER  
 
Arkivsaksnr.: 12/4148  Arkiv: U63 &18  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
242/12 Formannskapet 06.11.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hønefoss bowlingsenter gis utvidet skjenkebevilling.  
Utvidelsen gis for banearealet og gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i 
gruppe 1 og 2.  
Utvidelsen gjelder fra fredag klokken 19:00 til lørdag klokken 02:00, lørdag fra klokken 
20:00 til søndag klokken 02:00. 
Det settes som vilkår at det ikke befinner seg personer under 18 i banelokalene så lenge 
skjenking skjer og at virksomheten har tilstrekkelig vakthold til å sørge for at aldersgrensene 
overholdes. 
 
Sammendrag 
 
Hønefoss bowlingsenter AS v/Helge og Maja Moen Stikbakke har søkt om utvidet 
skjenkeareal for Hønefoss bowlingsenter. 
Det søkes om å få skjenke alkohol i gruppene 1 og 2 for det utvidede arealet. 
Hønefoss bowlingsenter har i dag skjenkeareal for alle tre gruppe alkoholholdig drikk areal 
avgrenset fra selve baneområdet. 
Den vedtatatt alkoholpolitiske handlingsplanen for 2012 – 2016 gir åpning for at 
bowlingsentre kan få skjenke alkohol, så sant det ikke oppholder seg personer under 18 i 
lokalet der skjenkingen skjer. 
Det har ikke vært noen negative tilbakemeldinger på stedet så lenge Stikbakke har hatt 
bevilling. 
 
Innledning / bakgrunn 
  
Helge og Maja Moen Stikbakke har på vegne av Hønefoss bowlingsenter søkt om utvidet 
skjenkeareal. 
De ønsker en slik utvidelse fordi gjestene har etterspurt dette, og de ønsker å kunne tilby et 
konsept som vil sikre en bedre drift av hallen med flere muligheter for etterspurte 
arrangementer for bedrifter, lag og foreninger. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Hønefoss bowlingsenter har hatt skjenkebevilling siden 17. november 2003.  
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Stedet hadde i oktober 2005 en inndragning av bevilling i 3 uker for flere brudd på 
alkoholloven under et lukket arrangement. Stedet hadde da andre eiere. 
Det har ikke vært avdekket flere tilfeller av brudd på alkoholloven eller andre bestemmelser 
som har sammenheng med alkohollovens formål. 
 
Stedet har i dag bevilling for skjenking av alkohol i alle grupper for et avgrenset område i 1. 
etasje (bak bowlingbanene), og for to konferanserom i 2. etg. (Mezzanin). 
 
Bevillingshaver skriver i sin søknad at de ønsker å utvide skjenkearealet for å etterkomme 
ønsker fra gjester.  
De skriver at en utvidelse også vil bety mye for å kunne tilby et konsept som vil sikre en 
bedre drift av hallen med flere muligheter for etterspurte arrangementer for bedrifter, lag 
og foreninger, samt at de da vil ha et tilbud på lik linje med andre bowlinghaller. 
De søker om å få skjenke øl og vin i baneområdet på fredager og lørdager.  
På fredager fra klokken 19:00 og lørdag fra klokken 20:00. 
De skriver videre at dersom man får godkjent en utvidelse av skjenkearealet, vil de styrke 
bemanningen slik at de er sikre på å kunne håndheve 18 års grense etter de angitte tider på 
fredag og lørdag. 
I arealet de i dag har bevilling for vil de innføre 20 års grense på fredag og lørdag kveld. 
Bevillingshaver skriver at de fortsatt ønsker å være et bra sted for barn og unge, og vil 
derfor ikke skjenke tidligere enn de angitte tider. 
 
Forholdet til overordnede planer 
  
Gjeldende alkoholpolitisk handlingsplan inneholder blant annet bestemmelser for 
alkoholfrie soner, dette for og blant annet å begrense tilgjengeligheten til alkohol. 
 
Punkt 1a) 6 sier: alminnelig skjenkerett som fast ordning for bevertningssteder som kun 
betjener idrettsanlegg, idrettshaller og lignende kan kun finne sted i egne lukkede områder 
og slik at skjenking ikke finner sted mens det pågår idrettsaktivitet. 
 
Det er en unntaksbestemmelse for bowling- og golfsentra. Bestemmelsen sier at det kan gis 
skjenkebevilling så sant det ikke oppholder seg personer under 18 år i lokalet der 
skjenkingen skjer. 
Søknaden er således i overensstemmelse med overordnet planverk. 
 
Juridiske forhold  
  
Jf. alkohollovens § 1-7a bør bevillingsmyndighet blant annet legge vekt på stedets karakter, 
beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske forhold og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig ved søknader om bevilling/endring av bevilling. 
 
Behov for informasjon og høringer 
  
I forbindelse med søknad om fornyelse av bevilling tidligere i år ble høringsinstansene 
tilskrevet. De hadde ingen negative merknader til bevillingshaver. 
Da disse uttalelsene er av ny dato er ikke høringsinstansen tilskrevet på nytt. 
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Alternative løsninger 
  
Det står bevillingsmyndighet fritt å imøtekomme eller avslå søknaden.  
Dersom hensynet til å begrense tilgjengeligheten veier tyngre enn det næringspolitiske, kan 
man med bakgrunn i dette avslå søknaden, selv om det er gitt en unntaksbestemmelse for 
bowlingsentra i alkoholpolitisk handlingsplan. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Det er flere argumenter for og i mot søknaden. Alkohollovens formål om å begrense 
skadevirkningene av alkoholbruk. Formålet må veie tungt i den lokale alkoholpolitikken. 
Med bakgrunn i lovens formål har kommunestyret vedtatt en overordnet plan for perioden 
2012 – 2016.   
Planene setter en del begrensinger for hvor og hvordan skjenkingen skal skje. 
Planene har hensyntatt at det er forskjell på en ordinær idrettshall og golf- og 
bowlingsentra, ved å gjøre et unntak om at skjenkebevilling kan gis, under gitte 
forutsetninger. 
Rådmannen mener det næringspolitiske hensynet er viktig i denne saken.  
En utvidelse vil ikke ha negative virkninger på lokalmiljøet, trafikk- eller ordensmessige 
forhold. Målgruppen er bedrifter, lag og foreninger og myndige personer. 
Rådmannen finner det sannsynliggjort at utvidelsen av skjenkeareal kan ha en positiv effekt 
på virksomhetens lønnsomhet. 
Rådmannen mener at hensynet til barn, unge og unge voksne er kan ivaretas dersom det 
settes som vilkår at ingen personer under 18 skal befinne seg i baneområdet så lenge 
skjenking skjer. 
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet men at det settes krav til aldersgrense og 
vakthold. 
Rådmannen foreslår at søknaden imøtekommes på følgende måte: 
 
Hønefoss bowlingsenter gis utvidet skjenkebevilling.  
Utvidelsen gis for banearealet og gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i 
gruppe 1 og 2.  
Utvidelsen gjelder fra fredag klokken 19:00 til lørdag klokken 02:00, lørdag fra klokken 
20:00 til søndag klokken 02:00. 
Det settes som vilkår at det ikke befinner seg personer under 18 i banelokalene så lenge 
skjenking skjer og at virksomheten har tilstrekkelig vakthold til å sørge for at aldersgrensene 
overholdes. 
 
 
Saksdokumenter 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 Ringerike kommune, 25.9.2012 
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 Wenche Grinderud 
 rådmann 
enhetshetsleder: Harald Lillo Pedersen 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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LØVLIA SKISTUE. SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FREM 
TIL 30. JUNI 2016. 
 
Arkivsaksnr.: 12/3013  Arkiv: U63 &18  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
243/12 Formannskapet 06.11.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rita Bakken org.nr 984 727 135 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 
2 og 3 for Løvlia skistue, Vegårdsfjerdingen, 3512 Hønefoss. 

 
2. Liss Rita Bakken f. 15.1.1968 godkjennes som styrer for bevillingen og 

Vidar Bakken f. 26.9.1972 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 
 

3. For øvrig gjelder følgende: 
 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. juni 2016. 
b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak. 
c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 
politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 
2012 – 2016. 
 

Sammendrag 
 

Enheten forvaltning og drift har mottatt søknad om fornyelse av skjenkebevilling for Løvlia 
skistue. 
Søknaden gjelder tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1-3 og gjelder ute- og 
inneservering. 
 
Innledning / bakgrunn 
  
Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni, har AH Uteliv AS søkt om skjenkebevilling. 
Det søkes om samme type bevilling som de har i forrige periode. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Søknaden er oversendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, politiet og 
rusenheten for uttalelse. 
Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 
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Forholdet til overordnede planer 
  
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016. 
 
Juridiske forhold  
  
Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden.  
Bevillingen har vært utøvet i henhold til gjeldende regelverk i perioden skjenkestedet har 
hatt bevilling. 
 
Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 26.10.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
 
 
virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen 
 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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Inntekstiden i rådmannens forslag til beslutningsgrunnlag årsbudsjett x 2013, 


Handlingsprogram 2013-2016 


 


Bakgrunn 


I formannskapet 25.oktober ble det reist spørsmål om inntektene for 2013 var for optimistiske og 


urealistiske i 2013. Det ble også uttrykt ønske om at denne problemstillingen sjekkes nærmere ut 


mot Fylkesmannen, i og med at det er Fylkesmannen som skal godkjenne budsjettet. 


Inntektsberegning 2013 


Rådmannen bekreftet at inntektsanslaget for 2013 er lagt optimistisk. Det ble presisert også da 


rådmannen la frem sitt budsjettgrunnlag for formannskapet 16.10 og kan leses i 


beslutningsgrunnlaget på  s. 14, og i foilserien på s. 47. 


KS anslår en vekst i frie inntekter for Ringerike kommuner med 67 millioner i 2013 


Departementets vekst i frie inntekter t er anslått til 70 millioner i 2013. 


Rådmannen i Ringerike anslår veksten i frie inntekter til 99 millioner i 2013.  


Usikkerheten ligger i differansen på 29 millioner som er differansen mellom departementets 


inntektsanslag og kommunens anslag. 


Rådmannen bygger dette på at vi de siste årene har hatt mer inntekter enn budsjettert, opp til 20 


millioner.  


Det har i år vært et veldig godt lønnsoppgjør som igjen kan gi ekstraordinær vekst i frie inntekter. 


Rådmannen har imidlertid hele tiden vært åpen om det ligger en viss usikkerhet i inntektsanslaget. 


Det er de siste 10 millionene i rådmannens inntektsanslag rådmannen mener det kan heftes størst 


usikkerhet til.  


Dilemmaene i rådmannens budsjettgrunnlag 


Rådmannen har i sitt budsjettgrunnlag lagt inn en tilbakeføring av det akkumulerte 


driftsunderskuddet med 35 millioner slik budsjettvedtaket i 2012 legger opp til. Tatt i betraktning av 


at det i 2013 er lagt inn utgifter rundt 40 millioner vi ikke hadde innarbeidet i Handlingsprogrammet 


2012-2015, er dette meget ambisiøst. En tilbakeføring av et så høyt beløp vil måtte føre til en 


usikkerhet enten på inntektssiden eller utgiftssiden. 


 


1. Ytterligere utgiftsreduksjon 


I beslutningsgrunnlaget ligger det inne en reduksjon tilsvarende 40 årsverk. Dette kan økes 


ytterligere. Dette kan føre til at kvaliteten utfordres i forhold til forsvarlighet i henhold til 


lover og forskrifter. Det er også en fare knyttet til risikoen ved å skulle gjennomføre så mange 


tiltak samtidig. Det er en risiko om organisasjonen er i stand til å gjennomføre dette, og om 


det kan føre til høyere sykefravær. 


 


2. Et optimistisk inntektsanslag 


Som tidligere beskrevet, ligger det en optimisme og en usikkerhet i inntektsanslaget. 







Imidlertid viser erfaringer fra de siste årene at Ringerike kommune nok har vært noe forsiktig 


i sine budsjetterte inntektsanslag og oppnådd større inntekter enn beregnet. Det er i 


hovedsak skatteinntekter gjennom inntektsutjevningen og egne innbyggere som er de mest 


usikre variablene. Budsjettet legger opp til en noe høyere befolkningsvekst i 2013 enn det 


som har vært vanlig de siste årene, alternativt/ kombinert med en bedre lønnsutvikling blant 


Ringerikes befolkning enn det statsbudsjettet legger opp til i sine prognoser.  


Hva kan gjøres for å redusere risiko i budsjett 2013? 


Ringerike kommune har vært gjennom omfattende innsparinger de siste årene. Dette 


beslutningsgrunnlaget inneholder tiltak som reduserer kvalitet og volum.  Ytterligere nedbemanning 


vil forsterke dette.  I tillegg kan det påføre organisasjonen en belastning som kan føre til økt slitasje 


for eksempel i form av et høyere sykefravær. Dette gjør at det er viktig at inntektsgrunnlaget 


utnyttes fullt ut slik at vi ikke reduserer mer på kort tid enn hva som er nødvendig. Det vil gi oss 


bedre rom for langsiktige løsninger som organisasjonen lettere kan tilpasse seg. 


Imidlertid er det slik at dersom vi i løpet av første halvår ser at inntektsgrunnlaget er for optimistisk, 


så må vi allikevel sette inn korrigerende tiltak i form av ytterligere nedbemanning.  


Risiko kan reduseres gjennom at tilbakeføringen av det akkumulerte driftsunderskuddet justeres, 


men på en måte som gjør at vi fremdeles er ute av ROBEK i løpet av 2015 som budsjettvedtaket i 


2012 legger opp til.  


Dersom tilbakeføringen i 2013 reduseres, kan inntektssiden økes og/ eller utgiftsreduserende tiltak 


reduseres.  Dersom det velges en lavere tilbakeføringstakt enn hva som ble vedtatt i 2012, vil 


rådmannen anbefale at dette brukes til å styrke inntektssiden.  


Prognosen i september 2012 tyder på at vi vil kunne klare budsjettkravet i 2012 som innebærer å 


tilbakeføre 28. 157.466millioner av det akkumulerte driftsunderskuddet. Det er også tegn som tyder 


på at resultatet kan bli ytterligere forbedret.  


 


Ulike planer for nedbetaling av tidligere års akkumulerte underskudd 


Ringerike kommune har 1.1.2012 opparbeidet et akkumulert underskudd på kr 94.921.558 som må 


dekkes inn for å komme bort fra ROBEK- listen. Budsjett 2012 legger opp til en tilbakebetaling av 


dette med kr 28.157.466. Dersom dette blir resultatet i 2012, vil kommunen pr 1.1.2013 ha et 


akkumulert underskudd på kr 66.764.092.  


For å dekke resterende innen 2015 kan det velges flere alternativer løsninger: 


 


ÅR 2013 2014 2015 2016 Sum


Alternativ 1 35 084 20 000 11 700 0 66 784


Alternativ 2 22 255 22 255 22 255 0 66 764


Alternativ 3 28 157 19 304 19 304 0 66 764


Alternativ 4 20 000 23 382 23 382 0 66 764


Alternativ 5 10 000 28 382 28 382 0 66 764


Alle tall i hele tusen







Alternativ 1 er lagt til grunn i rådmannens forslag (viser noe høyere sum pga avrundinger i 


budsjettsammenheng). Alternativ 3 viser takten ved å bruke samme tilbakebetaling i 2013 som i 


2012. 


Alle alternativene legger opp til at vi er ute av ROBEK i 2015. 


 


Drøfting av budsjett 2013 - handlingsprogram 2013-2016 - med Fylkesmannen i 


Buskerud 


Rådmannen var i møte med fylkesmannen 1. november. Fylkesmannen deler rådmannens og 


politikernes bekymring rundt nivået på inntektsanslaget for 2013. De viser imidlertid forståelse for at 


noen forutsetninger må settes lokalt og at tøffe valg må gjøres.  


Fylkesmannen roser den jobben som er gjort de siste årene, og ser med tilfredshet på at 


regnskapsresultatene har kommet opp på positiv side og at det nå virker som en sunn drift er 


etablert i forhold til driftsbalansen. Det blir også kommentert at det er viktig å ikke foreta kortsiktige 


grep som kan skape ubalanse i driften, som senere kan komme negativt ut, og dermed en mulig retur 


til ROBEK- listen etter at kommunen har kommet seg bort fra denne i 2015. 


Fylkesmannen presiserer også at målet med oppfølgingen av kommunen, og arbeidet med å komme 


bort fra ROBEK- listen, ikke er å fjerne flest mulig tjenester til befolkningen eller svekke kvaliteten i 


lovpålagte tjenester for mye. Målet er å skape en varig driftsbalanse med sunn økonomi, og en drift 


som ikke fører til unødige utgifter og «sløsing». 


Konklusjon: 


Dersom realismen i budsjettet 2013 skal sikres på en bedre måte enn det som ligger i 


rådmannens budsjettgrunnlag, vil rådmannen anbefale at alternativ 2 (se tabell over) for 


tilbakeføring av akkumulert driftsunderskudd velges. Rådmannen vil anbefale at 


inntektssiden reduseres dersom det velges et mindre beløp på tilbakeføringen av det 


akkumulerte driftsunderskuddet i 2013. 


 


 


Spørsmål 


Hva blir konsekvensene for brukerne dersom tilskuddene til Grønn omsorg opphører? 


Rådmannens svar 


Pr i dag er det 8 brukere som har dette tilbudet en dag pr uke. Det kan være at noen av disse vil ha 


behov for andre tjenester dersom tilbudet nedlegges. Dette må vurderes individuelt, men 


eksempelvis kan det gjelde støttekontakt eller samtale med psykiatrisk sykepleier.  


Brukerne kan benytte seg av lavterskeltilbud som Regnbuen.  







 


Spørsmål 


Hva er prisnivået gjennomsnittsbetraktet for opphold på sykehjem?   


Rådmannens svar 


Kostnaden kommunen har på langtidsplasser i institusjon er ca. 2000 kr/døgn pr. plass.  Dvs. ca. 


60.000 kroner/mnd.  Gjennomsnittlig innbetaling pr. beboer i september 2012 er 11.603 kroner.  Det 


gir kommunen en utgift pr. plass på ca. 49.000 kroner. 


Kommunen har 136 institusjonsplasser.   


 


Spørsmål 


Hva er inntektene totalt som kommunen innkrever fra brukerne, dvs. kommunens inntekt?  


Rådmannens svar 


Budsjetterte inntekter 2012 er på 22 mill. kroner på vederlag og 2,5 mill. kroner på egenandel 


hjemmetjenester. Prognosen viser at vi får inntekter som budsjettert. 


  


Spørsmål 


Og opp mot dette hvor store er kommunens kostnader opp mot dette? 


Rådmannens svar 


Kommunens netto utgift er 141 mill. kroner. 







 


 


Inst.med langtidsplasser Prognose 2012


Hønefoss 2,3,5 27 857 000           


Hønefoss 1,4 13 474 000           


Tyribo 18 093 000           


Sokna 14 729 000           


Nes 12 846 000           
Hvelven, både lang-og 


korttid/avlastn. 14 386 000           


Sum 101 385 000         


Austjord, korttids/avlastning


Hospice/korttidsavd. 17 137 000           


Rehab.avd 9 779 000             


Natt 4 534 000             


Sum 31 450 000           


Dagavdelinger i inst.


Nes 831 000                 


Sokna 1 495 000             


Tyribo 788 000                 


Heradsbygda 4 079 000             


Hvelven 1 217 000             


Sum 8 410 000             


Sum nettoutgifter 


institusjonstjenester 141 245 000         


Inntekter 


institusjonstjenester 22 000 000


Sanna Grønlid:


Prognose med bakgrunn i 


regnskapstall per 30.09.12.


Nettotall, dvs utgifter minus 


refusjoner.


Langtidsopphold har 


vederlagsberegning. Korttidsplass 


kr 133 per døgn. Dagopphold kr 


70 per dag. Avlastning er gratis.
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Innledning 


Statens vegvesen Region Sør har lagt ut forslag til detaljregulering for Rv 7 Veme – Skotland, 


midtmarkering, Plan ID 0605-353, på offentlig høring i perioden 02.06.2012 til 16.07.2012. I 


høringsperioden ble det avholdt åpen kontordag onsdag 13.juni 2012 på Servicetorget hos Ringerike 


kommune i Hønefoss. 


Følgende har sendt inn og kommet med uttalelser til detaljreguleringen: 


Merknader fra det offentlige: 


• Jernbaneverket 


• Ringerike kommune 


• Fylkesmannen i Buskerud 


• Norges vassdrags- og energidirektorat 


 


Merknader fra organisasjoner og private: 


• Aslaug Iren Martinsen 


• Ola Johnsrud 


• Steinar G. Flaskerud 


• Erik Øgaard 


• Christin J. Kjelstrup 


• Edmund Olsen 


• Sokna Utvikling v/Anders Braaten 


• Snefrid Dalen 


 


 


Dette dokumentet gir en oppsummering av de innkomne merknadene og Statens vegvesen Region 


sør sine kommentarer til hver merknad. Merknadene i sin helhet følger som vedlegg. 


Som følge av innspill og innkomne merknader er det gjort noen justeringer av planen, samt 


supplering av reguleringsbestemmelsene. Dokumentdato for Merknadsbehandlingen 17.09.2012. 


Innspill fra privat grunneier ble forelagt Statens vegvesen september 2012, og har blitt innarbeidet i 


merknadsbehandlingen i revisjonen av dato 24.09.2012. 


Dette dokumentet vil sammen med revidert detaljreguleringkart, bestemmelser og 


reguleringsbeskrivelse bli sendt til Ringerike kommune for politisk behandling. 
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1 Merknader fra det offentlige 
 


1.1. Jernbaneverket 


Sammendrag av merknad fra Jernbaneverket: 


Jernbaneverket påpeker at planforslaget ikke oppfyller Jernbaneverkets tekniske regelverk (JD520) 


for minste avstand til jernbanen. Dersom Statens vegvesen ønsker å fravike fra disse kravene må 


avbøtende tiltak sikres gjennom planbestemmelsene. I praksis må krav knyttet til rekkverk i henhold 


til JD520 § 3.2.2 og § 3.2.3 nedfelles i planbestemmelsen. 


Videre påpeker Jernbaneverket at tiltaket ikke må legge til rette for økt ferdsel ved planområdets fire 


planoverganger, samt at risikobilde ikke må forverres.  


Det må dokumenteres hvorvidt planen vil medføre nedetid for jernbanetrafikken. 


Det må vurderes om det er behov for skjerm mellom jernbane og veg, i forhold til fare for blending i 


henhold til Jernbaneverkets tekniske regelverk.  


 


Vegvesenets kommentar: 


Minste avstand til jernbane som ikke krever sikringsanordninger i følge JD520 skal være 9 meter målt 


fra spormidt på jernbanen til skråningstopp for veg. På strekningen hvor jernbanen og Rv 7 går 


parallelt vil det i forslag til detaljregulering ikke gjøres utvidelse av vegen på den siden som er 


nærmest jernbanen. Eksisterende vegkant mot jernbanen skal opprettholdes fra bru over sideelven 


Væla og vestover, og utvidelsen vil på denne strekningen skje på den siden av vegen som er lengst 


vekk fra jernbanen. Tiltaket vil på strekingen fra Væla bru og vestover ikke endre på dagens situasjon 


i forhold til avstand mellom jernbane og Rv. 7. Det bør gjøres vurdering på etablering av rekkverk 


mellom veg og jernbane av generelle sikkerhetsmessige grunner. Ved evt. etablering av rekkverk kan 


det vurderes om finansiering kan deles mellom JBV og SVV. 


Planovergangene på østsiden av sideelva Væla er utenfor prosjektets område. Det er to 


planoverganger på vestsiden av sideelva Væla. Den ene planovergangen vil etter tiltaket få uendret 


situasjon. Den andre planovergangen med tilknytning til bussholdeplass Jonsrud, vil etter tiltaket bli 


mindre attraktiv for gående da planforslaget innebærer nedleggelse av bussholdeplass Jonsrud for 


begge retninger. Statens vegvesen vurderer det slik at risikobilde for myke trafikanter ikke blir 


forverret. 


Planen skal ikke medføre nedetid for jernbanetrafikken. Anleggsarbeid skal ikke foregå på 


Jernbaneverkets grunn. Ved bruk av høye anleggsmaskiner, som kran-, kran-bil, gravemaskin o.l. skal 


det utvises særlig aktsomhet i nærhet til jernbanens elektriske anlegg. 


I forhold til fare for blending, vil tiltaket ikke medføre endring av veglinjen på en slik måte at lys fra 


kjøretøy på Rv. 7 får endret vinkel i forhold til dagens situasjon. 
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Rådmannens kommentar: 


Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. 
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1.2. Ringerike kommune 


Sammendrag av merknad fra Ringerike kommune: 


Støyforhold. Ringerike kommune viser til tidligere diskusjon omkring støy, hvor SVV i dette prosjektet 


ikke har krav på seg til støysikring. Ringerike kommune anmoder Statens vegvesen om å nytte skjønn 


i forhold til støyforhold for bolighus som er spesielt støyutsatte, og gjøre en ny vurdering på 


eventuelle støytiltak. 


Stenging av jernbaneovergang. Ringerike kommune ønsker i samarbeid med Statens vegvesen å få til 


en dialog med Jernbaneverket, for permanent stengning av farlig planovergang. 


Avkjørsler. Ringerike kommune ber om vurdering av om det er spesielt farlige avkjørsler som bør 


utbedres, og at utbedringer legges inn i planen slik at plangrunnlaget ligger klart dersom det i 


fremtida skulle bli muligheter for finansiering. 


Nærhet til verna vassdrag. Sogna er et vernet vassdrag, og Ringerike kommune ber om en vurdering 


på om Fylkesmannens miljøvernavdeling bør involveres i større grad da deler av planområdet går 


veldig nærme elva. 


 


Vegvesenets kommentar: 


Det er utført beregninger av forventet trafikkstøy fra Rv 7. Beregningsresultatene viser at 9 boliger 


ligger innenfor rød sone, det vil si med utendørs støynivå på 65dB eller mer. Det er utført 


beregninger av eksisterende trafikkstøy fra Rv 7 uten tiltak. Disse resultatene viser at de samme 


boligene ligger i sone med utendørs støynivå på 65 dB eller mer. Tiltaket i seg selv vil ikke medføre 


endring av støybildet langs Rv. 7. Det er ikke avsatt midler til støytiltak i dette prosjektet, da det er et 


trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen vil vurdere mindre omfattende tiltak for boliger nærmest Rv. 


7 i samarbeid med den enkelte grunneier. 


Bergensbanen har fire usikrede planoverganger i prosjektets område. Ved en av overgangene er det 


adkomst til bussholdeplass på Rv. 7. Planen foreslår å legge ned bussholdeplassen blant annet av 


sikkerhetsmessige årsaker, slik at det skal bli mindre attraktivt å benytte usikret planovergang. 


Jernbaneverket er informert om dette, samt at det er ønskelig at den usikrede jernbaneovergangen 


stenges. Jernbaneverket har ikke planer om å stenge planovergangen i nær fremtid, men det blir mer 


aktuelt å vurdere dette dersom bussholdeplass blir lagt ned. Ved konkrete planer fra JBV om 


permanent stenging av planovergang, vil Ringerike kommune bli informert. 


I planforslaget er det vurdert og prosjektert for omlegging av 4 avkjørsler i forhold til siktlengder. 


Øvrige avkjørsler vurderes i dette prosjektet, som ikke nødvendige å legge om. 


Fylkesmannen er varslet om planforslaget. Det er Fylkesmannen som er beslutningsmyndighet i saker 


som berører vern av vassdrag, og Statens vegvesen forholder seg til Fylkesmannens uttalelser når det 


gjelder verna vassdrag. 
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Rådmannens kommentar:   


Rådmannen har vært i kontakt med Jernbaneverket for å forhøre seg om de kan stenge den aktuelle 


usikrede planovergangen. Jernbaneverket var positive til stenging av avkjørselen, men 


jernbaneverket vil først måtte sjekke ut om det foreligger tinglyste rettigheter til bruk av den aktuelle 


overgangen. Stenging av planovergangen vil uansett kunne gjøres i etterkant av planvedtaket. 
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1.3. Fylkesmannen i Buskerud 


Sammendrag av merknad fra Fylkesmannen i Buskerud: 


Fylkesmannen er positiv til etablering av trafikksikkerhetstiltak.  


• Naturmiljø 


Av hensyn til elvemusling har Fylkesmannens miljøvernavdeling innsigelse inntil det er utarbeidet 


reguleringsbestemmelse om at det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å hindre uheldig 


avrenning til Sogna. Aktuelle tiltak er fangdammer, sedimentasjonsdammer, siltgardiner og 


infiltrasjonsområder.  


Fylkesmannen viser til at det nedstrøms anleggsområdet er registrert en reproduserende bestand av 


elvemusling og unge individer under 50 mm som det må tas hensyn til. Det er sannsynlig at det finnes 


tilsvarende bestand på den aktuelle strekningen. Det vises til gjennomførte avbøtende tiltak for å 


hindre avrenning til Sogna i forbindelse med anleggsarbeidene for Rv 7 Ramsrud – 


Kjellsbergsvingene. Nødvendige og konkrete tiltak må innarbeides i Ytre Miljø plan.  


• Støy 


Miljøverndepartementets nye retningslinje T-1521 om behandling av støy i arealplanlegging trådte i 


kraft 02. juli 2012. Det anbefales at det henvises til den nye retningslinjen i 


reguleringsbestemmelsene. FMBU går ut fra at det blir gjennomført kartlegging av støyforhold som 


omfattes av kap 5 i forurensningsforskriften. Det anbefales at støydempende tiltak blir samordnet 


med trafikksikkerhetstiltakene. 


• Landskap 


FMBU forutsetter at tiltaket i tilstrekkelig grad gis en utforming og istandsetting som ivaretar 


landskapsmessige og estetiske forhold. 


• Barn og unge 


Behovet for trafikksikkerhetstiltak knyttet til skolevei må vurderes, og kunne i større grad vært 


redegjort for i saken. 


• Landbruk 


Det er knyttet sterke nasjonale mål til å ta vare på dyrka mark for framtidig matproduksjon. 


Fylkesmannen ber om at arealbeslag gjøres minst mulig slik at dyrka mark ikke blir omdisponert. 


Dersom det likevel blir slik at matjord må fjernes pga utvidelse, må den tas vare på og bør fortrinnsvis 


beholdes på den landbrukseiendommen den hører til. Det må sikres tilfredsstillende 


adkomstmuligheter til landbruksarealene på begge sider av vegen. 


 


Vegvesenets kommentar: 


• Naturmiljø 


Statens vegvesen er godt kjent med forekomstene av elvemusling nedstrøms i Sogna.  For å hindre 


uheldig avrenning til Sogna og redusere faren for erosjon er det innarbeidet reguleringsbestemmelse 


som sikrer hensynet til elvemusling. Tiltakene konkretiseres i Ytre miljøplanen som utarbeides som 


grunnlag for byggefasen. 
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Samtidig vil Statens vegvesen påpeke at tiltakene som ble gjennomført i forbindelse med bygging av 


ny Rv. 7 mellom Ramsrud og Hegga bru (sedimentasjonsdammer, infiltrasjonsdammer etc) i liten 


grad er overførbare til dette prosjektet. Dette fordi disse prosjektene er svært ulike i omfang og at 


naturforholdene innenfor de to tiltaksområdene er svært forskjellige. 


• Støy 


Tiltaket behandles etter ‘Grenseverdiforskriften’, dvs forurensningsloven. Dette betyr at 


støyvurderingene vil være uavhengige av denne vegutbedringen, da ‘Grenseverdiforskriften’ gjelder 


generelt for alle veger. Den aktuelle støyutsatte boligbebyggelsen er tidligere vurdert i henhold til 


‘Grenseverdiforskriften’, og samtlige er funnet å ha et støynivå i oppholdsrom innendørs som er 


lavere enn tiltaksgrensen på 42 dB. De aktuelle utredningsrapportene skal finnes ved vegkontoret i 


Buskerud, og kan sendes dersom ønskelig. Fordi tiltaksgrensen ikke skal benyttes som kriterium for å 


vurdere akseptabelt støynivå i plansituasjoner ved endring av eksisterende virksomhet som krever 


planbehandling, er støyretningslinje T-1442/2012 også lagt til grunn under planarbeidet. 


Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012, anbefaler å synliggjøre områder 


som er utsatt for støy gjennom utarbeidelse av støysonekart. Det er utført beregninger av forventet 


trafikkstøy fra strekningen etter utbedring, med tilhørende støykart for prosjektområdet. 


Beregningene viser at støysituasjonen endres med ca. 1 dB. I følge støyretningslinjen er tiltak for 


eksisterende veier definert som Miljø- og sikkerhetstiltak dersom de er begrunnet ut fra hensyn til 


miljø og/eller sikkerhet. Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende 


virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. 


Merkbar endring av støynivå er > 3 dB. 


• Landskap 


Utforming av landskapet skal så langt det er mulig tilpasses eksisterende forhold, samtidig som 


stabilitet ivaretas. 


• Barn og unge 


Skolebuss, bussholdeplasser rustes opp med venteareal og lehus. Etablering av ekstra bred skulder 


på sydside av Rv. 7 i forbindelse med nedlegging av holdeplass Jonsrud. Denne holdeplassen foreslås 


nedlagt av hensyn til sikkerheten da nærmeste adkomst er over usikret planovergang på 


Bergensbanen. 


• Landbruk 


Alle landbruksareal skal ha adkomst, enten ved eksisterende adkomst eller ved at adkomst legges om 


eller flyttes. 


 


Rådmannens kommentar:  


Rådmannen er positiv til at det er tatt inn rekkefølgebestemmelse som sikrer hensynet til 


elvemuslingen. 
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1.4. Norges vassdrags- og energidirektorat 


Sammendrag av merknad fra Norges vassdrags- og energidirektorat: 


NVE har innsigelse til detaljreguleringen for Rv. 7 Veme- Skotland, fordi den reelle faren for skred 


ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planen. Det må gjøres undersøkelser som avklarer om det er kvikkleire 


eller annet sprøbruddmateriale i området, og det må gjøres en eventuell avgrensning av slike 


områder. Det må også vurderes om det er fare for skred som kan ramme bebyggelse eller andre 


verdier i området. Områdestabiliteten må beregnes på detaljreguleringnivå, NVE mener det er for 


sent å gjøre det i byggeplanfasen. Områder utsatt for skredfare skal avmerkes i plankartet som 


hensynssone og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerheten. 


NVE har ikke registreringer av flomhendelser i planområdet, men anbefaler kartlegging av nivå for 


200 årsflom på strekningen, og viser til Vegvesenets egne retningslinjer. Videre mener NVE at 


stikkrenner må dimensjoneres til å tåle 200 årsflom. 


NVE påpeker viktighet av at det planlegges slik at anleggsperioden ikke medfører unødvendig skade 


eller ulempe for Sognavassdraget, og sidevassdraget. Inngrep i kantsoner og bekkeløp bør unngås. 


Vegvesenets kommentar: 


SVV samtykker med NVE i behovet for stedvis flere undersøkelser på prosjektet. Området ved 


Vælstangen (ca. P(9200-9400)), deponiområdet (P9000-9100) samt 2 andre utfyllingsområder er blitt 


supplert med undersøkelser/verifikasjoner i uke 34, 2012. På det kjente kvikkleireområdet med lav 


risiko er det foretatt undersøkelser i området P(9200-9250). Befaring av området har vist behov for 


nye innmålinger her da fyllingshøyden er betraktelig høyere enn hva opprinnelig terrengmodell har 


vist. Det er foretatt en totalspenningsberegning (isotrop) lokalt ved skråningen P9220. Su-profilet er 


basert på foretatt vingeboring (Vb58) ved P9220. Beregningen gir en sikkerhetsfaktor på 2,0 med 


planlagt utfylling. I dette isolerte fyllingsområdet, som ligger innenfor risiko-området for kvikkleire, 


ligger laveste omrørte su-verdi på 2,4 ved 7,5m dybde under terreng.   


Det er foretatt en totalsondering (H58B) samt en vingeboring (VB58B) ved P9250. Disse viser noe 


dårligere grunnforhold og lavere skjærfasthet. Omrørt skjærfasthet er her noe lavere og ligger 


primært på 1,5 fra 3,0-8,0m. I området er det boret ned til antatt fjell på 18m. Sonderingen indikerer 


fast lagret friksjonsmasse i de øvre 3m. Det er sett på lokalstabilitet samt områdestabilitet ved 


P9240. Med vingeboringen oppnås en sikkerhet på 2,0 for lokalstabilitet av lav fylling ved P9240. Det 


er i tillegg foretatt en konservativ område-beregning ved P9240 basert på skjærstyrke-verdier fra 


VB58B. Det er vurdert en sammensatt glideflate på over ca. 115m lengde som følger det antatt 


bløtere leire-laget mellom 3 og 4m under terreng. Totalspenningsberegningen gir en udrenert faktor 


på 3,85. Ved P9440 er det foretatt en noe konservativ su-beregning som gir en sikkerhet på 1,54.  


Ved deponiområdet indikerer nye sonderinger i vesentlig grad friksjonsmasser. I dybdeintervallet 0 - 


5(6)m er det indikasjon på løst lagrede friksjonsmasser av antatt primært finsand/silt, mens man 


under dette har fast lagret grus. Når i tillegg helningen av området ligger på tilnærmet 0 grader er det 


etter vår vurdering ingen vesentlig risiko for at en begrenset oppfylling av deponi-masser medfører 


noen større risiko i dette området. I opprinnelig geoteknisk rapport er det foretatt en totalspennings-


beregning basert på vingeboring Vb39 i samme område som gir en udrenert sikkerhetsfaktor på over 
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5 med 2,5m deponi-masser. Dette er ikke kommentert i innsigelsen. En nærmere vurdering av kritisk 


snitt i en revidert totalberegning gir en sikkerhet på 4,5. Den reelle oppfyllingshøyden i området vil 


være ca. 1,0m. Med bakgrunn i de siste undersøkelser (ikke analysert, men indikerer friksjonsmasser) 


vil det imidlertid være mer korrekt å vurdere stabiliteten her ved en effektivberegning.   


SVV samtykker med NVE i behovet for vurdering av udrenert stabilitet. Denne påstanden er 


imidlertid bare delvis riktig. Ved fyllingsområdene P9030 (deponi-området), P9850 og 10130 (10100) 


er det beregninger både på drenert og udrenert basis. Det undres over at dette ikke er kommentert i 


innsigelsen. I partiet P10100-10130 samt P10260 er det foreslått tiltak i form av min. 2m skumglass 


for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet. Det er riktig at det ved skjæringsområdene kun er regnet med 


drenerte effektivberegninger. I følge SVV Håndbok 016 kap. 4.3.3 skal udrenert korttidstilstand samt 


drenert langtidstilstand kontrolleres i leire. I så måte vil den drenerte tilstanden (stasjonært) på 


effektivbasis være den mest kritiske. Korttidstilstanden gir sug i massene (pga opprinnelig poretrykk i 


massene) hvilket medfører høyere sikkerhetsfaktor på udrenert basis like etter at skjæringen er tatt 


ut. Avlastningen av skjæringen vil gi svelling av leiren og således nedsatt skjærfasthet over tid. 


Således er betraktningen med en stasjonær aφ-tilstand her en hensiktsmessig beregningsmetode for 


sikkerheten. Ved skjæringen P8500 ble det funnet behov for tiltak i form av en sprengsteinjete. 


På første del av strekningen går det frem at det er funnet kvikkleire ved Tjærebrenneriet i eldre 


undersøkelser. Her burde det imidlertid vært presisert fra vår side at område med kvikkleire befinner 


seg noen 100 meter øst for Tjærebrenneriet og således ikke berører vårt prosjekteringsområde. Se 


vedlegg prosjekteringsrapporter Fd206A-2/3. 


 


Rådmannens kommentar: 


NVE har nå trukket innsigelsen, og rådmannen har dermed ingen ytterligere kommentarer. 
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2 Merknader fra organisasjoner og private 


2.1. Aslaug Iren Martinsen 


Grunneier til eiendom Gnr/Bnr 65/20. Boligen på eiendommen ligger svært nær eksisterende Rv. 7. 


Grunneier påpeker at tiltaket medfører at Rv. 7 kommer ennå nærmere boligen. Hun opplever 


dagens støy som svært sjenerende. Hun ønsker at det gjøres støymålinger, og ønsker å vite verdiene. 


Grunneier forventer at det gjøres støytiltak på hennes eiendom i dette prosjektet. Grunneier ønsker 


også eventuelt overskuddsmasse til utjevning av deler av eiendommen. Hun opplyser om at det går 


vannrør under jernbanen og Rv. 7 til hennes eiendom. 


Vegvesenets kommentar: 


Når det gjelder støyskjerming forutsetter planen at det må gjøres beregninger for å avdekke hvorvidt 


eiendommen (både denne og flere andre) har krav på støyskjerming, eller andre støydempende 


tiltak. Kriteriene dette arbeidet bygger på er: 


- Dersom støy i ny situasjon må betegnes som forurensning etter forskriftens verdier blir 


eiendommen skjermet. 


- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, blir den ikke skjermet. 


- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, kan den allikevel bli 


skjermet, under forutsetning av at støyen har økt med 3 dB eller mer som følge av 


tiltaket. 


Støyberegninger for prosjektet viser en endring av støysituasjonen på ca. 1 dB. Det er ikke satt av 


midler til støyskjerming i dette prosjektet, da det er et trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen vil 


vurdere mindre omfattende tiltak for boliger nærmest Rv. 7 i samarbeid med den enkelte grunneier. 


Det vil bli utført støymålinger ved eiendom Gnr/Bnr 65/20 i forbindelse med realiseringen av 


prosjektet. Resultatet av støymålingene skal også sendes grunneier Aslaug Iren Martinsen.  


Ønske om overskuddsmasse til utjevning av deler av eiendommen må vurderes nærmere i 


byggeplanfasen, med forbehold om egnethet og mengde på eventuelle overskuddsmasser. 


 


2.2. Ola Johnsrud 


Grunneier til eiendommene Gnr/Bnr 65/3 og 65/6. Ola Johnsrud har søkt om å bruke Tangen(65/6) til 


fyllplass for overskuddsmasse ved utbedring av Rv7. Det er arealet nærmest Rv. 7 som er mest 


aktuelt å heve. Terrengendringer er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven dersom 


terrengendringen er større enn 3 meter, eller hvor fyllingsfot er nærmere nabogrensa enn 2 meter. 


Landbrukskontoret i Ringerike og Hole, ved Heidi Skagnæs, er positive til endring av nivået for 


jordbruksarealet til forbedring av jordbruksproduksjon.  


NVE ved Anne Cathrine Sverdrup og Harald Sakshaug, uttaler at det må dokumenteres gjennom en 


plan for oppfyllingen at det er tilstrekkelig stabilitet under oppfyllingen og som ferdig oppfylt areal, 


og henviser til NVEs retningslinjer nr. 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar. 


Fylkesmannen i Buskerud ved Anders J. Horgen og Lise Økland, påpeker at Sogna er leveområde for 


rødlistearten elvemusling, og at det derfor er viktig ved utforming og gjennomføring av tiltaket at det 







Merknadsbehandling forslag til detaljregulering Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering 


 


  
Side 13 


 


  


legges vekt på å unngå uheldig erosjon. Det er nødvendig å avsette en bred buffer og sikre 


kantvegetasjon mellom utfyllingsområdet og elva. FMBU kan ikke akseptere utfylling helt ned til elva 


ut fra hensyn til vassdragsinteressene og prinsippene i naturmangfoldloven. 


Grunneier opplyser at det er tre kummer langs veien fra 65/36 til 65/3 disse har utløp på dyrket 


mark. Han ønsker at disse legges i grøft med utløp nedenfor dyrket mark. 


Vegvesenets kommentar: 


Statens vegvesen er positive til å bruke Gnr/Bnr 65/6 til fyllplass for overskuddsmasser fra utbedring 
av Rv. 7. Grunnundersøkelser er foretatt ca. 50-60m til side for eksisterende veg ved km 9.025. Disse 
viser at det er løst lagrede masser av antatt siltig sensitiv (st =43) leire fra 0-5m dybde. Den foretatte 
vingeboringen viser imidlertid en relativt høy skjærfasthet i massene på over 40 kpa.  Det er kun 
foretatt boringer i et punkt her, som kan være litt lite dersom det blir snakk om et stort 
deponiområde. Den høye skjærfastheten gjør at det likevel i utgangspunktet ser lovende ut å legge et 
deponi her. I uke 34 (2012) er det gjennomført supplerende grunnundersøkelser i området som 
ønskes hevet. Landbrukskontoret i Ringerike kommune vurderer det slik at den aktuelle planeringen 
trenger tillatelse etter §4 i forurensingsforskriften. 
 
Angående kummer med utløp på dyrket mark, skal det i byggeplanen prosjekteres for utløp nedenfor 
dyrket mark. 
 


2.3. Steinar G. Flaskerud 


Grunneier til eiendom Gnr/Bnr 66/3 som ligger på begge sider av Rv. 7 helt vest i prosjektområdet. 


• Påpekte at riggområdet ved krysset til Jonsrudveien ligger på hans eiendom, og spurte 


hvorfor dette måtte være så stort. 


o Har ungskaug på riggområde, bjørk, som han ikke vil ofre 


o Riggområdet ligger på lavere nivå enn vegene rundt 


o Dårlig og bløt grunn på riggområdet 


• Tilbyr prosjektet å ha riggplass på hans eiendom, men motsatt side av Rv. 7, der det er et 


massetak i dag, med egen avkjørsel og bedre grunnforhold. Avkjøringen er ca. 80m vest for 


Jonsrudveien. 


• Påpekte dårlige siktforhold i kryss Rv. 7 x Fv. 176, spesielt på vinteren. 


• Påpekte dårlige siktforhold i kryss Rv. 7 x Jonsrudveien, eksisterende støttemur er 


sikthindrende. 


• Påpekte at eiendomsgrenser fra hans eiendom 66/3 mot Fv. 176 ikke er oppdatert. 


Vegvesenets kommentar: 


Forslag til riggområde i detaljreguleringen vil endres og flyttes til motsatt side av Rv. 7, slik grunneier 


foreslår. Dette vil innarbeides i den videre planleggingen. 


Øvrige innspill tas til etterretning.  
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2.4. Erik Øgaard 


Hjemmelshaver til eiendom Gnr/Bnr 63/29 er Tom Christian Øgaard. Erik Øgaard er bror til 


hjemmelshaver. 


• Påpekte at det ikke er markert avkjørsel fra Rv. 7 til eiendom 63/29. Det er direkte avkjørsel 


til eiendommen i dag. Naboeiendom har egen avkjørsel. 


• Interessert i overskuddsmasser for heving av egen avkjørsel, den er i dag relativt bratt. 


• Bekk over avkjørsel, ønsker å få denne lagt i rør 


• Ønsker å få opparbeidet jordvoll langs eiendommen 


Vegvesenets kommentar: 


Det er tegnet inn avkjørselspil på detaljreguleringkart, adkomst til egen eiendom skal opprettholdes. 


Øvrige innspill tas til etterretning. 


 


2.5. Christin J. Kjelstrup 


Grunneier til eiendom 63/17, som ligger på sydside av Rv. 7 i svingen ved Tjærebrenneriet. 


• Påpekte at Rv. 7 i dag ligger nærme fritidseiendommen, og uttrykte bekymring for økning av 


støyplager når Rv. 7 skal utvides for midtmarkeringen. 


• De bruker eiendommen og feriestedet mye 


• De ønsker tiltak ved eiendommen i form av støyskjerm som kan redusere støyplagen på 


feriestedet. 


• Påpekte at boligen ligger i rød sone, hvor det anbefales vurdering av tiltak utenfor rom til 


støyfølsom bruk. 


Vegvesenets kommentar: 


Når det gjelder støyskjerming forutsetter planen at det må gjøres beregninger for å avdekke hvorvidt 
eiendommen (både denne og flere andre) har krav på støyskjerming, eller andre støydempende 
tiltak. Kriteriene dette arbeidet bygger på er: 


- Dersom støy i ny situasjon må betegnes som forurensning etter forskriftens verdier blir 
eiendommen skjermet. 


- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, blir den ikke skjermet. 
- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, kan den allikevel bli 


skjermet, under forutsetning av at støyen har økt med 3 dB eller mer som følge av 
tiltaket. 


Støyberegninger for prosjektet viser en endring av støysituasjonen på ca. 1 dB. Det er ikke satt av 


midler til støyskjerming i dette prosjektet, da det er et trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen vil 


vurdere mindre omfattende tiltak for boliger nærmest Rv. 7 i samarbeid med den enkelte grunneier. 


Korreksjon til støynotat: På vedlegg X003 er det angitt at bolig Gnr/Bnr 63/32 ligger i rød sone, dette 


er feil. Det skal være bolig tilhørende Gnr/Bnr 63/17 som ligger i rød sone. 
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2.6. Edmund Olsen 


Grunneier til eiendom Gnr/Bnr 65/33, som ligger på sydside av Rv. 7 ved Vælstangen. 


Grunneier er bekymret for at Rv. 7 kommer nærmere boligen, og at verdien av eiendommen vil 


forringes, samt økte støy- og forurensningsplager. En tett granhekk mot Rv. 7 ønskes bevart. 


Grunneier vil ha kr. 400 000,- og et tett gjerde mot veien. 


Vegvesenets kommentar: 


Avkjøring til denne eiendommen vil legges noe om, ved å bygge opp en fylling og gjøre sikten bedre 


ved utkjøring til Rv. 7. Det skal etableres støttemur mot Rv. 7 langs eiendommen. Eksisterende 


vegetasjon skal ivaretas så langt det er mulig. Når det gjelder støyskjerming forutsetter planen at det 


må gjøres beregninger for å avdekke hvorvidt eiendommen (både denne og flere andre) har krav på 


støyskjerming, eller andre støydempende tiltak. Kriteriene dette arbeidet bygger på er: 


- Dersom støy i ny situasjon må betegnes som forurensning etter forskriftens verdier blir 


eiendommen skjermet. 


- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, blir den ikke skjermet. 


- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, kan den allikevel bli skjermet, 


under forutsetning av at støyen har økt med 3 dB eller mer som følge av tiltaket. 


Støyberegninger for prosjektet viser en endring av støysituasjonen på ca. 1 dB. Det er ikke satt av 


midler til støyskjerming i dette prosjektet, da det er et trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen vil 


vurdere mindre omfattende tiltak for boliger nærmest Rv. 7 i samarbeid med den enkelte grunneier. 


 


2.7. Sokna Utvikling v/Anders Braaten 


Anders Braaten, styremedlem i foreningen Sokna Utvikling, stiftet 16.11.2010. Det vises til 


reguleringsbeskrivelsen og manglende opplysninger om historisk hastighet på planstrekningen. 


Tidligere var skiltet hastighet 80km/t. Det stilles spørsmål ved hvorfor tiltaket ikke kan få tilbake 


skiltet hastighet på 80 km/t. 


Vegvesenets kommentar: 


Skiltet hastighet på planstrekningen er i dag 70 km/t. Etter tiltaket vil skiltet hastighet fortsatt være 


70 km/t. Årsak til dette er at planen er et trafikksikkerhetstiltak, samt at økning av trafikkhastighet 


medfører økning av støynivå, noe som ikke er ønskelig. 


 


2.8. Snefrid Dalen 


Grunneier til eiendom Gnr/Bnr 65/36, som ligger på sydside av Rv. 7 vest for Vælstangen.  


Har følgende merknader: 


• Det er borret etter vann mellom hus og vei, ca. 1,5 meter fra husveggen. 


• Det ligger en gammel brønn med tilhørende grøft vest for huset, ved innkjøringen til 


eiendommen. Denne blir trolig berørt dersom veien bygges bredere. 
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• Ved gjennomføring av ombygging, vil det bli nødvendig med støyskjerm mellom eiendom og 


veg. Men dette er planlagt, ut fra planene som foreligger. 


 


Vegvesenets kommentar: 


Dersom eiendommen har offentlig vannforsyning, blir tap av brønn erstattet med penger, men ikke 


med en sum tilsvarende kostnader ved å etablere ny brønn igjen. 


Når det gjelder støyskjerming er dette spørsmålet kanskje tolket litt for enkelt. Planen forutsetter at 


det må gjøres beregninger for å avdekke hvorvidt eiendommen (både denne og flere andre) har krav 


på støyskjerming, eller andre støydempende tiltak. Kriteriene dette arbeidet bygger på er. 


- Dersom støy i ny situasjon må betegnes som forurensning etter forskriftens verdier blir 


eiendommen skjermet. 


- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, blir den ikke skjermet. 


- Dersom støy i ny situasjon ikke kan betegnes som forurensning, kan den allikevel bli 


skjermet, under forutsetning av at støyen har økt med 3 dB eller mer som følge av tiltaket. 


Støyberegninger for prosjektet viser en endring av støysituasjonen på ca. 1 dB. Det er ikke satt av 


midler til støyskjerming i dette prosjektet, da det er et trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen vil 


vurdere mindre omfattende tiltak for boliger nærmest Rv. 7 i samarbeid med den enkelte grunneier. 


 


Rådmannens samlede kommentar til de private innspillene: 


Støy 


Støyretningslinjen knyttes opp mot nye byggetiltak mens eksisterende infrastruktur og bygninger skal 


behandles etter Grenseverdiforskriften i Forurensningsloven. Statens vegvesen har vurdert det 


planlagte prosjektet til ikke å være mer omfattende enn at dette kun omfattes av 


Grenseverdiforskriften. Grenseverdiforskriften setter kun krav til at innvendig støy ikke skal 


overskride 42 dB, og det er dermed ikke lagt opp til støysikring av boliger i tilknytning til prosjektet. 


Rådmannen anmoder likevel Statens vegvesen om å strekke seg lengst mulig når det gjelder å gjøre 


mindre støyreduserende tiltak for de mest støyutsatte boligene. 


 


For øvrige temaer har Statens vegvesen i tilstrekkelig grad kommentert de private innspillene.  


 


 


 

















25.09.12 


  s. 1 


 


RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 


 
BESTEMMELSER 


0605_358 detaljregulering for ”Hønengata 18-20” 
 
Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 25.09.2012 
 
1.gangs behandling i planutvalget 06.02.12, sak 29/2012 
Offentlig høring 10.02.12 – 26.03.2012 
2.gangs behandling i planutvalget  DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01    
    
 
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. 
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan  - både ordinære og «mindre 
endringer». 
 


§1 REGULERINGSFORMÅL 
 


§1.1 Reguleringsformål. 
 
Reguleringsplanens avgrensning er på plankartet vist med plangrense. 
 
Området reguleres til følgende formål som er vist på plankartet (Pl.l. §12):  
 


BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pl.l. §12-5.1) 
- Bolig/kontor: Område B/K. 
- Bolig/Forretning/kontor: Område BFK. 
- Lek. 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pl.l §12-5.2) 
- Veg 
- Fortau 
- Gang-/sykkelveg 
- Parkering 
 
SIKRINGSSONER. §11-8 
- Frisikt. 
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§2 BEBYGGELSE OG ANLEGG. §12-5.1 
 


§2.1 Byggesøknad 
 
Ved innlevering av byggesøknaden skal det, for uten fullstendige bygningstegninger, foreligge 
samlet situasjons- og tomteplan som behandler følgende forhold: 
 


a. Detaljering av atkomst- og parkeringsforhold. Varetransport. 
b. Intern gangtrafikk, herunder atkomst til lekeområdet. 
c. Terrengbehandling og overflatebehandling med vegetasjon, oppmerking/kantsteiner, 


gjerder m.m. 
d. Koteplan for overvannssystem. 
e. Plan for universell utforming 


 


§2.2 Utforming av ny bebyggelse. 
 
Ved utformingen av ny bebyggelse skal det legges vekt på at det arkitektoniske utrykk 
harmonerer med sentrumsbebyggelsen i Hønefoss. 
 
Fasadene skal deles opp i tydelige sprang og forskyvninger for å dele opp bygningsvolumet slik 
at det tilpasses dimensjonene i området. 
 
Materialbruk og farger skal sammen med volumoppbygging og sprang i vegg og tak bidra til å 
nedskalere prosjektet og tilpasse seg stedets skala og formspråk. 
 
 


§2.3 Område B/K for kombinerte formål bolig/kontor.  
 
 


§2.3.1 Innhold. 
 
På området B/K kan det oppføres bebyggelse for boliger/kontor med tilhørende parkering. Det 
er ikke krav til at området skal ha en spesifikk andel boliger eller kontorer. 
 
Det kan ikke etableres forretningsdrift eller virksomheter som er spesielt trafikkskapende. 
 
 


§2.3.2 Prinsipp for utbygging av område B/K. 
 
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor eller langs byggegrensen. Byggegrenser er vist på 
plankartet.  
 
Byggene må utformes slik at de passer inn med områdets tilliggende småhusbebyggelse. 
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Maksimal mønehøyde 9,0 m. Maksimal gesimshøyde 6,0 m.  
 
Tillatt grad av utnytting er % BYA=70%.  
 
Hovedatkomst til boligene skal skje fra Parkgata. 
 
Mellom bygningene og gårdsrommene kan det plasseres støyskjermer, porter og mindre 
takoverbygg. 
 
 


§2.3.3 Riving av bygninger 
 
Alle bygninger på området kan rives. 
 
 


§2.4 Område B/F/K for kombinert formål. 
 


§2.4.1 Innhold 
 
Området B/F/K er regulert til bebyggelse for boliger, kontor og forretninger. Som forretning 
regnes handel, service og servering. Det er ikke krav til at området skal ha en spesifikk andel 
boliger, forretninger eller kontorer. 
 
Maks antall leiligheter er 35. Størrelsen kan variere fra ca 25-120m2. 
 
 


§2.4.2 Plassering av ny bebyggelse. 
 
På området B/F/K kan eksisterende bebyggelse ombygges/påbygges. 
 
 


§2.4.3 Høyder på bygninger. 
 
Tillatt gesimshøyder er 11,0 m. Tillatt mønehøyde er 15,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå. 
Mindre tekniske takoppbygg (heis- og trappetårn, rekkverk og lignende) kan tillates over de 
angitte høyder.  
 
 


§2.4.4 Grad av utnytting. 
 
Tillatt grad av utnytting er % BYA=100%. 
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§2.4.5 Parkeringsdekning. 
 
Parkeringsdekning inklusive for sykler skal være som angitt i kommunal vedtekt for indre sone 
i Hønefoss. Parkeringsplassene er vist som egne formål. Jfr §4. 
  
 


§2.4.6 Bilatkomst - varelevering. 
 
Området kan ha bilatkomst og varelevering fra Nygata og Parkgata. 
 
 


§2.5 Område for Lek. 
 
Lekeplassen skal inneholde: 


- En sandkasse 
- Et huskestativ med 3 husker 
- Et bevegelig lekedyr 
- En sklie 
- En vippehuske 
- En benk med bord 
- Noe fast dekke 


 
Lekeplassen skal kunne gjerdes inn og skjermes mot støy fra Hønengata. 
 
Eksisterende større tre på området skal bevares. 
 
Lekeplassen skal eies og driftes med like andeler av beboerne innenfor B/F/K1. 
 
 


§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR. §12-5.2. 
 


§3.1 Veger og anlegg som skal overtas. 
 
Veger eller anlegg som kommunen eller Statens vegvesen skal overta og ha vedlikehold av, 
skal utføres etter detaljplaner som på forhånd er godkjent av kommunen/Statens vegvesen. 
 
 


§3.2 Veg. V. 
 
Områdene skal nyttes til offentlig trafikkområde.  
 
Plassering av avkjørsler til områdene er vist som prinsipp, og kan derfor forskyves innenfor 
samme atkomstgate dersom dette under den videre detaljprosjektering av virksomhetene på 
arealene viser seg hensiktsmessig. 
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§3.3 Fortau. FT1 og FT2. 
 
FT1 er offentlig fortau langs Hønengata og Nygata. 
 
FT2 er felles fortau som kan markeres med oppmerking og annet dekke enn 
parkeringsområdene. De skal være overkjørbare med bil og handlevogner og således ikke 
markeres med kantstein. 
 
 


§3.4 Gang-/sykkelveg. GS1. 
 
Området skal være offentlig gang-/sykkelveg. 
 
 


§3.5 Parkeringsplasser. Pl1-Pl4. 
 
Parkeringsplassene skal ha fast dekke. Områdene skal der det er hensiktsmessig i ytterkant mot 
veg, fortau og annen arealbruk ha randsoner med grønnrabatter og vegetasjon for å bryte opp 
flatene visuelt. Dette skal detaljeres i utomhusplan. 
 
Pl1 og PL2 er felles parkeringsområder. Inntil 4 plasser nærmest område B/F/K1 skal 
prioriteres for brukere med begrenset bevegelsesevne. (HC-plasser). Overbygg for vare-/ 
handlevogner kan plasseres innenfor Pl2. 
 
PL3 skal benyttes som oppstillingsplass for biler som utfører varelevering. 
 
Pl4 skal inneholde minimum 12 sykkelparkeringsplasser, og bør inneholde en sittebenk.  
 
Kjøring over gangareal kan tillates der det på planen er angitt avkjøring. 
 
 


§ 4 SIKRINGSSONER. §11-8 a) 
 


§4.1 Frisiktsoner. 
 
Gjelder frisiktsoner til Nygata og Parkgata (4x20m). Frisiktsoner skal holdes fri for 
sikthindrende innretninger og vegetasjon i en høyde 0,5 m over tilliggende vegbane. 
 
 


§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER. §12-7.10. 
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§5.1 Utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler 
 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygge- og anleggsarbeider før det er etablert 
utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler mellom utbygger, kommunen og 
vegvesen/fylkeskommunen. 
 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 
tekniske anlegg mellom kommunen og utbygger foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 
disse anleggene. 
 
Dersom vegvesen/fylkeskommune skal overta tekniske anlegg, må gjennomføringsavtale og 
godkjenning av tekniske anlegg mellom vegvesen/fylkeskommune og utbygger foreligge før 
det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. 
 
 


§5.2 Brannvann. 
 
Det kan ikke gis midlertidig brukstillatelse for bygninger innen områdene før det er 
dokumentert at brannvannforsyning tilfredsstiller brannvesenets krav. 
 
 


§5.3 Lekeplass  
 
Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før felles lekeareal er opparbeidet, inngjerdet og 
støyforholdene tilfredsstiller kravene i støyretningslinje T-1521. 
  
 


§5.5 Støy 
 
Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha en stille side  Lden <55 
dB og LAmax <70 dB. 
Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomme bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot 
stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.  
 
Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt.  
 
Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot 
støyutsatt sid, må ha balansert mekanisk ventilasjon.  
 
Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig 
solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes. 
 
Støyskjermer og gjerder på takterrasser må trekkes minst 2 m inn fra gesims. 
 
Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres vha støyfaglig utredning at enhver 
leilighet kan oppfylle de her satte bestemmelser for støy. 
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Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før det er dokumentert at støy er i tråd med 
støyretningslinje T-1521. 
 


§5.4.Radon 
 
Tilbygget skal utføres med forebyggende tiltak mot radon. 
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Lokale retningslinjer  


Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager i Ringerike kommune 
________________________________________________________________________________ 


Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 
Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx 2012 
 
Disse lokale retningslinjene er utarbeidet i hht:   
Lov om barnehager av 17.06.2005, sist endret fra 01.01.2012, med tilhørende forskrift og rundskriv. (Bhl.) 


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67, sist endret 01.11.2011, med tilhørende forskrifter 
og rundskriv. (Fvl.) 


Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, 
gjeldende fra 01.01.2011, sist endret fra 01.08.2011. ( F nr 1379) 


Rundskriv Nr F-05/2011 til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager , gjeldende fra 01.01.2011, sist endret fra 01.08.2011. (R nr F-05/11) 


 


1. Formål og virkeområde 
Retningslinjene omhandler de lokale tilpasninger og vurderinger kommunen vil praktisere, og som det gis 
adgang til i Barnehagelovens § 14 med tilhørende forskrift og rundskriv. 
Retningslinjene gir ikke fyllestgjørende informasjon om praktiseringen uten referanse til lov, forskrift og 
rundskriv til forskriften.   
 
Retningslinjene gjelder for ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune registrert på det tidspunktet 
barnehagesektoren ble rammefinansiert den 01.01.2011, og de som senere er godkjent og fått innvilget 
økonomisk tilskudd.  
Hjemmel:  Bhl. §10, §11 og §14, Fvl., F nr 1379 §1, R nr F-05/11 
 
Retningslinjene omhandler ikke kommunens behandling av følgende tilskudd:  


 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 
 Tilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 
 Refusjon for redusert foreldrebetaling grunnet søskenmoderasjon, spesialpedagogisk hjelp,  ekstra 


bemanning for barn med nedsatt funksjonsevne samt foreldreinntekt under 3G. 
 
Retningslinjene kan endres med virkning fra nytt kalenderår, ved vedtak i Kommunestyre 
 


2. Kommunens ansvar 
Kommunen yter ikke særskilt drifts- og kapitaltilskudd utover det som følger av Forskriftens regler og de til 
enhver tid statlige føringer.  
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Minumumsdekningen fra høsten 2012 er 92% av kommunal sats for ordinære barnehager og 92% av 
nasjonal sats for familiebarnehager.   
 
Hjemmel:  Bhl. §14, Fvl., F nr 1379 §2 og § 4, R nr F-05/11  
  


3. Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 
Søknad om kommunal finansiering av nye plasser vil bli behandlet fortløpende gjennom året.  
 
Det er en forutsetning at arealet for nye plasser er godkjent, før søknad om økonomisk tilskudd (kapital- og 
driftstilskudd) behandles. Det vil likevel være naturlig at kommunen i en prosess med etablering av for 
eksempel en ny barnehage eller utbygging av eksisterende barnehage, gir et foreløpig tilsagn om at tilskudd 
vil bli gitt etter at godkjenning foreligger. Dette ut fra kommunens til enhver tid definerte behov for 
barnehageplasser, slik det praktiseres i dag. 
 
Hjemmel: Bhl. §14, Fvl., F nr 1379  §3, R nr F-05/11 
 


4. Tilskudd til driftskostnader 
Tilskuddssatser 
Kommunen beregner hvert år en kommunal gjennomsnittlig sats, som grunnlag for driftstilskudd til ikke-
kommunale ordinære barnehager.  
Kommunale barnehager som har budsjetterte driftskostnader som er minimum 25% høyere  enn 
gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende barnehager, vil bli holdt utenfor  
beregningsgrunnlaget for den kommunale tilskuddssatsen.  Kostnader knyttet til kommunale barnehager 
som opprettes eller legges ned i løpet av året, trekkes også ut av beregningsgrunnlaget.  
I den tekniske beregningen av den kommunale tilskuddssatsen blir kostnader, inntekter og aktivitet for disse 
barnehagene,  holdt utenfor. 
 
Satsen for driftstilskudd beregnes på grunnlag av rapportering av barn i de kommunale barnehagene pr 
15/12 foregående år og kommunens  barnehagebudsjett for tilskuddsåret. 
Tilskudd utbetales til de ikke-kommunale barnehagene i henhold til den enkelte barnehages innmeldte antall 
barn, alder og oppholdstid ved telling 15/12 foregående år. 
 
 
Eksempel: 
Satsen for driftstilskudd  2013 beregnes på grunnlag av rapportering av antall barn, alder og oppholdstid  i de 
kommunale barnehagene pr 15/12-2012 og kommunens  barnehagebudsjett for 2013. 
Tilskudd for 2013 utbetales i henhold til den enkelte ikke-kommunale barnehages innmeldte antall barn, 
alder og oppholdstid ved telling 15/12-2012.  
 
 
For familiebarnehager og åpne barnehager, gis det driftstilskudd etter nasjonale satser, da kommunen selv 
ikke driver slike barnehager. Fra høsten 2012 er det fastsatt en minimumsdekning på 92% av statlig sats. 
 
Nyetablerte barnehager 
Det utbetales driftstilskudd for hel måned for plasser som tas i bruk i perioden 1. til 15. i måneden. 
Tilsvarende gis det tilskudd for en halv måned, for plasser som tas i bruk etter den 15. i hver måned. 
Tilskuddet utbetales første gang innen utgangen av første driftsmåned, og senere hvert kvartal. 
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Utvidelse eller reduksjon av plasser i eksisterende barnehager  
Se pkt. 7 om aktivitetsendringer. 
 
Drifts- og kapitaltilskudd utbetales samlet, forskuddsvis hvert kvartal: første virkedag i januar, april juli og 
oktober 
 
Hjemmel:  Fvl.,  F nr 1379  §3 og §13 , R nr F-05/11  
 


5. Tilskudd til kapitalkostnader 
Ringerike kommune gir tilskudd til ikke-kommunale barnehager til kapitalkostnader og benytter nasjonale 
satser fastsatt av departementet.  
 
Kommunen yter ikke tilskudd til kapitalkostnader utover 100% av nasjonale satser.  
Fra høsten 2012 er det fastsatt en minimumsdekning på 92% av statlig sats. 
 
Hjemmel: Fvl.,  F nr 1379  §5 og §13, R nr F-05/11  
 
Nyetablerte barnehager 
Det utbetales kapitaltilskudd for hel måned for plasser som tas i bruk i perioden 1. til 15. i måneden. 
Tilsvarende gis det tilskudd for en halv måned, for plasser som tas i bruk etter den 15. i hver måned. 
Tilskuddet utbetales første gang innen utgangen av første driftsmåned, og senere hvert kvartal. 
 
Utvidelse eller reduksjon av plasser i eksisterende barnehager 
Se pkt. 7 om aktivitetsendringer. 
 
Drifts- og kapitaltilskuddet utbetales samlet,  forskuddsvis hvert kvartal: første virkedag i januar, april juli og 
oktober. 
 


6. Reduksjon av kommunalt tilskudd 
Kommunen vil foreta en helthetsvurdering og redusere det kommunale tilskuddet i tråd med Forskriftens § 
6.  Vurderingen av en reduksjon i det kommunale tilskuddet gjøres i forbindelse med etterjustering av det 
årlige tilskuddet. Se punkt 8. 
 
Hjemmel:  Fvl., F nr 1379 §3 og  §6, R nr F-05/11  
 


7. Opplysningsplikt 
Eier av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, og barnas alder 
og oppholdstid i barnehagen, på skjema fastsatt av departementet. Dette danner grunnlaget for utmålingen 
av kommunalt drifts- og kapitaltilskudd påfølgende år.  
 
Aktivitetsendringer 
Aktivitetsendringer skal meldes fra til kommunen, og vil medføre omregning av kommunalt tilskudd. 
Rapporteringer skjer på eget skjema. 
 
Større aktivitetsendring i ordinære barnehager defineres slik: 
En økning eller reduksjon på to hele plasser eller mer, uavhengig av barnets alder, som varer i to hele  
kalendermåneder eller mer.  
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Større aktivitetsendring i familiebarnehager defineres slik:   
En økning eller reduksjon på en hel plass eller mer, uavhengig av barnets alder, som varer i to hele 
kalendermåneder eller mer. 
 
Økonomisk tilskudd reguleres fra og med første hele måned endringen gjelder fra, og avregnes på  
nærmeste kvartalsvise utbetaling.  
 
 
Kommunen vil føre tilsyn med barnehagene jfr.  Rundskrivets §7. 
 
Hjemmel:  Fvl.,  F nr 1379  §7, R nr F-05/11  
 
 


8. Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene 
Kommunens barnehagebudsjett samt antall barn, alder og oppholdstid i kommunale barnehager,  ligger til 
grunn for beregning av tilskuddssatsene hvert år. 
 
Etter at Kommunestyret har fått seg forelagt kommunens revisorgodkjente regnskaper i mai/juni , tas det en 
kontroll og etterberegning av de kommunale tilskuddssatsene for foregående år.  
For mye/lite utbetalt tilskudd for foregående år, vil bli avregnet mot tilskudd for 4. kvartal hvert år.   
 
Se også pkt 10 om tilbakebetaling av tilskudd. 
 
Ved etterberegningen av tilskuddet, tas det høyde for den faktiske aktivitetsendringen gjennom året. Det  
legges det til grunn en vekting av antall barn, alder og oppholdstid,  jfr.   tellingen pr 15/12 foregående år og 
pr 15/12 i tilskuddsåret. 
Eksempelvis vil antall barn 2013 vektes slik:   7/12 av telling pr 15/12-2012 og 5/12 av telling pr 15/12-2013.  
 
Hjemmel:  Fvl., F nr 1379  §8, R nr F-05/11  
 


9. Vilkår for kommunalt tilskudd 
Ringerike kommune forholder seg til de vilkår som følger av gjeldende forskrift og yter ikke tilskudd utover 
den lovfestede finansieringsplikten.  
 
Se også pkt. 2, 6 og 7. 
 
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §6, §7 og §9, R nr F-05/11 
 


10. Tilbakebetaling 
Kommunen vil fatte vedtak om tilbakebetaling av for meget utbetalt tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager.  
Krav om tilbakebetaling vil skje i forbindelse med den ordinære utbetalingen av tilskudd for 4. kvartal hvert 
år.  
 
Hjemmel:  Fvl., F nr 1379 §6, §7, §8  og §10, R nr F-05/11 
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11. Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 
Kommunen vil  krever refusjon fra andre  kommuner som har sine barn plassert i ikke-kommunale 
barnehager i Ringerike kommune.  Refusjonen tilsvarerer  minimumssats,  92 %  av nasjonale satser fra 
høsten 2012. 
Kravet beregnes forholdsmessig i forhold til plasstørrelsen barnet har. 
 
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §11, R nr F-05/11 
 
Ringerike kommune vil kreve refusjon fra andre kommuner tilsvarende 100 % av nasjonale satser, i henhold 
til inngåtte avtaler med den enkelte kommune.  
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Satser for kommunal tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2012 
 


Fra høsten 2012 gis 92 %  av: 
Kr Pr time Pr heltidsplass 


Satser Drift og  
adm 


Kapital Totalt Drift og  
adm 


Kapital Totalt 


Ordinære barnehager 
små barn 
 


78,2 3,6 81,8 Kr 169 000 Kr 7 600 Kr 176 600 


Ordinære barnehager  
store barn 


37,7 3,6 41,3 Kr   81 500 Kr 7 600 Kr   89 100 


 
 
Fra høsten 2012 gis 92 %  av: 


Kr Pr time Pr heltidsplass 
Satser Drift og  


adm 
Kapital Totalt Drift og  


adm 
Kapital Totalt 


Familiebarnehager  
små barn 
 


61,6 5,4 67,0 kr 138 000 Kr 12 000 Kr 150 000 


Familiebarnehager 
store barn 


49,4 5,4 54,8 Kr 105 300 Kr 12 000 Kr 117 300 


 
 
 Satser for refusjon fra andre kommuner ( salg av plasser), 100%  av: 


Kr Pr time Pr heltidsplass 
Satser Drift og  


adm 
Kapital Totalt Drift og  


adm 
Kapital Totalt 


Ordinære barnehager 
små barn 
 


79,8 3,6 83,4 Kr 173 500 Kr 7 600 Kr 181 100 


Ordinære barnehager 
store barn 


38,9 3,6 42,5 Kr   85 000 Kr 7 600 Kr   92 600 


Familiebarnehager 
små barn 
 


61,6 5,4 67,0 Kr 138 000 12 000 Kr 150 000 


Familiebarnehager 
store barn 


49,4 5,4 54,8 Kr 105 300 12 000 Kr 117 300 


 
Ovenfor vises satsene for 2012. 
Satser for ordinære barnehager fastsettes i forhold til kommunalt vedtatt budsjett, og fastsettes endelig for 
2013 innen 1.2.2013. 
Satsene for kapitaltilskudd og tilskudd til familiebarnehager presenteres i Statsbudsjett for 2013. 
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Miljøvernavdelingen trekker innsigelsen til revidert forslag til regulerings-


plan for midtmarkeringsfelt langs Rv 7 mellom Veme nord og Skotland i 


Ringerike kommune 


 


Vi viser til brev av 17. september 2012 med revidert forslag til reguleringsplan for 
midtmarkeringsfelt langs Rv 7 mellom Veme nord og Skotland i Ringerike kommune. 
Midtmarkeringsfeltet skal være på en meter og veien må utvides til 10 m bredde. 
 
Fylkesmannen er positiv til etablering av trafikksikkerhetstiltak. Av hensyn til elvemusling 
har Fylkesmannens miljøvernavdeling likevel i brev av 12. juli 2012 fremmet innsigelse i 
påvente av at det ble utarbeidet en reguleringsbestemmelse om nødvendige tiltak for å hindre 
uheldig avrenning til Sogna.  
 
Sogna er et vernet vassdrag med store naturverdier, bl.a. en bestand av elvemusling. Dette er 
en rødlistet art (VU) som er sårbar for forurensning og nedslamming. En gjennomgang av 
prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven pekte på at det er sannsynlig at det var 
elvemusling i tiltaksområdet og at det derfor ville være behov for avbøtende tiltak for å hindre 
uheldig avrenning av sedimenter.  
 
Miljøvernavdelingen har i sin innsigelse bedt om juridisk bindende reguleringsbestemmelser 
som sikrer at det i anleggsperioden blir iverksatt tiltak for hindre uheldig avrenning av 
forurensning og sedimenter til Sogna. Dette er forhold som nå er innarbeidet i de reviderte 
bestemmelsene, blant annet ved bestemmelser om erosjonssikring og vegetasjonsetablering. 
Det er også tatt inn i bestemmelsene at tiltakene skal beskrives detaljert i miljøplanen for 
anleggsarbeidet.  
 
Ut fra det reviderte forslaget til reguleringsbestemmelser trekker miljøvernavdelingen 
innsigelsen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Øivind Holm 
avdelingsdirektør 


  Lise Økland 
   


Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 







Side 2 av 2 


 
 
 
Kopi til: 
Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Norges vassdrags- og energidirektorat Region 
Sør 


Postboks 2124 3103 Tønsberg 


Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss 
 
 








 


BETALINGSREGLEMENT 2013 


  


RINGERIKE KOMMUNE 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vedtatt av kommunestyret xx/12-12, sak xxx/12 


 
Sist oppdatert 25/10-12 







2 


 


  


 
 


 
INNHOLDSFORTEGNELSE: 
 
 


1 FORORD ....................................................................................................................................................... 3 


2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING ................................................................................................. 4 


2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV UTSLIPPSSAKER ...... 4 
2.2 GEBYRREGULATIV FOR DIVERSE VARSLING OG KUNNGJØRING .................................... 6 
2.3 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING ............................................................... 6 
2.4 PARKERINGSFORSKRIFT – FRIKJØP ........................................................................................ 10 
2.5 GEBYRREGULATIV FOR KART - OG OPPMÅLINGSARBEIDER ........................................... 10 
2.6 GEBYRREGULATIV FOR PLANBEHANDLING ........................................................................... 13 
2.7 LANDBRUK......................................................................................................................................... 16 


3 KOMMUNALTEKNISK DRIFT ......................................................................................................... 17 


3.1 VANN, KLOAKK, PARKERING, TORG-AVGIFT M.V. ............................................................................. 17 


4 BRANN- OG REDNING ...................................................................................................................... 19 


4.1 FEIING, TILSYN, ALARMER MV. ........................................................................................................... 19 
4.2 ALARMMOTTAK...................................................................................................................................... 20 
4.3 KURS OG ØVELSER ............................................................................................................................... 20 


5 EIENDOMSFORVALTNING .............................................................................................................. 20 


5.1 LEIE AV LOKALER MV. .......................................................................................................................... 20 


6 BARNEHAGER ........................................................................................................................................ 21 


7 SKOLEFRITIDS- OG FERIETILBUD ............................................................................................ 22 


7.1 SFO ...................................................................................................................................................... 22 
7.2 AKTIV FERIE.......................................................................................................................................... 22 


8 PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER ............................................................................................... 23 


8.1 EGENANDELER FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER ........................................................................ 24 
8.2 KOSTNADER VED Å BO I BEMANNET OMSORGSBOLIG OG I KOMMUNENS SYKEHJEM ...................... 24 


9 KULTUR OG KULTURSKOLE ........................................................................................................... 25 


9.1 BIBLIOTEK, KULTURSKOLE, HALLEIE MV. ........................................................................................... 25 


10 RINGERIKE KIRKELIGE FELLESRÅD .................................................................................... 26 


10.1 BEGRAVELSE, BISETTELSE, GRAVSTED, VIELSE M.V. ................................................................... 26 
10.2 BETALING TIL KIRKELIG BETJENING FOR KIRKELIGE HANDLINGER UTENOM GUDSTJENESTER .. 27 
10.3 UTLEIE AV KIRKEBYGG TIL IKKE-KIRKELIGE HANDLINGER ........................................................... 28 


 







3 


 


1 Forord 
 
Betalingsregulativet fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av 
kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.  
I regulativet vises foregående års satser i tabellene eller i parentes, til orientering.  
Eventuelle endringer som vedtas i løpet av året forsøkes innarbeidet i regulativet.  
 
Oppdatert betalingsreglement/prisliste er tilgjengelig på kommunens internettside, 
www.ringerike.kommune.no. 
 
Servicekontoret, tlf. 32 11 74 00, vil kunne innhente nødvendig informasjon og gi deg 
tilbakemelding innen 24 timer, eller finne rett person for din henvendelse vedrørende 
spørsmål angående betalingssatser. 
 
Servicekontoret behandler og/eller mottar også søknader om redusert betaling i 
barnehage og skolefritidsordning (SFO), leie av torgplass, leie av areal til tivoli m.v. 
 
Renovasjon utføres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS som er et 
interkommunalt aksjeselskap eid av Ringerike, Hole samt kommunene Gran, Lunner og 
Jevnaker i Oppland fylke. Gebyrene er for privathusholdninger, hytter og 
næringsdrivende fremkommer på selskapets hjemmeside www.hra.no, og på siste side i 
dette betalingsregulativet. Eventuelle spørsmål kan rettes til HRA, telefon 61 31 42 70.



http://www.hra.no/
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2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 


2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV 
UTSLIPPSSAKER 


 
Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) § 16 og Plan- og bygningsloven § 33-1. 
 
Søknader 
Ved søknad om ny utslippstillatelse etter § 12 og § 13 i Forurensningsforskriften: 
Kr  4 800,- (4 400,-) for anlegg  15 PE 


kr   9 800,- (8 800,-) for anlegg fra 15 -   50 PE 


kr 24 000,- (22 000,-) for anlegg fra 50 -  2 000 PE. 


 
Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen: 
kr 1 200,- (1 100,-) for anlegg   15 PE 


kr 2 400,- (2 200,-) for anlegg fra 15 -  50 PE 


kr 4 800,- (4 400,-) for anlegg fra 50 -  2000 PE. 


 
For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av anlegg med 
konstruksjoner under bakkenivå: 
kr 2 400,- (2 200,-) for anlegg   15 PE 


kr 4 800,- (4 400,-) for anlegg fra 15 -  50 PE  


kr 7 000,- (6 600,-) for anlegg fra 50 -  2 000 PE 


 
For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av anlegg med bygg eller 
konstruksjoner over bakkenivå tas gebyrer i henhold til gebyrregulativ for 
byggesaksbehandling. 
 
Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger 
søknad tas samme gebyrer som ved behandling av søknad. 
 
Behandling av dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, 
bebyggelsesplan eller plan- og bygningslov: kr 5 000,- (kr 2 200,-) 
 
 
Ulovlig utslipp 
For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med bestemmelser i forskrift om  
utslipp fra mindre avløpsanlegg eller arbeid er påbegynt i strid med plan- og 
bygningsloven § 20-1 tas vanlig gebyr med 100 % påslag, likevel minst kr 20 000,- 
(10.000,-). 
 
 
Lokal godkjenning 
Søknad om lokal godkjenning etter pbl § 22-3 og byggesaksforskriftens § 9-1 for foretak 
som ikke har sentral godkjenning for de klasser, funksjoner og fagområder det søkes om: 
 


 Første gang det søkes om lokal godkjenning uansett antall klasser, funksjoner og 
fagområder: kr 2 500,- (2 200,-) 


 Dersom det foreligger sentral godkjenning eller når det kan vises til tidligere lokal 
godkjenning i Ringerike kommune, tas det ikke gebyr 
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Ansvarsrett 
For behandling av søknad om ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 
(selvbygger) eller § 9-1 (for foretak) samt pbl § 23, tas for hvert enkelt foretak: kr 
1 250,- (1 100,-).  For tildeling av ansvarsrett etter regler som kan bli vedtatt fra 1.1.13, 
tas kr 1 250,- per foretak.  
 
 
Kontroll 
Ved gjennomføring av ulike kontrolltiltak, (som f.eks. befaring, gjennomgang av 
driftsinstruks, gjennomgang av interne driftsrutiner etc.) i forbindelse med merknader 
eller ulovlighetsoppfølging, tas et engangsgebyr.  
Gebyret fastsettes i hvert enkelt tilfelle etter omfang og kommunens kostnader, gebyrene 
fastsettes likevel innenfor visse rammer: 
 
kr 1 200,- til kr   4 500,-  for anlegg <15 PE 
kr 2 500,- til kr   9 000,-  for anlegg fra 15 - 50 PE 


kr 4 000,- til kr 14 000,-  for anlegg fra 50 - 500 PE 


kr 6.000,- til kr 25 000,-  for anlegg fra 500 - 2 000 PE 


 
 
Tilsyn og kartlegging 
Ved ordinært tilsyn av eksisterende avløpsanlegg tas et engangsgebyr. Gebyret skal, 
samlet, ikke overstige kommunens kostnader. 
 
For enkel kontroll i forbindelse med kartlegging 
kr 1 000,-    (900)   for anlegg < 15 PE 
kr 2 000,- (1 800)  for anlegg fra 15 - 50 PE 


kr 4 000,- (3 800)   for anlegg fra 50 - 2 000 PE 


 
For tilsyn med etterfølgende pålegg 
kr   3 300,-   (3000,-) for anlegg d 15 PE 
kr   6 600,-  (6 000,-) for anlegg fra 15 - 50 PE 


kr 13 500,- (12 000,-)  for anlegg fra 50 - 2 000 PE 


 
Ved tilsyn uten følgende pålegg 
kr 2 000,-  (1 800,-)  for anlegg d 15 PE 
kr 4 000,-  (3 600,-)  for anlegg fra 15 - 50 PE 


kr 5 500,-  (5 000,-)  for anlegg fra 50 - 2 000 PE 


 
Et beløp lik betalt tilsynsgebyr trekkes fra ved fakturering av etterfølgende 
saksbehandlingsgebyr, dersom fullstendig søknad om utslippstillatelse foreligger innen 60 
dager etter mottatt pålegg. 
 
 
Behandling av tiltaksplaner ved opprydning i forurenset grunn 
Gebyret ved behandling av saker tilknyttet opprydning i forurenset grunn vil bli belastet ut 
ifra en skjønnsmessig vurdering basert på tidsbruken ved saksbehandling. Gebyret skal 
samlet ikke overstige kommunens kostnader. 
 
Gebyrer og kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne 
uttalelser, kommer i tillegg. 
 
 
Diverse 
For behandling av klage over tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr. 


For avslagsvedtak tas et gebyr tilsvarende 50% av normalt gebyr, likevel minst  
kr 5 000,- (2200.-) 
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Dersom søknaden eller meldingen trekkes før den er tatt opp til behandling, tas det ikke 
gebyr. Er søknaden under behandling når den trekkes, tas det et passende gebyr, men 
ikke over 50 % av normalt gebyr. 
 
Dersom søknaden trekkes etter at det er gjort vedtak i saken eller etter at meldingen er 
behandlet, og gebyr er betalt, må det ved eventuell tilbakebetaling av gebyr sendes 
søknad til Plan- og bygningstjenesten, som vurderer om hele gebyret eller deler av det 
skal tilbakebetales eller ikke. 
 
For bagatellmessige småsaker som er kurante eller i saker hvor gebyret virker urimelig, 
kan saksbehandler redusere eller frafalle gebyret. 
 
Hvis tiltaket er av en slik art at det ikke omfattes av de tiltak som er nevnt under 
gebyrregulativ for utslippssaker tas gebyr i henhold til gebyrregulativ for 
byggesaksbehandling. 
 
 


2.2 GEBYRREGULATIV FOR DIVERSE VARSLING OG KUNNGJØRING 


For varsling og kunngjøring etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven i 
forurensningssaker hvor kommunen ikke er forurensningsmyndighet eller tiltakshaver 
kreves gebyr fra tiltakshaver for: 
 
Offentlig kunngjøring         kr 2 000,- 
 
Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte organisasjoner ol.:  kr 4 000,- 
     
Annonsekostnader dekkes av tiltakshaver direkte. Saksbehandler kan redusere gebyret 
når det er få involverte parter.      
      
Dersom overordnet myndighet ber kommunen om å kunngjøre/varsle saker/tiltak etter 
annet lovverk, kreves gebyrer som angitt ovenfor. 
 
 


2.3  GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 


 
1. Hvordan gebyret beregnes 
Gebyret beregnes for hvert enkelt bygg/arbeid/enhet. For flere små arbeider på en 
eiendom der summen sammenlagt er under 50 m², beregnes gebyret under ett. 
 
Gebyret gjelder kommunens (bygningsmyndighetens) behandling i forbindelse med 
tiltaket. Gebyrer og kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne 
uttalelser etc., kommer i tillegg. 
 
Der hvor særskilt kommunal påvisning eller oppmåling er nødvendig, kommer gebyr for 
dette i tillegg. 
 
Gebyr for oppmåling og tinglysing kommer i tillegg når grensejustering eller deling 
gjennomføres.  Ved behov for behandling etter jordloven, kan det komme gebyr for dette 
i tillegg. 
 
For arealberegning brukes i dette regulativet bruksareal beregnet etter Forskrift om 
tekniske krav til byggverk(”byggteknisk forskrift”) av 26.03.10 med ikrafttredelsesdato 
1.07.10.  
I tillegg beregnes bruksareal under terreng fullt ut, og åpent areal etter NS 3940 for det 
areal som ligger mer enn 1,0 m innenfor ytterkanten av utkraget takoverdekning, f.eks. 
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carporter, overdekkede terrasser og lignende. Men arealer for mulige framtidige etasjer 
for hver 3. meter, tas ikke med. 
Ved henvisning til forskrift om byggesak det nedenfor angitt ”byggesaksforskriften”. 
 
 
 
2. Søknader 
For behandling av bygningsmessige arbeider i medhold av plan- og bygningslovens §§ 


20-1, beregnes gebyr etter samlet areal for alle etasjer samt loft og kjeller med: 


 
 Kr 3 300,- (2 750,-) per påbegynt 50 m² for de første 500 m² 
 For de neste arealer mellom 500 m² til 1000 m² tas kr 1 980,- (1 650,-) per 


påbegynte 50 m² 
 For de neste arealer over 1 000 m² til 2 000 m² tas kr 1 320,- (1 100,-) per 


påbegynte 50 m² 
 For de neste arealer over 2 000 m² tas kr 660,- (550,-) per påbegynte 50 m2 
 For lagerhaller ol. tas 50 % av normalt gebyr 
 Det tas likevel, for alle søknader, minst kr 5 280,- (4 400,-) 


 
 
Anlegg etter § 20-1 med fyllinger og masseuttak 


Volum regnes ut og det tas kr 1 320,- (1 100,-) per påbegynt 1000 m3, likevel minst  
kr 5 280,- (4 400,-). 
 
 
Veg-, kabel- og ledningsanlegg 
Kr 1 320,-  (1 100,-) per påbegynte 100 m for de første 1 000 m. 


 For de neste lengder mellom 1 000 m og 2 000 m tas kr 660,- (550,-) per 
påbegynte   100 m 


 For de neste lengder over 2 000 m tas kr 132,- (110,-) per påbegynte 100 m 
 Det tas likevel minst kr 5 280,- (4 400,-), bortsett fra kr 1 320,- (1 100,-) for 


stikkledninger inntil  100 m 
 
 
Deling (§ 20-1 m. fl.) 


 Kr 7 500,- for nye tomter (5 500,-) 


 Kr 3750,- for tilleggsareal 
 Når flere eiendommer opprettes i samme vedtak, tas fullt gebyr for en av 


eiendommene og i tillegg halvt gebyr for hver av de andre eiendommene. 


 
Separat søknad om igangsettingstillatelse etter pbl § 21-2 
Kr 3 960,- (1 100,-) for hver igangsettingstillatelse. 
 
Behandling av dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, 
bebyggelsesplan eller plan- og bygningslov: kr 5 280,- (2 200,-) per dispensasjon.   
Ved små og ukompliserte tiltak som ikke er i 100 m beltet langs vann eller vassdrag, med 
areal på inntil 15 m² og der det ikke trengs innhenting av uttalelser(-r), kan gebyret 
halveres eller medregnes ved tilpasning til minstegebyr. 
 
Behandling av dispensasjoner fra forskrifter til plan- og bygningsloven (pbl § 19), 
dispensasjoner fra vegloven eller fra andre lover: kr 2 640,- (2 200,-) per dispensasjon.  
 
 
 
 
 
 







8 


 


3. Ansvarsrett 
For behandling av søknad om ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 
(selvbygger) eller § 9-1 (for foretak) samt pbl § 23, tas for hver enkelt selvbygger eller 
foretak: kr 1 320,-.  For tildeling av ansvarsrett etter regler som kan bli vedtatt fra 
1.1.13, tas kr 1 320,- per foretak.  
 
 
4. Lokal godkjenning 
Søknad om lokal godkjenning av foretak etter pbl § 22-3 og byggesaksforskriftens § 9-1 
for foretak som ikke har sentral godkjenning for de klasser, funksjoner og fagområder 
det søkes lokal godkjenning for tas det første gang det søkes om lokal godkjenning uansett 
antall klasser, funksjoner og fagområder: kr 2 640,-  (2 200,-).   
 
I tillegg tas gebyr for ansvarsrett. 
 
Dersom det vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for de klasser, 
funksjoner og fagområder det søkes om, tas det ikke gebyr for lokal godkjenning, men 
for søknad om ansvarsrett. 
 
Ved søknad etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 om personlig godkjenning som 
selvbygger, tas det ikke gebyr for lokal godkjenning, bare for ansvarsrett. 
 
 
 
5. Søknader som kan forestås av tiltakshaver 
For behandling av søknader etter plan- og bygningslovens § 20-2, beregnes gebyr etter 
samlet areal for alle etasjer samt loft og kjeller med kr 1 320,-  (1 100,-) per påbegynt 
50 m², likevel minst kr 3 960,- (3 300,-). 
For tiltak etter § 3-2 er installasjoner inkludert i gebyret. 


 
Det vises for øvrig til byggesaksforskriftens § 3-1 (mindre tiltak på bebygd eiendom) og § 
3-2 (alminnelige driftsbygninger i landbruket) og pbl § 20-2 c og § 30-5 for alminnelige 
bygninger, konstruksjoner eller anlegg for inntil 2 år. 
 
 
 
6. Spesielle saker 
 
For riving av bygninger: 
Bygninger inntil 50 m²    kr   1 320,- (1 100,-) 
bygninger mellom 50 m² og 100 m²  kr   2 640,- (2 200,-) 
bygninger  mellom  100 m² og 500 m²  kr   5 280,- (3 300,-) 
bygninger  mellom  500 m² og 1000 m² kr 10 560,- 
bygninger  mellom 1000 m² og 5000 m² kr 15 840,- 
bygninger  større enn  5 000 m²  kr 21 120,- 
 
Gebyr for ansvarsrett(-er) for søknader etter § 20-1 e) kommer i tillegg. 
 
For behandling av mindre arbeider som tilbygg/påbygg/uthus og 
lignende/bruksendring inntil 20 m2, endring av fasade på småhus, sanering av 
radon, skilt og reklamer etter byggesaksforskriftens § 3-1 d, antenner etter § 3-
1 e), innhegninger, avkjørsler til kommunal vei, attester, bekreftelser og 
uttalelser, betales kr 1 320,- (1 100,-).  
For søknadspliktige arbeider med ansvarsrett, kommer gebyr for ansvarsrett/ 
foretaksgodkjenning i tillegg. 
 
For piper, oljetanker, mindre søknadspliktige anlegg med flytende brensel eller gass 
som ikke inngår i annen søknad, tas et gebyr på kr 1 320,- (1 100,-). 
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For piperehabilitering tas det samme gebyret, men det tas ikke gebyr for ansvarsrett i 
tillegg. 
 
For selve installasjonen i større fyringsanlegg, som ikke inngår i annen søknad, for mer 
enn èn boenhet eller for mer enn èn  landbrukseiendom,  tas et gebyr på kr  5 280,-  og 
vanlig gebyr for ansvarsrett og eventuell lokal godkjenning av foretak. 
 
For arbeider med ildsted som ikke er unntatt fra kravet om saksbehandling etter 
byggesaksforskriftens § 4-1 b) 3, tas et gebyr på kr 660,- (550,-) inkludert ansvarsrett. 
 
For heis, rulletrapp, rullefortau, løfteinnretning o.l., tas kr 2 640,- (2 200,-), med 
mindre de inngår i nye bygninger som behandles samtidig med installasjonen. 
 
For diverse tiltak, blant annet etter pbl § 20-1 som skilt, reklame, større 
fasadeendringer, ventilasjon, murer, levegger, støyskjermer, antenner, 
brannalarmanlegg, tennisbaner, ballbinger, brygger og lignende konstruksjoner, 
samt basseng, brønn og dam, vår behandling i forbindelse med annet lovverk, bruk av 
nabogrunn og bruksendring tas kr 3 960,- (3 300,-). 
Omfatter bruksendring også bygningsmessig arbeid, tas eget gebyr for arbeidene i 
tillegg. 
 
For uteservering  tas kr 1 320,- (1 100,-)  for midlertidig inntil ett års varighet, og kr 
3 960,- (3 300,-) for lengre varighet. 
 
For behandling av revidert søknad beregnes 50 % av normalt gebyr. 
 
For bagatellmessige småsaker som er kurante eller i saker hvor gebyret virker 
urimelig, kan bygningsmyndigheten redusere eller frafalle gebyret. 
 
For muntlig å avklare om et tiltak krever søknad, melding eller ingen behandling jfr. 
Byggesaksforskriftens § 4-3 og pbl § 20-3, og for brakkerigg på byggeplass, tas ikke 
gebyr. 
 
For skriftlig bekreftelse på unntak fra saksbehandling og kontroll, med henvisning til 
saksbehandlingsforskriftens § 4-3 og pbl § 20-3 eller andre lover/bestemmelser, tas 
kr 660,- (550,-) i gebyr. Det kan komme ytterligere gebyr hvis det kreves behandling av 
dispensasjon i tillegg. 
 
For behandling av klage over et tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr.  
 
Kostnader for engasjering av sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- og 
kontrolloppgaver belastes etter medgåtte utgifter pluss 10 % i administrasjonstillegg. 
 
I avslagsvedtak tas et gebyr tilsvarende 75 % (50 %) av normalt gebyr, likevel minst  
kr 8 000,- (4 400,-). 
 
Dersom søknaden trekkes før den er tatt opp til behandling, tas det ikke gebyr. Er 
søknaden under behandling når den trekkes, tas det et passende gebyr, men ikke over 
50 % av normalt gebyr. 
 
Dersom søknaden trekkes etter at det er gjort vedtak i saken og gebyr er betalt, må 
det ved eventuell tilbakebetaling av gebyr sendes søknad til Miljø- og arealforvaltning, 
som vurderer om hele gebyret eller deler av det skal tilbakebetales eller ikke. 
 
For merarbeid i saker der arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningslovens 
bestemmelser eller utført i strid med disse, tas vanlig gebyr med 100 % påslag, likevel 
minst kr 13 200, (11 000,-).  
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For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende 
et tiltak som er tatt i bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, tas kr 6 600,- 
(5 500,-). 
 


2.4 PARKERINGSFORSKRIFT – FRIKJØP 


Kommunestyret vedtok 29.10.2009 Forskrift om parkering. Frikjøp settes til kr. 100 000 
pr parkeringsplass, og vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
 
 


2.5  GEBYRREGULATIV FOR KART - OG OPPMÅLINGSARBEIDER 


 
Med hjemmel i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven). 
 
1.  Oppretting av matrikkelenhet 
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 
 


Areal i m2 2012 2013 


Fra og med Til og med kr kr 


0 1 500 16 350,- 17 150,- 


1 501 3 000 20 150,- 21 150,- 


 
Deretter kr 500,- pr. overskytende daa. 
Mer enn 5 tomter samtidig i bolig/hyttefelt, gebyr kr14 550,- pr. tomt 
Mer enn 10 tomter samtidig i bolig/hyttefelt, gebyr kr 11 900,- pr. tomt 
 
  
1.2 Oppretting av uteareal på eierseksjon 
 
Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon: 
 


Areal i m2: 2012 2013 


Fra og med Til og med kr kr 


0 30 2 300,- 2 300,- 


31 75 3 450,- 3 450,- 


76 300 5 750,- 5 750,- 


301 600 8 100,- 8 100,- 


601 900 10 400,- 10 400,- 


901 1 200 12 700,- 12 700,- 


1 201 1 500 15 000,- 15 000,- 


 
Deretter kr 500,- pr. overskytende daa. 
 
 
1.3 Oppretting av anleggseiendom 
Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. 
 
1.4 Registrering av jordsameie 
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 
 
 
2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 
Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 1 310,-.  
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning. 
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2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar 
seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene. 
 
 
3. Grensejustering 
 


Areal i m2: 2012 2013 


Fra og med Til og med kr kr 


0 30 3 600,- 3 800,- 


31 75 4 800,- 5 000,- 


76 300 6 300,- 6 600,- 


301 500 8 800,- 9 250,- 


 
 
4. Tilleggsareal/ arealoverføring 
 
4.1 Grunneiendom 
Ved tilleggsareal/ arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. 
 
Tilleggsareal/ arealoverføring utløser dokumentavgift. 
 


 Areal fra 0 – 250 m²:  kr   7 950,- (  7 550,-) 
 Areal fra 251 – 500 m²  kr 10 600,- (10 100,-) 


 
Tilleggsareal/arealoverføring pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med  
kr 500,- 
 
  
5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 


koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 
For inntil 2 punkter kr 4 200,- 
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 500,- 
 
 
6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 


koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter 
For inntil 2 punkter kr 5 000,- 
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1 000,- 
 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 
 
 
7. Gebyr for kartforretning over punktfeste 
For kartforretning over punktfeste betales kr 9 200,- 
Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka, er gebyret kr 6 600,- 
 
 
8. Gebyr for plassering av bygg 


1. gangs utsetting kr 5 300,- 
2. gangs utsetting kr 2 610,- 


 
Merverdiavgift kommer i tillegg. 
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9. Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer 
For oppmålingsforretninger over sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, 
allmenne fritids- og andre allmennyttige formål, betales etter medgått tid, begrenset til 
maksimum halvt gebyr etter pkt. 1,3,4,5 og 6. 
 
 
10. Medgått tid 
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan 
beregnes etter foranstående satser, beregnes etter medgått tid. 
 
Måling med GPS kr 950,- pr. time 
Kontorarbeid  kr 650,- pr. time 
 
For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. Merverdiavgift 
kommer i tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighets- 
oppgave. 
 
 
11. Megleropplysninger 
For standard meglerpakke betales kr 1370,- Merverdiavgift kommer i tillegg. 
 
 
12. Seksjonering 
Saksbehandling 3GG som nå utgjør kr 2 580,- 
Saksbehandling med befaring 5GG som nå utgjør kr 4 300,- 
Gebyret for seksjonering reguleres av Stortinget, og forholder seg til rettsgebyr (GG). 
  
13. Sikringsgebyr 
I saker hvor gebyret åpenbart er urimelig, kan Miljø- og arealforvaltning fastsette et 
passende gebyr. 
 
 
14. Utstedelse av matrikkelbrev 
Matrikkelbrev inntil 10 sider:  kr 175,-  
Matrikkelbrev over 10 sider: kr 350,- 
 
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige 
kostnadsutviklingen 
 
 
Gebyr for kartkopier mm. 
  


  kr 


Papir A - 4 21,0 x 29,7 20,- 


Papir A - 3 29,7 x 42,0 20,- 


Papir A - 2 42,0 x 59,5 40,- 


Papir A - 1 59,5 x 84,0 50,- 


    “ 61,0 x 76,0 50,- 


    “ 70,0 x 90,0 50,- 


Polyesterfilm:   


A – 4   40,- 


A – 3  50,- 


A – 2  100,- 


A - 1  120,- 


 61,0 x 76,0 120,- 


 70,0 x 90,0 140,- 
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Utplotting av digitale kart- og plandata: 
 


  kr 


A – 4  40,- 


A – 3  50,- 


A – 2  100,- 


A - 1  120,- 


 61,0 x 76,0 120,- 


 70,0 x 90,0 140,- 


 
 
15. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever 


oppmålingsforretning i Ringerike kommune 
 
Fastsatt av Ringerike kommunestyre 18.02.2010 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 
nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd. 
 
§ 1. Formål 
Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i 
vinterhalvåret. 
 
§ 2. Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning 
Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 
1. november til 1. mai. 
I de deler av kommunen hvor nødvendige atkomstveger er vinterstengt før 1. nov og 
etter 1. mai løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging. 
 
§ 3. Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend. 
 
Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend 2010-03-04. 
 
 
 


2.6 GEBYRREGULATIV FOR PLANBEHANDLING 


 
1. Beregnings- og faktureringstidspunkt 
Gebyr fastsettes ut i fra enhver tids gjeldende gebyrregulativ ved 1. gangs behandling i 
hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, eller ved dato for delegert vedtak. 
I plansaker faktureres gebyret når det foreligger fullstendig planforslag, og når 
planforslaget har vært til 1. gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag foreligger eller før 
offentlig ettersyn, faktureres gebyret når saken avsluttes. 
 
 
2. Gebyrfritak 
Det beregnes ikke gebyr for følgende formål: 


 Offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i hovedsak uten bebyggelse 
 Grønnstruktur 
 Forsvaret 
 Landbruks -, natur – og friluftsformål 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag 


 
NB!  Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt kunne beløpe seg til kr 


432.000,- (360.000 + 20%) 
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3. Gebyrpliktige plansaker 
 


a) Enhetsgebyr for sakstype 
For saker etter 1-1, 1-2 og 1-3 beregnes kun et fast enhetsgebyr. 
For saker etter 1-4 og 1-5 beregnes et samlet gebyr etter summen av A, B, C og D 
 
 


  kr 


1-1 Små/ bagatellmessige endringer i reguleringsplanen, jf. 
Pbl § 12-14, 2. ledd  
(gjelder lokale forhold, sendes ikke til regionale 
myndigheter) 


12 000,- (10 000,-) 


1-2 Mindre endringer i reguleringsplanen, jf. Pbl § 12-14, 
2. ledd. Administrativt vedtak  
(sendes til regionale myndigheter) 


31 200,- (26.000,-) 


1-3 Mindre endringer i reguleringsplanen, jf. Pbl § 12-14, 
2. ledd Vedtak i hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning  
(sendes til regionale myndigheter) 


46 800,- (39 000,-) 


1-4 Detaljregulering u/ planprogram, jf. Pbl § 12-12 65 400,- (54 500,-) 
 


1-5 Detaljregulering m/ planprogram og KU, jf. Pbl § 12-12 130 800,- (109 000,-) 
 


 
 
 


b). Arealgebyr for planområde: (se pkt. 2) 
Det beregnes ikke gebyr for den del av planområdets arealer som overstiger 100.000 m2 
For planområdets arealer inntil 100.000 m2 betales pr. m2 grunnareal: kr 3,50 (3,-) 
 
 
 


c) Arealgebyr for bebyggelse og anlegg: 
Det beregnes gebyr for arealer både over og under terreng. Parkering under bakken 
medregnes ikke. Det beregnes ikke gebyr for den del av nytt areal som overstiger 
100.000 m2 BRA. Det beregnes ikke gebyr for den del av eksisterende areal som 
overstiger 50.000 m2 BRA 
 
For ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA beregnes for hver m2 BRA:     
kr 7,50 (6,-) 
 
For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000 m2 BRA beregnes for hver m2 BRA: 
kr 5,- (4,-) 
 
 


d) Enhetsgebyr for type reguleringsformål: 
Det betales ikke gebyr for reguleringsformål som bestilles av Areal- og byplankontoret. 
For hvert reguleringsformål utover 3 formål beregnes pr. formål (se pkt. 2),  
kr 18 000,- (15 000,-) 
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4. Enhetsgebyr for avslag 
For mindre endring av reguleringsplan som gis avslag i hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning: kr 15 600,- (13 000,- +30%) 
 
For plansaker behandlet etter pbl § 12-11, der rådmannen ikke finner grunn til å fremme 
en politisk sak med positiv innstilling til oppstart av planforslaget, beregnes et 
enhetsgebyr for avslag: kr 23.400,- (19 500,-) 
 
For plansaker behandlet etter pbl § 12-11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme 
forslaget, men avslaget kreves forelagt kommunestyret, beregnes et enhetsgebyr for 
avslag: kr 31.200,- (26 000,-) 
 
 
 
5. Avslutning av plansaker etter pbl § 12-11: (NY) 
 


a)  Enhetsgebyr for saker som avsluttes etter kunngjøring av oppstart 
(inkl. evt. politisk oppstart) 


Bestemmelsen gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller 
som følge av manglende oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har 
mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller innen 3 mnd etter brev med ønske om 
tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende faktura. 
 


 Detaljregulering u/ planprogram og uten politisk oppstart i hovedkomiteen for 
miljø- og arealforvaltning, kr 24.000,- (20 000,-) 


 Detaljregulering u/ planprogram men med politisk oppstart i hovedkomiteen for 
miljø- og arealforvaltning, kr 32.200,- (27 750,-) 


 Detaljregulering m/ planprogram og konsekvensutredning, kr 65.400,- (54 500,-) 
 
 
 
b)  Enhetsgebyr for saker som avsluttes etter oversendelse og 


gjennomgang av planutkast (kun saksframlegg som mangler) 
Bestemmelsen gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller 
som følge av manglende oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har 
mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller innen 3 mnd etter brev med ønske om 
tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende faktura. 
 


 Detaljregulering u/ planprogram, jf. Pbl §12-12,   kr 65.400,-    (54 500,-) 
 Detaljregulering m/ planprogram og KU, jf. Pbl §12-12, kr 130.800,- (109 000,-) 


 
 


 
c)  Avslutning av planforslag, etter 1. gangs behandling, men før off. 


ettersyn: 
Bestemmelsen gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller 
som følge av manglende oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har 
mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller innen 3 mnd etter brev med ønske om 
tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende faktura. 
 
Ved avslutning av planforslag etter 1. gangs behandling, men før forslaget legges ut til 
offentlig ettersyn, skal det beregnes 75 % av fullt gebyr (sum av pkt. 3 A-D) 
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6. Avslutning av mindre endring etter pbl § 12-14, 2. ledd 
Små/ bagatellmessige endringer i reguleringsplanen  kr   6.000,- ( 5 000,-) 
Mindre endringer i reguleringsplanen    kr 15.600,- (13 000,-) 
 
 
 
7. Dispensasjonssaker 
For behandling av enkle søknader om dispensasjon kommuneplanens arealplan, 
kommunedelplan, reguleringsplan, kr 7.200,- (6 000 +) 
 
For behandling av omfattende dispensasjonssaker med uttalelser fra overordnet/eksterne 
myndigheter fra kommuneplanens arealplan, kommunedelplan, reguleringsplan,  
kr 14.400,- (12 000 +) 
 
 
8. Justering av gebyrer etter saksbehandlingsmengde 
Gebyrer skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs 
behandling. Gebyrer i forbindelse med planbehandling, som gjennomgått over, vil kunne 
reduseres eller oppjusteres ut i fra saksbehandlingsmengde. Dette gjelder også mindre 
endringer av reguleringsplaner. Forhold som kan påvirke justering av gebyret er blant 
annet følgende: 
 


 Grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet 
 Enkle grunneierforhold versus mange parter involvert 
 Hvorvidt eventuelle interessekonflikter er avklart i forkant av planarbeidet eller 


ikke 
 Kvalitet på materiale som oversendes kommunen til de ulike behandlingene 


 
 
 


2.7 LANDBRUK 


 
Konsesjon/konsesjonssaker 
For behandling av søknader om konsesjon ved erverv av fast eiendom betales kr. 2000,- i 
enkle/kurante saker. 
Der kjøpe- eller leiesum overstiger 2 millioner betales kr 3 000,- 
Der kjøpe- eller leiesum overstiger 3,5 millioner betales kr 5 000,- 
I de tilfeller hvor det søkes konsesjon fordi eieren ikke oppfyller boplikten skal det ikke 
betales gebyr. 
 
Deling/delingssaker 
For behandling av søknader om deling etter Jordloven betales kr 2 000,-. 
 
Fellingsavgifter til viltfondet, storvilt    
Voksen elg kr  485,-    Elgkalv  kr  285,- 
Voksen hjort  kr  370,- Hjortekalv kr  210,- 
Rådyr: Ingen fellingsavgift. 
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3 KOMMUNALTEKNISK DRIFT   


3.1 Vann, kloakk, parkering, torg-avgift m.v. 


 
 


 2012 2013 


Tilknytningsavgifter               


Tilknytningsavgift enebolig (EB vann og kloakk)                18 000,- 18 000,- 


Bare vann (50% av 1 EB)       9 000,- 9 000,- 


Bare kloakk (60% av 1 EB)   


 
Vannavgift pr m³ 


 
14,- 


 
15,50 


 
Kloakkavgift pr m³ 


 
25,- 


 
25,- 


 
Andre gebyrer                       


  


Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med  
1. purring  


100,- 
 


100,- 
 


Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler                                                       246,- 246,- 


Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning   620,- 620,- 


Gebyr rørleggeranmeldelse 400,- 400,- 


 
Septik 


  


Septik rensekostnad pr. m³               250,- 300,- 


Fett, trefiber m.m. pr m³       250,- 300,- 


Tette septiktanker pr m³                  80,- 90,- 


Gråvannstanker pr m³            90,- 100,- 


 
Transport 


  


Transport septik inntil 3m³  649,- 663,- 


Transport septik pr m3 over 3m³  168,- 172,- 


Septik/fett fra andre kommuner pr m³              339,- 339,- 


 
Parkering 


  


Parkeringsavgift indre parkeringssone pr time 15,- 20,- 


Parkering ytre parkeringssone pr time 12,- 17,- 


Døgnpris ytre parkeringssone  30,- 30,- 


 
Prisene er oppgitt ekskl. merverdiavgift 







18 


 


 
 
 


 2012 2013 


Torgavgift   


Torgplass årsavgift 4 x 4m      3 300,- 3 300,- 


Tilfeldig torgplass pr dag  4 x 4m      224,- 224,- 


Tilfeldig handel pr dag  6 m²          224,- 224,- 


 Strømtilkobling pr dag 107,- 107,- 


Gravemeldinger, kontroll og skilt-
/varslingsplaner 


  


Gravemelding klasse A 1 000,- 1 000,- 


Gravemelding klasse B, C og D 1 500,- 1 500,- 


Arbeidstillatelse 0,- 0,- 


Godkjenning av varslingsplan 600,- 600,- 


Utsetting og oppfølging av skiltplan 2 500,- 2 500,- 


 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


RENOVASJONSGEBYR - HRA 2012 2013 


Renovasjon for husholdninger 2 330,-  


Hytterenovasjon 910,-  


Avgiftene er eks mva. 
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4 BRANN- OG REDNING  


 


4.1 Feiing, tilsyn, alarmer mv. 


 


Feie- og tilsynsavgift: 2012 2013 


Feie- og tilsynsavgift, pr pipeløp  383,- 444,- 


 


Andre tjenester fra feiervesenet: 2012 2013 


Feiing av fyrkjele i boligenhet pr. stk. 900,- 900,- 


Feiing av større fyringsanlegg, pr. stk. 1 800,- 1 800,- 


Kamerakontroll av skorstein pr. stk. 750,- 750,- 


Hyttefeiing, pr time 750,- 750,- 


Feiing av etasjeovn/vedovn, pr. stk. 650,- 650,- 


Røyktesting av skorstein pr. stk. 750,- 750,- 


 


Andre tjenester: 2011 2012 


Undervisning pr. time * 850,- 900,- 


Kurs i varme arbeider (inkl. avgift) 1 450,- 1 450,- 


Resertifisering varme arbeider   1 300,- 


Kurs for brannvernleder, 1 dag  1 750,- 1 750,- 


Håndslokker til øvelse, pulver/skum  250,- 250,- 


Håndslokker til øvelse, CO2 500,- 500,- 


Ansatt/mannskap dagtid hverdager (kl 08.00-16.00)  
pr time 


750,- 750,- 


Tillegg for mannskap, kveld, natt og helg   250,- 


Bruk av mannskapsbil pr. time ** 
1 600,- 1 600,- 


Tankbil m/sjåfør (fylling av vann) ** 
1 200,- 1 200,- 


Båt eller UTV pr. time3 1 400,- 1 400,- 


Elektrisk lensepumpe m/slange pr døgn 500,- 500,- 


Utleie liten bensindrevet pumpe pr døgn (Sanmit o.l.) 750,- 750,- 


Utleie motorsprøyte pr. døgn 1 000,- 1 000,- 


Utleie slanger pr. døgn pr. stk. (25 m) 50,- 50,- 


Armatur pr. del (stender, strålerør, o.l.) 50,- 50,- 


Oljeabsorberende bark, pr. sekk 220,- 300,- 


Avgift for unødig utrykning (pr. stk.) utover 3 pr. år 4 500,- 4 500,- 


 
*)   Veiledende. Ta kontakt for tilbud på kurs og øvelse.  
**)  Timepris inkludert fører. Det faktureres min. 2 timer. 
 
Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift. Undervisning er uten mva. 
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4.2 Alarmmottak  


Brannvesenet har alarmmottak for næringsliv og offentlige bygg (kommune, fylke og 
stat) samt privat forretning/industri via Vestviken 110-sentral i Drammen. Ta kontakt på 
tlf. 04110 eller se www.v110.no for mer informasjon om priser etc. 
 


4.3 Kurs og øvelser 


Brannvesenet arrangerer alle typer kurs og øvelser innen brannvern og førstehjelp. For 
tilbud, ta kontakt på brannkurs@ringerike.kommune.no 
 
 
 
 


5 EIENDOMSFORVALTNING  
 


5.1 Leie av lokaler mv. 


 


Lokaler pr time 2012 2013 


Politiske partiers virksomhet 0,- 0,- 


Virksomhet inn under lov om voksenopplæring 0,- 0,- 


Virksomhet rettet mot barn under 16 år 0,- 0,- 


Arrangement i institusjonens ordinære drift 0,- 0,- 


Flyktningers kulturelle virksomhet i løpet av de 5 første års 
botid 


     
0,- 


     
0,- 


Flyktningers virksomhet rettet mot barn og unge under 16 år     0,-         0,- 


Møtelokaler 120- 120- 


Gymnastikksal 240,- 240,- 


Gymnastikksal m/garderobe 275,- 275,- 


Garderober 240,- 240,- 


Leie av spesialrom/ undervisningslokaler 400,- 400,- 


Tilsyn pr time 370,- 370,- 


Renhold pr time 370,- 370,- 


Fra kl 16 til kl 21 betales vask og tilsyn i tillegg   


For bruk etter kl 21 etter avtalt pris   


 
Større arrangementer/overnatting/bruk av spesialrom/næringsvirksomhet. Pris avtales 
basert på kostnadsdekning. 
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6 BARNEHAGER 


 
Foreldrebetalingen har ikke vært endret siden 2009 og videreføres uendret også i 2013. 
 
 
Pris pr måned i 11 måneder pr år: 
 


Plass 
i % 


Betaling 
2012 


Betaling 
2013 


Kost 
2012 


Kost 
2013 


Total pr md 
2012 


Total pr md 
2013 


100  2 330,-  2 330,-  200,-  200,- 2 530,- 2 530,- 


90  2 307,-  2 307,-  180,-  180,- 2 487,- 2 487,- 


80  2 050,-  2 050,-  160,-  160,- 2 210,- 2 210,- 


70  1 794,-  1 794,-  140,-  140,- 1 934,- 1 934,- 


60  1 538,-  1 538,-  120,-  120,- 1 658,- 1 658,- 


50  1 282,-  1 282,-  100,-  100,- 1 382,- 1 382,- 


40  1 025,-  1 025,-  80,-  80,- 1 105,- 1 105,- 


30  769,-  769,-  60,-  60,- 829,- 829,- 


20  513,-  513,-  40,-  40,- 553,- 553,- 


 
Familier med svak betalingsevne, vurderes individuelt etter søknad, jf. kommunale 
vedtekter.  
 
For deltidsplasser reduseres prisen etter inntekt i samsvar med plasstørrelsen. Det legges 
til et administrasjonsgebyr på 10 %. 
 
Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere. 
Dersom søsknene har ulik plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen. 
Søskenmoderasjonen skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager 
med ulike eiere. 
 
Betaling for kost, kr 200,- for 100 % plass, kommer i tillegg.  
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7 SKOLEFRITIDS- OG FERIETILBUD 


 
Satsene videreføres uendret i 2013, det vil si på samme nivå som i 2011 og i 2012 
  


7.1 SFO 


 
Sats pr måned i 10 måneder pr år:  
 


 
Nr. 


Plass- 
Størrelse 


2012 2013 


1 100 2 480,-    2 570.- 


2 90 2 455,-    2 540,- 


3 80 2 180,-   2 260,- 


4 70 1 910,-    1 980,- 


5 60 1 635,-    1 695,- 


6 50 1 360,-    1 410,- 


7 40 1 090,-    1 130,- 


8 30 815,-       845,- 


9 20 545,-       565,- 


10 10 270,-       280,- 


11 Morgentilbud SFO pr 
mnd. 


 
555,- 


            
575,-                                  


 
 
Kostpenger fastsettes lokalt ved den enkelte skole (vedtektenes § 7). 
 
Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr 2 og 50 % for søsken nr 3 eller flere. Dersom 
søsken har ulik plasstørrelse skal det betales full pris for den dyreste plassen. 
 
Det er ingen kobling mellom SFO og barnehager når det gjelder betaling eller 
moderasjon. 
 
 


7.2 Aktiv ferie 


 


Nr. Tekst 2011 2012 


12 Sommertilbud pr uke 750,- 1 000,- 


13 Høsttilbud pr uke 600,- 1 000,- 


14 Vinterfeietilbud pr uke 600,- 1000,- 
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8  Pleie- og omsorgstjenester 


 
Betaling for pleie- og omsorgstjenester er fastsatt iht. Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester med tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester, samt dette reglement vedtatt av kommunestyret i Ringerike 
kommune. 
 
Grunnlag for fastsetting av betalingsevne (maksbeløp, se tabell), er husstandens samlede 
skattbare nettoinntekt før særfradrag for ektefelle/samboer og eventuelle barn under 18 
år, ved siste avlagte ligning. 
 
Kommunens selvkostpris for hjemmebaserte tjenester er for 2013 beregnet til kr 353,- pr 
time. 
 
Husstander med inntekt under 2G betaler imidlertid kun kr 175,- pr. måned, uansett hvor 
mange timer som mottas. Andre betaler selvkost for hver time hjelp som mottas, men 
likevel aldri mer pr. måned enn maksbeløpet (se tabell nedenfor). 
 
Maksbeløp å betale i forhold til inntekt, fremkommer i eget vedtak fra Bestillerenheten, 
og revideres en gang pr. år. 
 
I husstander med ektepar/samboere hvor hjelp kun blir gitt til èn av disse, legges begge 
ektefellers inntekt til grunn. 
 
Omsorgslønn regnes ikke som inntekt. 
 
 
 
Det er anledning til å søke kommunen om redusert betaling på grunn av dårlig 
økonomi, forsørgeransvar, store nødvendige utgifter for eksempel i forbindelse med 
funksjonshemming, sykdom eller andre grunner. En slik søknad må være skriftlig, og 
dokumentasjon på utgifter/inntekter må følge vedlagt. Søknaden vil bli vurdert i hht. Lov 
om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 
Søknaden sendes til Ringerike kommune v/Bestillerenheten. 
 
 
Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2011 kr 79.216 
Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2012 kr 82.122 (endring 3,7 %) 
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8.1 Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester 


 


Nr. Tekst 2011 2012 2013 


1 Hjemmetjenester kr kr kr 


1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G * 165 pr md  170 pr mnd 175 pr mnd 


1.2 Maks å betale ved inntekt 2 – 3 G 646 pr md 676 pr mnd 701 pr mnd 


1.3 Maks å betale ved inntekt 3 – 4 G 1 119 pr md 1 277 pr mnd  1 324 pr mnd 


1.4 Maks å betale ved inntekt 4 – 5 G 1 588 pr md 1 905 pr mnd 1 975 pr mnd 


1.5 Maks å betale ved inntekt over 5 G  1 964 pr md 2 544 pr mnd 2 638 pr mnd 


2 Hjemmesykepleie    


 Hjemmesykepleie 0 0 0 


3 Matombringning    


3.1 Tilkjørt kald mat pr porsjon 50 55 55 


3.2 Middag i servicesentrene, inkl dessert 65 70  


3.3 Middag i servicesenterne, pr porsjon   70 


3.4 Middag i servicesentrene, liten porsjon   55 


3.5 Dessert/suppe   15 


4 Oppholdsbetaling institusjon    


4.1 Korttidsopphold i institusjon * 129 pr døgn  133 pr døgn 137 pr døgn 


4.2 Dagopphold i institusjon * 68 pr dag  70 pr dag 72 pr dag   


4.3 Trygghetsavdeling 150 pr døgn 157 pr døgn 163 pr døgn 


8 Trygghetsalarm    


8.1 Leie av trygghetsalarm pr måned for 
brukere med inntekt under 2 G 


 
192 pr md 201 pr mnd 208 pr mnd 


8.2 Leie av trygghetsalarm pr måned for 
brukere med inntekt lik eller over 2 G 


 
234 pr md 


 
245 pr mnd 254 pr mnd 


 
*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
 
 


8.2 Kostnader ved å bo i bemannet omsorgsbolig og i kommunens 
sykehjem 


 
Omsorgsboliger med bemanning 
I disse boligene dekker leietaker selv husleie og betaler egenandel for omsorgstjenestene 
i forhold til de til enhver tid gjeldende priser for praktisk bistand. I tillegg dekker 
leietaker alle personlige utgifter som når vedkommende bodde i ordinært hus/leilighet. 
 
 
Sykehjem 
Her krever kommunen 75% av alle inntekter opp til folketrygdens grunnbeløp (1G) og 
85% av alle netto inntekter ut over 1G, minus et fribeløp på kr. 7.000,-/år. Med inntekter 
menes trygdeytelser og alle andre netto inntekter som renteutbytte, aksjeinntekter og 
lignende. Kommunen dekker alle utgifter til mat, medisiner og lignende for pasienter på 
sykehjem. 
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9  KULTUR OG KULTURSKOLE 


9.1 Bibliotek, kulturskole, halleie mv. 


 


 2012 2013 


 
Bibliotek 


  


Overdagsbetaling, 1. purring 30,- 30,- 


Overdagsbetaling, 2. purring 80,- 90,- 


Overdagsbetaling, 3. purring 120,- 130,- 


 
Kulturskole  


  


Kontingent, pr halvår 1395,- 1 445,- 


Kontingent bilde inkl materiell, pr halvår 1680,- 1 740,- 


Tilleggskontingent samspillgruppe, pr halvår 575,- 595,- 


 
Refusjonssatser, tjenester pr time: 


  


Organisasjoner, barn 410,- 425,- 


Organisasjoner, voksne 475,- 495,- 


 
Tyristrandhallen – leie håndballbanen 


 
325,- 


 
340,- 


   


 
Ringerikshallen 


  


Stor hall 340,- 360,- 


Kamprom 95,- 100,- 


Skytebane 135,- 145,- 


Løpebane 135,- 145,- 


Squash 85,- 90,- 
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10 RINGERIKE KIRKELIGE FELLESRÅD 


10.1 Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v. 


 


 2012 2013 


 
Kommunens innbyggere 


  


Kremasjonsavgift ved bisettelse    1 350,- 0,- 


Kremasjonsavgift for barn under ett år 600,- 0,- 


Kistebegravelse 0,- 0,- 


Vielse 0,- 0,- 


Bruk av sermonisal i Ringerike krematorium 0,- 0,- 


Brukt av kirke for de som er medlem av DNK 0,- 0,- 


Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 0,- 480,- 


Eventuelt akkompagnement til solist 0,- 600,- 


Leie av kirke hvor avdøde ikke er medlem av DNK 2 100,- 3 600,- 


 
Utenbys innbyggere 


  


Leie av sermonisal / kirke, inkl kirketjener, vask 2 100,- 3 600,- 


Kremasjonsavgift (egenandel med kommunal avtale) 1 350,- -,- 


Kremasjonsavgift v/kapasitet  4 600,- 


   


   


   


   


Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 0,- 480,- 


Eventuelt akkompagnement til solist 0,- 600,- 


 
Avgift for nedsetting av kiste eller urne, og frakt av urne 


  


 
Nedsetting: 


  


Kiste, kommunens innbyggere 0,- 0,- 


Kiste, andre 2 750,- 5 000,- 


Urne, kommunens innbyggere 0,- 0,- 


Urne, andre 950,- 1 150,- 


 
Frakt: 


  


Urne, kommunens innbyggere 0,- 0,- 


Urne, andre 600,- 650,- 


 
Feste av gravsted 


  


 
Kommunens innbyggere: 


  


Ny, enkel grav. Frigrav i fredningsperioden (normalt 20 år) 0,- 0,- 


Festet krav, kr 195 pr år, innkreves forskuddsvis hvert 5. år 900,- 975,- 


Dobbelt grav ved fornyelse av feste, kr 180 pr grav, innkreves 
hvert 5. år 


 
1 800,- 


 
1 950,- 


Navnet minnelund: leie av gravminne og gravstell i 20 år  6 750,- 


Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende  4 000,- 


 
Utenbys innbyggere betaler festeavgift fra første år 
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10.2 Betaling til kirkelig betjening for kirkelige handlinger utenom 
gudstjenester 


 


 2012 2013 


 
Kommunens innbyggere som er medlem av DNK 


  


Organistens medvirkning ved vielse og gravferd  0,- 0,- 


Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 450,- 480,- 


Eventuelt akkompagnement til solist   600,- 600,- 


Kirketjenerens medvirkning ved vigsel og gravferd 0,- 0,- 


   


 
Utenbys innbyggere/andre trossamfunn 


  


Leie av kirke inkl. kirketjener og vask, ved vigsel  3 600,- 


Leie av kirke/sermonisal krematoriet inkl. kirketjener og vask, 
gravferd  


 3 600,- 


Organistens medvirkning ved vielse og gravferd                     1 750,- 1 850,- 


   


Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 390,- 480,- 


Eventuelt akkompagnement til solist 600,- 600,- 


   


 
Stell av graver 
Inkluderer planting av vår- og sommerplanter. Vanning 
 


  


Årspris 1 030,- 1 130,- 


Tillegg for avtale kortere enn 5 år (engangsgebyr) 300,- 350,- 


Avtale for stell av grav i   5 år, à kr 900 5 150,- 5 650,- 


Avtale for stell av grav i 10 år, à kr 900 10 300,- 11 300,- 


Avtale for stell av grav i 20 år, à kr 900 20 600,- 22 600,- 


Beløpene innbetales forskuddsvis og er rentebærende.   


Høstplanting 210,- 230,- 


Krans til jul  210,- 240,- 


Stell av grav  
(vanning av blomster samt planting av vår- og sommerplanter) 


  
1 130,- 


Vanning av blomster på gravsted, krever plantekasse 700,- 800,- 


Salg av plantekasse 1 400,- 1 480,- 


Nedsetting av plantekasse 350,- 410,- 


 
Oppsetting  / oppretting av gravminne 


  


Oppretting av standard gravminne, minimum 400,- 550,- 


Oppretting av større gravminne enn standard faktureres etter  
medgått tid 


  


 
Gjenoppsetting av standard gravminne 


 
500,- 


 
550,- 


Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel 750,- 850,- 


Oppsetting av større gravminner enn standard faktureres etter  
medgått tid 


  


 
Timepris for kirketjener fastsettes til 


 
330,- 


 
410,- 


 
Timepris for maskin med fører fastsettes til 


600,- 760,- 
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10.3 Utleie av kirkebygg til ikke-kirkelige handlinger 


 
Konserter og andre arrangementer som arrangeres av menighetsrådet 
Fastsettes mellom kirkevergen og det aktuelle menighetsråd. I utgangspunktet skal 
minimum fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og administrasjon 
dekkes. 
 
 
Konserter og andre arrangement som menighetsrådet ikke arrangerer  
Leie tilsvarende 10-20 % av billettinntektene. Minimumsleie hverdager er kr 3.750,-. 
Minimumsleie lørdag/søndag er kr 4.750,- 
For påfølgende konserter samme dag er det 50% leie på konsert nr 2.     
 
Samme pris gjelder for leie av kirke til øvelse, som blir avhold en annen dag enn 
konsertdagen. 
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Forord 
 
 
Normalreglement for sanitæranlegg er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom 
kommunen / vann- og avløpsverket og den enkelte abonnement i forbindelse med tilknytning til offentlig 
vann- og avløpsanlegg. Reglementet skal sikre at sanitæranlegg blir utført på en betryggende måte 
med hensyn til ansvarsomfang, funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet. 
 
Normalreglementet består av to deler: 
– Administrative bestemmelser 
– Tekniske bestemmelser 
 
Administrative bestemmelser tar for seg de forvaltningsmessige forhold når det gjelder tjenestekjøp/-
yting og er utformet slik at de normale behov for kommunen / vann- og avløpsverket og den enkelte 
abonnement er dekket. 
 
Tekniske bestemmelser fastlegger krav til teknisk utførelse av sanitæranlegg. Bestemmelsene ivaretar 
kravene i plan- og bygningsloven § 106 når det gjelder bygningstekniske installasjoner samt 
funksjonskrav mv. som framgår av § 9-5 Sanitæranlegg i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 
 
Den enkelte kommune kan foreta endringer i reglementet så lenge de ikke bryter med plan- og 
bygningslovens bestemmelser. Reglementet er imidlertid utarbeidet med det siktemål at det normalt 
skal kunne vedtas av den enkelte kommune slik det foreligger. 
 
Reglement for sanitæranlegg kan kommunen fastsette i egenskap av eier av vann- og 
avløpsanleggene. Kommunen må selv bestemme hvilke folkevalgte og/eller administrative organer som 
skal gir myndighet til å forvalte reglementet. 
 
Søknad om abonnement og godkjenning av sanitæranlegg må sendes kommunen på fastsatt skjema, 
jf. vedlegg til administrative bestemmelser. Ved søknad om byggetillatelse må utfylt søknadsskjema 
vedlegges øvrige søknadsdokumenter. 
 
Den foreliggende utgave av Normalreglement for sanitæranlegg er revidert av en arbeidsgruppe som 
har bestått av 
 
Oskar Goa, Sola kommune 
Rolf Meek, Oslo kommune 
Tore Nilsen, Sarpsborg kommune 
Frode Mærli, Kommunenes Sentralforbund med NORVAR som sekretariat 
 
 
Kommunenes Sentralforbund 
Oktober 1998 
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ADMINISTRATIVE  


BESTEMMELSER 
 
 
1 GENERELT 
 
1.1 Formål 
Dette normalreglementet har til formål å sikre 
– en rettmessig god og optimal forvaltning av offentlige og private sanitæranlegg 
– etablering av kvalitetsmessig gode, driftssikre og økonomiske sanitæranlegg 
– produksjon, transport og distribusjon av godkjent drikkevann 
– at avløpsvann blir oppsamlet, borttransportert og behandlet på en hygienisk og miljømessig 


forsvarlig og godkjent måte 
– at anleggsfunksjoner og -drift i alle deler er energiøkonomisk. 
 
 
1.2 Virkeområde/hjemmel 
Dette reglementet gjelder sanitæranlegg som tilknyttes kommunenes vann- og avløpsledninger. Når det 
gjelder hjemmelen, vises til kommentarene til pkt. 1.2. 
 
 
1.3 Plikt til å overholde reglementet 
Eieren av et sanitæranlegg tilknyttet det kommunale ledningsnett (heretter kalt abonnenten) er 
ansvarlig for at anlegget er i forskriftsmessig stand, og at de til enhver tid gjeldende bestemmelser om 
bruken av anlegget blir fulgt. Dette gjelder også lekkasje. 
 
Abonnenten er også ansvarlig for at hans husstand, leieboere og andre som benytter hans anlegg, 
overholder bestemmelsene. 
 
De godkjente foretak er ansvarlig for at de respektive private anlegg/installasjoner blir planlagt og utført 
i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. 
 
 
1.4 Overtredelser 
Dersom sanitærbestemmelsenes tekniske del etter kommunens skjønn ikke overholdes, kan 
kommunen stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt til forholdet er rettet. 
 
Dersom godkjent foretak overtrer bestemmelsene, kan godkjennelsen trekkes tilbake. 
 
 
1.5 Tilknytnings- og årsgebyrer 
I tillegg til bestemmelsene i reglementet her, gjelder særskilte forskrifter om tilknytnings- og årsgebyrer, 
gitt i medhold av lov 31.5.1974 om kommunale vass- og kloakkgebyrer med forskrifter. 
 
 
1.6 Håndhevelse 
Med mindre noe annet framgår av reglementet, skal bestemmelsene håndheves av den som av 
kommunen blir delegert myndighet. 
 







Der hvor sanitæranlegg medfører utførelse som kommer inn under andre myndigheters 
kompetanseområde, sørger kommunen for at saken blir oversendt vedkommende myndighet til 
behandling. 
1.7 Reklamasjon på vann og avløpstjenester 
Vann og avløp er en tjeneste som kan foranledige brukers reklamasjon. 
 
 
1.8 Klage 
Vedtak som kommunen treffer i medhold av disse bestemmelsene, kan påklages i henhold til 
forvaltningsloven. 
 
Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket er mottatt. 
 
 
1.9 Endringer 
Kommunestyret kan i spesielle tilfeller vedta endringer i disse bestemmelsene. 
 
 
1.10 Dispensasjon  
Når særlige grunner taler for det, kan kommunen dispensere fra de bestemmelser den er gitt myndighet 
til å håndheve, jf. pkt. 1.6. 
 
 
1.11 Ikrafttreden.  
 Opphevelse av tidligere bestemmelser 
Dette reglementet trer i kraft fra det tidspunktet som kommunen bestemmer. Fra samme tidspunkt 
oppheves tidligere vedtatte bestemmelser.  
 







2 SØKNAD OM TILKOBLING OG  
GODKJENNING AV INNVENDIGE OG UTVENDIGE SANITÆRANLEGG 
 
2.1 Definisjoner 
Sanitæranlegg omfatter utvendige og innvendige anlegg. Utvendige sanitæranlegg omfatter alle 
sanitærinstallasjoner fra tilkoplingspunkt på offentlig ledning fram til grunnmur. Innvendige 
sanitæranlegg omfatter alle sanitærinstallasjoner innomhus.  
 
 
2.2 Søknad om tilkobling og godkjenning av  
 anlegg 
Alt arbeid på sanitæranlegg skal søkes godkjent. Det samme gjelder større endringer under arbeidets 
gang i henhold til plan- og bygningsloven. Utskifting av utstyr som ikke medfører forandring av 
sanitæranlegg, kan utføres uten søknad, dog må slikt arbeid utføres forskriftsmessig av fagkyndig 
person. 
 
Ethvert anlegg for destruksjon eller nøytralisering og utskilling av gasser, væsker eller andre stoffer må 
på forhånd godkjennes av kommunen. 
 
Anlegg skal søkes godkjent på fastlagte skjemaer og med de tegningsbilag som blir bestemt. 
Mangelfull søknad kan avvises. Søknad skal være godkjent før arbeid settes i gang, med mindre 
kommunen tillater noe annet. 
 
Overdras et arbeid med sanitæranlegg under utførelsen til et annet godkjent foretak, skal det sendes ny 
søknad. 
 
Dersom et anlegg ikke blir utført, skal søknader/godkjenninger trekkes tilbake. For et arbeid som ikke er 
påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen. 
 
For større og kompliserte sanitæranlegg kan det holdes forhåndskonferanse for avklaring av rammer 
og innhold i tiltaket, jf. plan- og bygningsloven § 93a. 
 
Godkjent foretak skal sørge for at det foreligger et sett korrekte og ajourførte dokumenter/tegninger for 
arkivoppbevaring så snart sanitæranlegget er ferdig. 
 
 
2.3 Tinglyste erklæringer 
Ved anmeldelse av sanitæranlegg kan det kreves vedlagt tinglyst erklæring for følgende forhold: 
– at det er innhentet tillatelse til å legge og vedlikeholde ledninger, kummer mv. på andres eiendom 
– at flere eiere av felles ledninger er solidarisk ansvarlig for at gjeldende bestemmelser vedrørende 


sanitærinstallasjoner blir fulgt 
– at eier eller andre har rett og plikt til nødvendig service av pumpeanlegg, maskinelt utstyr mv.  
– at kommunen har rett til å kreve provisoriske anlegg satt ut av funksjon ved tilknytning til kommunens 


ledningsnett 
– at senere utvidet bruk av etablert fellesanlegg blir godkjent av samtlige brukere/eiere 
 
Også ellers kan det kreves framlagt tinglyste erklæringer når det er nødvendig for å sikre noens rett. 
 
De tinglyste erklæringer skal i nødvendig utstrekning være påført at de ikke kan avlyses uten 
kommunens samtykke. 
 







 
 
2.4 Godkjenning av søknad 
De vilkår som skal knyttes til godkjenning av sanitæranlegg, fastsettes av kommunen i hvert enkelt 
tilfelle. 
 
Godkjent søknad innebærer ikke at et arbeid er godtatt i strid med gjeldende reglement, lov eller 
forskrifter, med mindre skriftlig dispensasjon er gitt. 
 
Når søknad om igangsetting av sanitæranlegg er ferdig behandlet av kommunen, blir godkjent 
igangsettingstillatelse sendt ansvarlig søker. 
 
 
2.5 Kontroll og besiktigelse av installasjoner 
Kommunen har som eier av vann- og avløpsverket når som helst og uten forutgående varsel rett til å 
kontrollere/besiktige så vel anlegg under utførelse som bestående anlegg. 
 
Vedkommende kontrollør skal uten oppfordring legitimere seg. 
 
Kommunen overtar med sin kontroll ikke noe ansvar overfor tiltakshaver/eier, ansvarlig utførende eller 
tredjemann. 
 
 
2.6 Prøving 
Avløpsinstallasjoner/avløpsanlegg kan, før de tas i bruk og/eller overdekkes, forlanges trykk- og/eller 
funksjonsprøvd. 
 
 
2.7 Materialer og utstyr for sanitæranlegg 
Alle materialer og alt utstyr som benyttes i sanitærinstallasjoner og anlegg, skal være godkjent av 
Godkjenningsnemnda for sanitærmateriell (GNFS) eller NS-sertifisert hvis ikke godkjennelse faller inn 
under andre myndigheter ifølge lover og forskrifter. 


 
3 TILKNYTNINGS- OG ABONNEMENTS- 
 BETINGELSER 
 
3.1 Anleggs- og vedlikeholdsutgifter 
Alle omkostninger i forbindelse med montering og drift av privat sanitæranlegg bæres av abonnenten. 
 
Kummer, stengeventiler mv. som med kommunens tillatelse anbringes på offentlig ledning/anlegg som 
del av privat lednings- og anleggstilknytning, bekostes i sin helhet av vedkommende abonnent. Utstyr 
og vedlikehold overtas av kommunen, unntatt når det gjelder stikkledninger og anboringsklaver. 
 
Kommunen kan kreve anlegg som er i strid med normalreglementet for sanitæranlegg, utbedret og/eller 
omlagt. Jf. forurensningsloven § 22 annen setning, plan- og bygningsloven  
§ 89 og byggeforskriften kap. 46:1. Dersom slikt pålegg ikke etterkommes, kan kommunen la arbeidet 
utføres for abonnentens regning. Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen la utføre uten 
forutgående varsel. 
 







Hvis reguleringsvedtak som abonnenten ikke kan ha kjennskap til ved etablering av sine private anlegg, 
bevirker at disse ikke blir liggende forskriftsmessig, bekoster kommunen den nødvendige omlegging. 
 
 
3.2 Sløyfing av tilknytning 
Når stikkledning for vann eller avløp ønskes omlagt eller på annen måte satt ut av drift, skal denne 
plugges ved tilknytning på hovedledning eller der hvor kommunen anviser. 
 
Kommunen skal foreta oppgraving og plugging for eierens regning hvis pålegg om plugging ikke blir 
etterkommet. 
3.3 Stenging av offentlige ledninger 
Stenging av offentlige ledninger for tilknytning, sløyfing eller omlegging av stikkledning kan bare utføres 
av kommunen og til de tider kommunen bestemmer. Ønsker en abonnent å få utført slik stenging til 
andre tider, må abonnenten betale de ekstra utgifter dette måtte medføre. 
 
Når en brann eller et arbeid på ledningsnettet gjør det nødvendig, kan kommunen stenge 
vannledninger uten forutgående varsel.  
 
 
3.4 Kontroll av vannforbruk og kvalitet 
Kommunen har rett til når som helst å kontrollere vannforbruket ved inspeksjon, oppsetting av 
vannmåler etc. 
 
Eieren forplikter seg til ikke å sløse med vann. 
 
Under vannmangel eller når andre omstendigheter krever det, kan kommunen bestemme 
innskrenkning av vanntilførselen til hele eller deler av kommunen til spesielle formål, f.eks. 
hagevanning, eller den kan innføre andre restriksjoner. 
 
Kommunen skal så langt som mulig levere vann som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav til godt 
og hygienisk vann. 
 
Det skal i tilknytning til vannverkets drift gjennomføres rutinemessig internkontroll for overvåking og 
prøving av vannkvaliteten, jf. drikkevannsforskriften. 
 
 
3.5 Avhending av sanitærtjenester 
Uten kommunens samtykke må det ikke tas vann fra en eiendom eller tilføres avløp ut over det 
godkjente abonnement. 
 
3.6 Ekstraordinære vannuttak/-utslipp 
Ved unormalt store eller støtvise vannuttak/-utslipp må spesiell tillatelse foreligge. 
 
 
3.7 Innslippenes beskaffenhet 
Til de offentlige avløpsledninger må det ikke føres væsker eller stoffer som kan være brann- og 
eksplosjonsfarlige, miljø- og helsefarlige eller skadelige for kommunens avløpsanlegg. 
 
Kommer farlige eller skadelige stoffer, væsker eller gasser ved uhell i hovedledning, må kommunen 
omgående varsles. 
 







Kommunen kan stille spesielle krav til avløpsvannets beskaffenhet og kan pålegge abonnenten for 
egen regning å føre kontroll med vannets sammensetning. 
 
Kommunen kan kreve innslippsavtale for spesielt forurenset avløpsvann. 
 
Oppmaling av avfallsprodukter for transport i avløpssystemet tillates ikke.  
 
 
3.8 Utskillere og renseanlegg 
Tilsyn, tømming og vedlikehold av private utskillere og renseanlegg må utføres i henhold til gjeldende 
forskrifter.  
 
Dersom privat renseanlegg ikke drives tilfredsstillende, kan kommunen overta driften for abonnentens 
regning, jf. pkt. 3.1. 
 
Eier er pliktig til å sette privat renseanlegg ut av drift og føre avløpet direkte til offentlig anlegg når 
kommunen krever det. 
 
 
3.9 Ansvarsbegrensning 
Kommunen er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenten (herunder leieboer o.l.) eller på 
private sanitæranlegg som skyldes svikt i vanntilførselen eller i avløpssystemet, med mindre svikten 
skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold fra kommunens side. 
 
Den samme ansvarsbegrensning gjelder for tilbakeslag fra offentlig avløpssystem dersom det private 
avløpssystem og -anlegg i alle deler ikke er i samsvar med sanitærreglementets administrative og 
tekniske bestemmelser. 
 
Abonnenten er ansvarlig for skade eller ulempe han ved forsett eller uaktsomhet påfører kommunen. 
Abonnenten svarer også for skade eller ulempe som personer som bruker hans sanitærinstallasjoner 
påfører kommunen. 
 
Har flere eiendommer fellesledninger, er alle eiere solidarisk ansvarlig for de plikter dette reglement 
pålegger abonnenten. Det vises for øvrig til pkt. 1.2 og pkt. 2.3 i dette reglementet. 
 
 







KOMMENTARER 
Pkt. 1.2 Virkeområde/hjemmel 
Reglementet for sanitærinstallasjoner kan kommunen fastsette i egenskap av eier av vannverket og 
avløpssystemet. Også bygningsloven § 65 annet avsnitt og § 66.2 annet avsnitt må forutsette at det gis 
nærmere bestemmelser om tilknytningen. Som hjemmel for å påberope seg reglementet overfor private 
som ikke er tilknyttet kommunens nett, kan det vises til bl.a. forurensningslovgivningen, plan- og 
bygningsloven med forskrifter, kommunens alminnelige rett til å gi bestemmelser om sin egen 
administrasjon, og kommunens alminnelige rett til å gi bestemmelser som ikke virker tyngende på 
innbyggerne. Ved godkjenning av byggesaker o.l. vil det også i en del tilfeller være naturlig å vise til 
kommunens sanitærreglement. 
 
Kommunen bør påse at eier av bygning som søkes tilknyttet kommunens ledningsnett, skriftlig forplikter 
seg til å følge det til enhver tid gjeldende regelverk. Overfor tidligere abonnenter som har forpliktet seg 
til å følge det gjeldende regelverk, vil det normalt ikke medføre problemer å innføre nye regler. Dersom 
kommunen ønsker det, antar man at det nye regelverk kan gjøres gjeldende også overfor eldre 
abonnenter som aldri har forpliktet seg til å følge noe reglement. Høyesterett har nemlig tidligere uttalt 
at den som benytter seg av et offentlig servicetilbud, også anses å ha godtatt de vilkår som det 
offentlige har satt for å benytte seg av tilbudet. (Dette gjelder så langt reglene kan karakteriseres som 
rimelige.) 
 
Alle eldre abonnenter bør få beskjed om at kommunen har vedtatt et (nytt) regelverk, og samtlige 
abonnenter bør få et reglement i posten. Også ved vesentlige endringer senere bør alle som berøres få 
særskilt beskjed. 
 
Dersom kommunen ikke tidligere har hatt regler av denne type, kan det være hensiktsmessig å gå ut 
med en offentlig kunngjøring om at kommunen overveier å innføre et sanitærreglement, og gi en særlig 
frist for publikum til å komme med uttalelser før endelig reglement vedtas. 
 
 
Pkt. 1.3 annet avsnitt Plikt til å overholde reglementet 
Meningen med bestemmelsen er at kommunen kan forholde seg til abonnenten, selv om det er andre 
brukere av abonnentens installasjoner som har brutt bestemmelsene. Bestemmelsene må praktiseres 
med skjønn, bl.a. bør ikke abonnenten lide tap dersom andre har brukt hans installasjoner uten hans 
samtykke. 
 
Tilsvarende bør leieboere o.l. likestilles med abonnenten ved spørsmålet om å få erstatning for feil ved 
kommunale anlegg. 
 
Jf. for øvrig reglementets pkt. 3.9. 
 
 
Pkt. 1.6 Håndhevelse 
Kommunen avgjør ved delegering hvem som skal håndheve reglementet, med henvisning til sitt 
forvaltningsmessige organisasjons- og delegeringsmønster. 
 
Pkt. 3.2Sløyfing av tilknytning 
Utsettelse med plugging bør bare innvilges i helt spesielle tilfeller. Når utsettelse tillates, bør 
stikkledning for vann og avløp plugges ved den utvendige hovedstengeventil, og det bør forlanges 
garanti for senere utførelse av pluggingen på hovedledningen. 
 
 







Pkt. 3.3 annet avsnitt Stenging av offentlige ledninger 
Det siktes her til stenginger som av tekniske grunner er nødvendige, jf. for øvrig reglementets pkt. 1.4. 
 







VEDLEGG 








KOSTRA 


Spørsmål 
Ringerike bruker litt mindre enn andre kommuner i gjennomsnitt pr, innbygger (KOSTRA). Pleie og 
omsorgssektoren ligger høyere i gjennomsnitt enn andre kommuner. Hva er årsaken til dette? 


Rådmannens svar 
Det er flere og sammensatte årsaker til at Ringerike kommune i gjennomsnitt bruker mer på disse 
tjenestene enn andre kommuner.  


• De fremlagte tallene er fra 2011. Etter en forventet effektivisering på mellom 26 – 31 mill i 2012 
vil tallene se annerledes ut. 


• Ringerike kommune har flere eldre innbyggere enn gjennomsnitt og vil dermed ha høyere 
kostnader enn kommuner med lavere gjennomsnittsalder.  


• Folkehelseindexen i Ringerike er lav. Dette medfører økt sykelighet og dermed høyere kostnader. 
Dette vises bl.a. i medfinansiering knyttet til somatisk behandling i spesialisttjenesten. 


• Ringerike kommune har høyere kostnader til yngre utviklingshemmede enn andre kommuner. Vi 
har ikke flere utviklingshemmede innbyggere enn gjennomsnitt. Det er over flere år tildelt boliger 
og tjenester på et høyt nivå. Dersom tildelingspraksis endres for de som allerede har 
enkeltvedtak vil fylkesmannen overprøve dette. Tildelingspraksis kan dermed kun endres ved 
vurdering av nye brukere, og det vil ta flere år før kostnadene kan reduseres betydelig.  


• Pleiefaktoren i ordinære institusjonsplasser er lav. Spesialiserte tjenester i institusjon trekker 
gjennomsnittlig enhetskostnad opp. 


 


Spørsmål 
Ringerike kommune bruker mer på administrasjon enn andre kommuner i gjennomsnitt pr, innbygger 
(KOSTRA).  Hva er årsaken til dette? 


Rådmannens svar 
Det er flere og sammensatte årsaker til at Ringerike kommune i gjennomsnitt bruker mer på 
administrasjon enn andre kommuner.  


• De fremlagte tallene er fra 2011. En av årsakene er at det er bokført kostnader på feil KOSTRA-
funksjon, i den forstand at ressurser til tjenesteyting er ført som administrasjon.  Dette forholdet 
er nå korrigert.  Dette vil gjøre at forholdet mellom kostnader til administrasjon og tjenester blir 
riktigere i KOSTRA-tall for 2012. 


• Hvorvidt Ringerike kommune benytter for mye ressurser på administrasjon er vanskelig å 
konkludere på.  Det avhenger av en rekke faktorer der i blant hvilket tjenestetilbud/-omfang 
kommunen yter i forhold til sammenlignbare kommuner.  Ringerike kommune har ikke hatt 
kultur for å se på helhetlige arbeidsprosesser.  Erfaringsmessig er det et potensial for å ta ut 
positive effekter ved en slik gjennomgang.  Det er påbegynt et arbeid for å gjennomgå 
arbeidsprosesser innenfor stab/støttefunksjoner, med forventet effekt lik 10 årsverk i 
mulighetsskissen. 







Ringerike Boligstiftelse 


Spørsmål 
Ønsker å få synliggjort handlingsrommet i forhold til Ringerike Boligstiftelse. 


Rådmannens svar 
Kommunens leie av boliger fra Boligstiftelsen – Muligheter for kostnadsregulering/dekning 


Formannskapet har bedt om en redegjørelse for hvordan man kan gripe an og sikre inndekning av de 
økte bevilgninger til boligformål som det er avdekket behov for og oppnå bedre budsjettbalanse. For 
å svare på dette er det behov for å forklare hvilke aktører som er involvert i leieforholdet, hvilke 
vedtekter som styret er bundet av samt litt om avtaleverket mellom Boligstiftelsen og kommunen.  


 


1. Om de ulike aktører i leieforholdet: 


Ringerike Boligstiftelse har i hele perioden fra etableringen og frem til nå drevet utleie av boliger til 
Ringerike kommune på ikke kommersiell basis. Kommunen har brukt den innleide boligmassen til 
helse- og sosialformål. Både institusjoner og utleieboliger har vært del av den innleide 
boligporteføljen. For de boligtyper som har vært rene utleieboliger har kommunen fremleiet på 
ordinære leiekontrakter. Det er mao en kjede av 3 parter i leieforholdet; Ringerike boligstiftelse – 
Ringerike kommune – Ordinær leietaker.   


   


Om Boligstiftelsens organisering og formål 


Boligstiftelsen har drevet virksomhet fra 1970 tallet men ble formelt opprettet 24. november 
1997 av Ringerike kommune. Vedtektene fastsetter at: 
  


A. Formålet er å kjøpe og bygge boliger til helse- og sosialformål og leie dem ut til 
Ringerike kommune (kommunen er mao. eneste leietaker) som utpeker leietakere.  


B. Stiftelsen skal iht. vedtektene ikke være en forretningsdrivende boligstiftelse som 
opererer på det ordinære boligmarkedet.   


C. Styret består av 5 personer hvorav 4 oppnevnes av kommunen.  
D. Styrets oppgave er å sikre en forsvarlig forvaltning av stiftelsen og dens aktiva.  


 


Det følger av dette at stiftelsen ikke har et kommersielt formål, men likevel skal sikre en 
forsvarlig forvaltning, noe som vil innebære å skjøtte utleien på en måte som sikrer inntekter 
til å ivareta nødvendig vedlikehold av boligmassen.  


 


 


  







Kommunens bruk av boligene 


Kommunen bruker den innleide boligmasse dels til institusjoner og dels til videreutleie 
(fremleie) til personer med helsemessige eller sosiale grunner har behov. Kommunen inngår 
alminnelige leiekontrakter med beboerne av slike leiligheter/boenheter. Kontraktene skal og 
bør sikre at leietakerne betaler en tilstrekkelig leie til at kostnadene dekkes og at leien kan 
reguleres i takt med økte kostnader som påløper for kommunen. Dette gjelder både selve 
leien og felleskostnader.  


 


2. Om avtaleverket mellom Boligstiftelsen og kommunen 


Grunnet omfanget av leieforholdet ble det i 2011 avklart at det var behov for et bedre avtaleverk 
mellom Boligstiftelsen og kommunen. Det ble derfor inngått flere avtaler, hvorav de de mest 
grunnleggende nevnes her.   
 


A. Samarbeidsavtale mellom Boligstiftelsen og Ringerike kommune. Avtalen skal sikre at det 
holdes 4 årlige møter mellom partene for utveksle opplysninger og drøfte  


− investeringsbehov og langsiktige planer ,  
− budsjettsituasjonen og budsjettplanlegging,  
− interne vedtak i hhv. stiftelsen og kommunen av betydning for samarbeidet og 
− ny lovgivning og ytre rammebetingelser som innvirker på leieforholdet.  


B. Den andre avtalen var en ordinær leieavtale for hele boligmassen.  
 


3. Muligheter for kostnadsregulering/dekning. 


Det er flere måter kommunen kan gå frem på for å redusere den kostnadsøkningen man nå står 
overfor og sikre bedre budsjettbalanse. 
 


a. Kommunen kan i samarbeidsmøtene forklare Boligstiftelsen at man i øyeblikket er i en 
vanskelig økonomisk situasjon om be Boligstiftelsen om inntil videre å ikke heve leien for 
boligmassen eller i det minste å begrense økningen. Boligstiftelsen er et selvstendig 
rettssubjekt og bestemmer selv om de vil etterkomme et slikt ønske eller ikke. 
Boligstiftelsens styre kan bare etterkomme et slikt ønske så lenge det er innenfor rammen av 
de føringer som vedtektene gir dem. De skal ikke være kommersielle og dermed ikke ha et 
avkastningskrav som kommunen til syvende og sist må betale, men skal samtidig sikre en 
forsvarlig forvaltning av boligmassen. Det siste er til en viss grad begrensende for styrets 
mulighet til å etterkomme en henstilling fra kommunen.  


b. For helhetens del nevnes at kommunen kan forsøke å styre Boligstiftelsen. Noen vil trolig 
peke på at kommunen utpeker styremedlemmer til stiftelsen og gjennom dette kan man 
styre sammensetningen og velge personer som vil etterkomme kommunens ønske om å 
bremse utleieprisen. Rettslig sett er dette problematisk. Et styremedlem skal være lojal mot 
stiftelsens vedtekter og skal ikke være kommunens forlengede arm. 


c. Kommunen kan beslutte å si opp deler av leieforholdet og gå tilbake til å satse på egne 
boliger. Det forutsetter at man mener å kunne drive billigere og at man har et apparat til å 
forvalte boligmassen. 


d. Et fjerde alternativ er at kommunen kan skyve større del av kostnaden over på leietakerne. 
Det alminnelige i et fremleieforhold er at man i fremleiekontrakten sikrer at man kan øke 







leien i samme takt som egen leieøkning – normalt begrenset oppad til rammene i 
husleieloven (unntatt ved bytte av beboere).  Denne muligheten for inndekning forutsetter 
at den enkelte fremleiekontrakt gir mulighet for dette. Videre er det et faktum at denne 
kostnaden bare kan videreføres for utleieboligene og ikke den del av boligmassen som 
kommunen ikke fremleier videre (institusjoner og andre boliger uten leietakere).  


e. Kommunen kan gå gjennom boligmassen, revurdere behovene og restrukturere boligmassen 
slik at vi får færre men også lokalisering av boliger slik at dette effektiviserer tjenesten i 
boligene. Dette ivaretas av Boligsosial handlingsplan. 


 


4. Rådmannens vurdering 


Rådmannen vurderer at de beste mulighetene Ringerike kommune har til å påvirke kostnadene hos 
Ringerike Boligstiftelse er gjennom: 
 


• Å henstille til kostnadsreduksjoner i samarbeidsmøtene jfr a) over. Dette har rådmannen 
allerede gjort noe som har medført at Ringerike Boligstiftelse ikke innkrever reduksjonen på 
2 millioner kr som de gjorde for 2012. 


• Å bringe husleienivået nærmest mulig selvkost. Se d) over. Husleieloven begrenser hvilke 
muligheter kommunen har til å heve husleien. Unntaket er ved skifte av beboere og 
oppussing av boligene. Her har rådmannen allerede en rutine for heving av husleie ved 
oppussing og ved skifte av beboere. 


• Å utarbeide en ny boligsosial handlingsplan i løpet av 2013 som foreslått i rådmannens 
forslag til budsjett ref e) over. 


 


Ut over overnevnte, har Ringerike kommune lite handlingsrom til å påvirke kostnadsnivået hos 
Ringerike Boligstiftelse. 


 


  







Grønne kommuner 


Spørsmål: 
Rådmannens forslag til budsjett sier lite konkret om miljø i budsjettet – den grønne regionen. 


Rådmannens svar: 
Budsjettdokumentet er ikke tydelig på Ringerike kommune som miljøkommune selv om dette er en 
viktig del av vårt arbeid og det er konkrete tiltak som bygger opp under Ringerike som grønn region. I 
Ringerike kommune som organisasjon, er vedtatt energi- og klimaplan førende for all saksbehandling 
og tiltak.  


Rådmannen viser også til interpellasjonen fra Hans-Petter Aasen (Sp) som ble besvart av ordfører i 
kommunestyrets møte 27.09.2012 hvor ordfører peker på at anvendelse av tre bidrar til at Ringerike 
reelt fremstår som en grønn region.  


Basert på overnevnte, kunne følgende avsnitt vært tatt inn i rådmannens forslag til budsjett: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Nedenfor følger en kort status mhp vedtatt energi- og klimaplan. 


Hovedmål, delmål og tidsperpektiv. 


Utfordringer Hovedmål Delmål og tidsperspektiv 


Øke bruken av fornybar energi 
ved å fase ut oljefyring og 
direkte elektrisk oppvarming 


 


Ta klimahensyn ved 
arealplanlegging for å minimere 
transportbehov og legge til rette 


Det skal stimuleres til økt bruk 
av alternative energikilder 
(spesielt bioenergi) og 
energibærere i Ringerike 
generelt. Oljefyring skal fases ut 


Klimautslipp fra transport skal 
reduseres gjennom satsning på 
kollektivtrafikk, sykling og fokus 


Ny fornybar energi skal utgjøre 
20 prosent av det stasjonære 
energiforbruket innen 2015 og 
40 prosent innen 2020. 


Ringerike som grønn region 


Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og 
reduksjon av klimagassutslipp. Ringerike er i tillegg et betydelig skogdistrikt i Norge og skal aktivt 
bidra til å ivareta mulighetene som skogbruket representerer. Ringerike vil med utgangspunkt i Viken 
Skog og Treklyngen være et arnested for moderne og fremtidsrettet foredling basert på tre og 
avansert teknologi. Det er viktig at Ringerike kommune går foran med et godt eksempel når det 
gjelder bruk av tre: 


• Rådmannen skal utrede og legge frem en prinsippsak for politisk behandling når det gjelder 
anvendelse av tre i kommunale bygg i løpet av høsten 2012. 


• Rådmannen skal ta initiativ ovenfor private utbyggere hva gjelder oppfordring om å bruke 
tre. Det vil bli avholdt et seminar om temaet vinteren 2013. 


 


 







for fornybar energiforsyning. på utslipp fra kjøretøyer. 


Utnytte rollen som pådriver og 
forbilde for å motivere 
Ringerikes innbyggere til egne 
klimatiltak. 


Kommunen skal utnytte sin rolle 
som pådriver og 
kunnskapsformidler for å bidra 
til økt kunnskap om energi og 
klima i Ringerike. 


Det stasjonære energiforbruket 
skal reduseres med 10 prosent 
innen 2020, med 2006 som 
basisår.  


Få bedre oversikt over 
energibruk i kommunale bygg og 
gjennomføre systematisk 
energioppfølging og tiltak for 
energiøkonomisering 


Ha klimahensyn som 
vurderingskriterie i all 
kommunal drift og innkjøp. 


Kommunale bygg og anlegg i 
Ringerike skal være mest mulig 
klimavennlige. Dette innebærer 
blant annet satsning på både 
effektiv energibruk og nye 
fornybare energikilder. 


 


Kommunens egen virksomhet 
skal være et forbilde på 
miljøvennlig energibruk. Innen 
2020 skal kommunens egen 
virksomhet være klimanøytral 
på energibruk. 


 


2012, Hva har vi oppnådd? Og videre arbeid: 


Regnmakerne: 


Det jobbes aktivt med å få alle skolene i Ringerike til å bli «regnmakere». Det er et 


opplegg skolene kan følge for å bli mer bevisste rundt klima og energispørsmål. 


Regnmakerne er opptatt av at vi ikke skal ta sjanser med jorda vår. De fleste voksne vet 


at det påvirker klimaet hvis de bruker mye energi. Likevel gjør de altfor lite for å spare 


energi. Barn må få kunnskap og verktøy de trenger for å påvirke de voksne til å spare 


strøm, og til å bruke renere energi. Enova Regnmakerne vil sørge for at barna får det 


verktøyet de trenger for å skape forandring. 


Hvis du vil gjøre noe for at jorda vår skal bli et bedre sted å være, er du en ekte 


Regnmaker! Vi må bli flinkere til å passe på jorda vår. Bli med Regnmakerne og hjelp oss 


med å gjøre jorda frisk. Finn ut hva du og familien kan gjøre for å spare energi. Da er du 


en ekte Regnmaker! Ett av målene i energi og klimaplanen er at kommunen skal være 


pådriver og kunnskapsformidler ved blant annet å sikre at barnehager og skoler tar 


temaet energi og klima inn i undervisningen. Det vil også bil søkt Enova om støtte til å 
kjøpe en tilhenger med utstyr til «regnmakerne» 


Earth Hour konkurranse: 


Konkurransen mellom landets kommuner var ny av året, og det var innbyggerne i Ringerike 
kommune som sparte mest strøm i løpet av timen. Det vil si seier med 4,8 % reduksjon i 
strømmen under Earth Hour. 


ENØK-tiltak innen eiendom: 







Beregnede reduksjoner i CO2-utslipp, basert på SINTEF Byggforsk STF50 F05117 (0,348 
kg/kwh): 


• Austjord – 488 tonn/år (574 pr nå) 
• Hallingby – 183+44 + 10tonn/år (216+52+12 pr nå) 
• Tyristrand – 186 tonn/år (219 pr nå) 
• Sokna – 118 tonn/år (139 pr nå) 


 


Samlet beregnet reduksjon 1029 tonn/år. Totale utslipp Ringerike iht energi og klimaplan for 
2008 var 153960 tonn co2 ekvivalenter. 


 
Hønefoss fjernvarme har konsesjon for Hønefoss by: 


Ringerike kommune har koblet til/ er i ferd med å koble til; Rådhuset, Hønefoss skole, 
Hønefoss omsorgssenter, Ullerål skole, Hov ungdomsskole, Hønefoss barnehage, Hvelven 
omsorgssenter, Sokna omsorgsenter blir tilknyttet energisentral. Nye bygg er 
tilknytningspliktig. I tillegg kommer bygninger eid av Ringerike Boligstiftelse; Krokenveien 


Prosjekt 131, ENØK, skal gå til større bygningsmessige ENØK-tiltak, så som utskiftning/ombygging av 
gamle ventilasjonsaggregat uten varmegjenvinning og behovsstyring ( blant annet Sokna skole, Sokna 
skoles gymsal, Hønefoss skoles gymsal, Ullerål skoles gymsal, Hov ungdomsskole?), tilleggsisolering, 
sensorstyring på belysning, sentral driftsstyring med mer. Dette er tiltak som etter kommunal 
regnskapsstandard nr 4 er definert som investeringskostnader og er etter NS 3454 - 
Livssykluskostnader definert som Utviklingskostnader.  


Tiltak gjennomføres etter at vi har kartlagt hvor nedbetalingstiden er kortest/gevinsten størst. Vi vet 
allerede nå at enkelte tiltak vil være inntjent i løpet av få år (3-5 år).  


Investeringene har til hensikt å redusere kommunens driftsutgifter knyttet til energi 


 


Avfall 


På noen kommunale bygninger er det et prosjekt på gang med å innføre sortering av søppel og kjøpe 
inn utstyr til dette. 


Grønne midler 


Det er satt av kr 313 295 til og nå mål og tiltak i energi og klimaplanen. Kommunens bidrag til 
regnmakerne og avfallsprosjektet vil blant annet brukes av denne potten. 


Informasjon 


For å kunne øke kunnskapen om energi og klima hos Ringerikes befolkning, vil det bli publisert 
informasjon om temaet på kommunens internettsider. 


  







Skogbruket 


• Opprettholde og aller helst øke CO2 - bindingen i skogen. 
• God skjøtsel: -Sunn og vital skog med god tilvekst 
• Godt skogsbilveinett for å komme til ressursene, få dem ut og dermed utnytte dem best 


mulig. 
• Øke kunnskapen hos skogeierne. 


 


 


 


 


  







Andre spørsmål 


 


Investeringsoversikten (side 57-59 i rådmannens forslag til budsjett) 


Spørsmål: 
Er oversikten over investeringer riktig? Mener å huske at det ble gjort en tilleggsbevilgning til 
Pottemakerbakken? 


Rådmannens svar: 
Det er riktig at det ble gjort en tilleggsbevilgning av formannskapet til Pottemakerbakken – og 
arbeidene er allerede i gang. Men rent formelt, er det kommunestyret som må vedta slik 
omdisponering. Saken kommer derfor opp igjen til kommunestyret. 


 


Parkeringsformål 


Spørsmål: 
Kommunens parkeringsarealer reduseres når det bygges på Brutorget. Kan kommunens 
parkeringsbetjenter utføre andre kommunale oppgaver? Påta seg oppdrag for private som leier ut 
parkeringsplasser? Eventuelt overføre virksomheten til privat firma? 


Rådmannens svar: 
Mandatet for gjennomgangen som skal foretas av tekniske områder høsten 2012 er nå oppdatert 
med overnevnte.  


  







Spørsmål: 
Notat ang. spørsmål fra Formannskapet om kostnader ved å ta i bruk Norderhovhjemmet til kontorer. 
Hva er markedsverdien ved salg? 


Rådmannens svar: 
Fraflytting av Storgata 11 – 15 medfører engangskostnader i 2013 og kostnader knyttet til leie av 
lokaler på Follum og beholde lokaliteter i Storgata til bl.a. Kirkelig fellesråd. I arbeidet med 
rådmannens forslag til budsjett, var det tatt utgangspunkt i en enkel oppussing på 
Norderhovhjemmet slik at tallgrunnlaget ved utflytting fra Storgata 11/13 var omtrent slik (leie og 
felleskostnader utgjør 5,5 Mill kr årlig i Storgata). 


Hensikten med forslaget var ikke utelukkende knyttet til arealdisponering. En samlokalisering av 
helse og omsorgstjenestene vil også kunne effektivisere driften av hjemmetjenestene ved en 
samlokalisering av flere enheter. Effektiviseringen er knyttet til bl.a administrasjon og 
transportkostnader. 


Alle tall i millioner kr 2013 2014 og senere 


Leie Storgata 11/13 i halvt år 2,75 0 


Leie Storgata 11/13 (Kirkeverge mv) og Follum (deler av 
miljø og areal) fra 1/7-2013  


1,0 2,0 


Oppussing / flytting 1,25 0 


Sum kostnader 5,0 2,0 


Forventet innsparing (kostnad fratrukket dagens leie) 0,5 3,5 


 


Oppussingen skulle håndtere overflatebehandling og kabling. Norderhovhjemmet har imidlertid flere 
vedlikeholds- og oppgraderingsbehov i den gamle bygningsdelen som beløper seg til ca 5 millioner 
kroner. Rådmannen vurderte at en stor del av disse tiltakene ikke var nødvendig for å ta bygget i bruk 
midlertidig som kontorer.  


Rådmannen har imidlertid i ettertid fått signaler fra Arbeidstilsynet samt krav i byggeforskriften som 
tyder på at flere av tiltakene over må ivaretas for at bygget skal kunne godkjennes som midlertidige 
kontorer. I tillegg har Storgaten 11-13 AS i epost 24/10-2012 signalisert at dersom kommunen ønsker 
å forlenge eksisterende leiekontrakt til 1/7 2013, kan dette gjøres til en gjengs pris pr. m2 (5198,6 
m2) på kr. 250,- m2/mnd. Hertil kommer felleskostnader. Dette utgjør ca. 7,8 millioner kr ekskl. 
felleskostnader (ca 1 million kr). Storgaten 11-13 AS tilbyr samtidig en fornyelse av eksisterende 
leiekontrakt for 5 nye år på samme betingelser som nåværende leiekontrakt. 


Overnevnte er justerte opplysninger som stiller saken i et helt nytt lys og rådmannen vil komme 
tilbake med egen sak knyttet til å flytte virksomhet ut fra Storgata 11/13. 


  







2 politiske saker som bør hensyntas: 
Arkivsaksnr.: 11/1375-5 


ETABLERING AV NYE OMSORGSBOLIGER - BEHOV OG PRIORITERINGER:  


Vedtak i Kommunestyret sak 91/11 


• Ringerike kommune prioriterer prosjektet i Heradsbygda (gamle Norderhovhjemmet). 
Nybygg/ombygging skal prioritere brukergruppen demente og eldre psykisk 
utviklingshemmede. Rådmannen sørger for en optimal utnyttelsesgrad av eiendommen.  


• Spørsmål vedrørende prosjekter på Tyribo og Hallingby tas opp igjen ved 
budsjettbehandlingen 2012.  


Arkivsaksnr.: 12/2256-4, sak 131/12 


TOMT TIL NYTT SYKEHJEM  


Vedtak i Formannskapet: 


Saken utsettes for nærmere utredning. 


Rådmannen merket seg at saken ønskes utredes i en vid sammenheng der eksisterende 
bygningsmasse vurderes som en del av saken. Nærhet til sykehuset er et annet moment som skal 
vurderes. 


Hans-Petter Aasen’s forslag som følger saken: 


Norderhovhjemmet utredes på lik linje med de to andre alternativene. 


Protokolltilførsel fra Anne-MaritLillestø (V) i HOV’s møte som følger saken: 


Venstre ønsker at Norderhovhjemmet fortsatt skal følge saken, og utredes på lik linje med 
Trygstad og Tandbergmoen. 


Markedsverdien: 
Det er tidligere blitt vurdert å rive den eldste delen av bygningen, dette pga bygningskvalitet som 
sykehjem. Slik at det er lite sannsynlig å selge eiendommen som institusjon. 


Uansett utnyttelse av eiendommen, vil omkostninger ved å rive den eldste delen være betydelig. 


Eiendomsmegler mener at et reelt alternativ for å utnytte eiendommen vil være å rive eksisterende 
bygningsmasse og selge tomta for utnyttelse til terasseleiligheter. 


Hensyntatt riveomkostninger og reguleringsendringer, er antatt markedsverdi på tomta i 
størrelsesorden 4 – 6 mill kr. 


Fremdrift: 
Grunnet kostnader knyttet til oppussing/tilrettelegging v Norderhovhjemmet og Hønefoss sykehjem 
kan utflytting av Storgata tidligst skje juni 2013.  


 


  







Oversikt over tiltak fra mulighetsskisse inn i «rammetabeller» 


Spørsmål: 
Tiltak fra mulighetsskissen bør komme bedre frem i selve grunnlagsdokumentet for budsjettet. Det er 
ønskelig at tabellene i grunnlagsdokumentet bearbeides slik at vi ser tiltakene nevnt der. 


Rådmannens svar: 
Det er viktig at foreslåtte tiltak kommer godt frem i budsjettdokumentet for at dette skal kunne 
fungere som et styringsverktøy i planperioden. Tabellene vil se slik ut når vi tar med tiltak fra 
mulighetsskissen og spesifiserer disse på hvert driftsområde: 


Driftsrammer 


Område 0, folkevalgte styringsorganer: 


 


Område 1, Rådmann og strategiske tiltak: 


 


  


2013 2014 2015 2016
Grunnlag for budsjett 6 277 6 436 6 436 6 436
Lønnskompensasjon 22 0 0 0
Rammeendring 137 0 0 0
Netto driftsramme 6 436 6 436 6 436 6 436


Tiltak i planperioden
2013 2014 2015 2016


Nye/ endrede behov 2013
Vurdert justering av ramme 137


Nye tiltak etter behandling i FS
Nye tiltak etter behandling i KS
Sum rammeendring 137 0 0 0


2013 2014 2015 2016
Grunnlag for budsjett  12 295 15 862 15 862 15 862
Lønnskompensasjon 531 0 0
Rammeendring 3 036 0 0 0
Netto driftsramme 15 862 15 862 15 862 15 862


Tiltak i planperioden
2013 2014 2015 2016


Nye/ endrede behov 2013
Kommunalsjef 900
Samfunnsutvikler 760
Overføring av ansatt fra Helse 840
Vurdert justering av ramme 636


Nye tiltak etter behandling i FS
Nye tiltak etter behandling i KS
Andre justeringer/ tiltak


Vannforvaltningsforskriften og Ringerikes deltakelse  i vannområdene 
Tyrifjorden, Valdres og Indre Oslofjord Vest. Kr 100 000,- årlig i 2011-13 -100


Sum rammeendring 3 036 0 0 0







Område 2, Støtteenheter- administrative: 


 


Område 3, Oppvekst og kultur: 


 


  


2013 2014 2015 2016
Grunnlag for budsjett  64 835 70 280 69 900 69 900
Lønnskompensasjon 1 844 0 0
Rammeendring 3 601 -380 0 0
Netto driftsramme 70 280 69 900 69 900 69 900


Tiltak i planperioden
2013 2014 2015 2016


Nye/ endrede behov 2013
IT avd: "BedreStyring" (Kommuneforlaget) 200
IT avd: "Mercell" innkjøpsverktøy 200
Flytting av merkantilt personell fra helse 1 950
Årsverk til rammeområde 4 -533
Vurdert justering av ramme 3 854 1 000


Tiltak fra mulighetsskisse
Nedbemanning 7 årsverk -3 170 -380


Nye tiltak etter behandling i FS
Nye tiltak etter behandling i KS
Andre justeringer/ tiltak


Redusert kompetanseutvikling 100
Valg 2013 1 100 -1 100


Sum rammeendring 3 601 -380 0 0


2013 2014 2015 2016
Grunnlag for budsjett  410 667 445 691 445 531 445 531
Lønnskompensasjon 12 858 0 0
Rammeendring 22 166 -160 0 0
Netto driftsramme 445 691 445 531 445 531 445 531


Tiltak i planperioden
2013 2014 2015 2016


Nye/ endrede behov 2013
Internkjøp fra Eiendomsforvaltningen -350
Byrdefull ressurs 1 200
Heggen barnehage drift 1 847
Økning av tilskudd til ikke- kommunale barnehager 12 600
Økning utgifter til barn med spesielle behov i barnehage 1 200
Årsverk fra rammeområde 2 533
Ny giv/valgfag/kulturskoletime 500 700
Økning med 4 klasser pga. klassedelinger 2 000
Vurdert justering av ramme 4 636 -860


Tiltak fra mulighetsskisse
Reduksjon ressurser til spesialundervisning i skolen -1 700
Reduksjon årsverk voksenopplæring/ læringssenteret for voksne -300


Nye tiltak etter behandling i FS
Nye tiltak etter behandling i KS
Sum rammeendring 22 166 -160 0 0







Område 4, Helse, omsorg og velferd: 


 


  


2013 2014 2015 2016
Grunnlag for budsjett 618 891 638 354 634 508 634 508
Lønnskompensasjon 19 445 0 0
Rammeendring 18 -3 846 0 0
Netto driftsramme 638 354 634 508 634 508 634 508


Vedtatte tiltak i planperioden
2013 2014 2015 2016


Nye/ endrede behov 2013
Internkjøp fra Eiendomsforvaltningen -205
Opphevelse av husleie Krisesenteret -1 562
Økning i satser lørdag-/ søndagstillegg fra kr 35 til kr 50 5 675
Flytting av merkantile stillinger til 220201 -1 950
Ikke internfakturering på vask -299
Ikke internfakturering hjelpemiddellageret -1 458
Økning medfinansiering samhandlingsreformen 849
Overføring av person til rådmann og stab -860
SLT- koordinator tilbake fra permisjon 295
Vurdert justering av ramme 9 783


Tiltak fra mulighetsskisse
Endre tildelingspraksis tjenester (TTF) og avlastning -4 300
Effektivisering praktisk bistand -2 000 -2 000
Alternativ drift lavterskeltilbud psykisk helse (Regnbuen og Fontenehuset) -500 -500
Forbedring i prosesser for psykisk helse og rus -300 -300
Legge ned ungdomskontakten -1 200 -496
Redusere bemanningsnorm i helsetjenestene -450 -450
Legge ned SLT- koordinator -600
TTF - Generelt kutt i årsverk -1 500
Si opp avtaler om "Inn på tunet"/ "Grønn omsorg" -500 -100
Samhandlingsreformen - Endret utnyttelse av Austjord for utskrivningsklare pasienter -1 500
Alternative måter å levere lavterskeltilbud til eldre - dagopphold/ aktivitetstilbud -350
NAV - aktiv kommune. Reduksjon sosialhjelp. -350


Nye tiltak etter behandling i FS
Nye tiltak etter behandling i KS
Ikke gjennomførte tiltak 2012


Samlokalisering i hjemmetjenesten og kutt til bilutgifter 1 000
Dagsenter Heradsbygda flyttes til Austjord 1 500
Effektivisering transporttjenesten 800


Sum rammeendring 18 -3 846 0 0







Område 5, Tekniske områder: 


 


Område 7, Avsetninger, overføringer: 


 


På de fleste rammeområdene ligger linjen «vurdert justering av ramme» under nye/ endrede behov 
2013. Dette er justeringer som rådmannen har vurdert som nødvendige etter at behov er summert 
opp i budsjettsystemet Arena. Endring i behov kan skyldes lønnsendringer utover normal lønnsvekst 


2013 2014 2015 2016
Grunnlag for budsjett 126 409 146 487 142 737 145 487
Lønnskompensasjon 4 668 0 0
Rammeendring 15 410 -3 750 2 750 0
Netto driftsramme 146 487 142 737 145 487 145 487


Tiltak i planperioden
2013 2014 2015 2016


Nye/ endrede behov 2013
 Eiendomstjensten: Internsalg til Oppvekst 350
 Eiendomstjensten: Internsalg til Plo 205
 Eiendomstjensten: Økte kostnader Boligstiftelsen (inkl 2.671.000 i mva) 13 354
 Eiendomstjensten: tapt husleie Krisesenteret 1 562
Brann: Varabrannsjef tilbake fra permisjon 520
Brann: Økt tilskudd til UIA 45
Brann: Utkjøp av leasingbiler (forutsetter invest.tiltak 2013) -120
Brann: Økte kostnader til leasing skogbrannbil (forutsetter invest.tiltak 2014) 60
Brann: Etablering av nødnett 80 -80
Brann: Driftsutg nødnett 100 300
Brann: Ikke gjennomførbare tiltak fra 2012 (Deltidsreform, inntekt 110-sentral og utleie m 190
Brann: Justering driftstilskudd Vestviken 110 IKS 40
Ikke internfakturering vask til helse 299
Flytting til lokaler på Follum 2 950
Økning i satser lørdag-/ søndagstillegg fra kr 35 til kr 50 315
Ikke internfakturering hjelpemiddellageret 1 458
Ikke internfakturering til område 7 (mva korr) 125
Bortfall av parkeringsinntekter Brutorget 800
Vurdert justering av ramme 1 577 -3 125


Tiltak fra mulighetsskisse
Ta i bruk Norderhovhjemmet som kontorlokaler - oppsigelse av leieforhold Storgt. -500 -3 000
Gjennomgang av tekniske tjenester - bemanningsreduksjoner -3 000


Nye tiltak etter behandling i FS
Nye tiltak etter behandling i KS
Andre justeringer/ tiltak


EF: Tak Hønefoss skole -5 000
BRR: Deltidsreform, kompetanseheving -720
Driftskostnader flerbrukshall 2 300 2 200
Driftskostnader flerbrukshall, momskompensasjon 575 550


Sum rammeendring 15 410 -3 750 2 750 0


2013 2014 2015 2016
Grunnlag for budsjett 50 542 53 145 53 145 53 145
Lønnskompensasjon -176
Rammeendring 2 779 0 0 0
Netto driftsramme 53 145 53 145 53 145 53 145


Tiltak i planperioden
2013 2014 2015 2016


Nye / endrede behov 2013
Reguleringspremie 0
Ikke internfakturering til beredskapsavdelingen (teknisk omr, mva korr) -125
Vurdert justering av ramme 2 904


Nye tiltak etter behandling i FS
Nye tiltak etter behandling i KS
Sum rammeendring 2 779 0 0 0







(f.eks ved nytilsetting eller økt kompetanse), tiltak fra 2012 som ikke har fått tenkt økonomisk effekt 
inn i 2013, «feil»-budsjetteringer i 2012 og andre justeringer som ikke lett kan synliggjøres som 
økning eller reduksjon i behov. 
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Rammeområde: 1 Rådmannen og strategiske tiltak og fellestjenester og støtte enheter 


Tiltak Beskrivelse, vurdering og konsekvenser  Økonomisk beregning   Status/ tidshorisont 


3 årsverk i tillegg til de 7 
som allerede er foreslått 
på dette området 


Kan bli vanskelig å få årseffekt. Fører til mindre utredning  / lederstøtte 1,2 mill. kroner i 2013.  


ca. 2 millioner fra 2014 


Virkning fra 01.06 


 


Rammeområde: 3 Oppvekst og kultur 


Tiltak Beskrivelse, vurdering og konsekvenser  Økonomisk beregning   Status/ tidshorisont 


Videreutdanning 12-13 Utgifter våren 2013 reduseres etter noen endringer i rammebetingelsene som ikke 
var kjente når budsjettgrunnlaget ble utarbeidet. 


Årseffekt 250.000  


Kulturskolen.  
økt egenbetaling.  


Egenbetaling økes med 3,5 % Søskenmoderasjon reduseres til 30% for  barn nr 2, 
samme praksis som i barnehage og SFO 


Forutsetning for inntektsøkning er at elevtallet opprettholdes. 
Prisen på tilbudet øker, det kan ekskludere noen fra å delta.  


Årseffekt 100.000  


Nedleggelse av 
bibliotekfilialer på Sokna 
og Nes.  


Filialene drives i dag som kombinasjonsbibliotek for skole og folkebibliotek.  
Bortfall vil føre til redusert tilbud både i bygdene og på skolene. Kan bli vanskelig å 
få full årseffekt i 2013. 


Årseffekt ca 300.000  


Videreutdanning lærere 
kuttes ut skoleåret 2013-
14 


5-6 lærere tar årlig videreutdanning med lønnet permisjon. Kommunen dekker 25 
% av utgiftene. Resten er statsstøtte og egeninnsats. Konsekvenser av kutt: 
Manglende kompetanseutvikling som i siste ledd er viktig for elevenes læring. 


Årseffekt ca 300.000 
 


 


 


Læringssenter for voksne Redusert driftsbudsjett på læringssenteret for voksne.  Konsekvenser kan bli 
mindre midler til innkjøp av læremidler og it-utstyr.  Dette er et mulig alternativ til 
reduksjon i stilling. 


150.000  


 


 







Rammeområde: 4 Helse og omsorg 


Tiltak Beskrivelse, vurdering og konsekvenser  Økonomisk beregning   Status/ tidshorisont 


Helse og velferd:  


Barne- og ungdomsleder 
har sagt opp stillingen. 
Stillingen nedbemannes.  


• Oppgavene knyttet til ungdomsklubber og aktiv sommer/høst/vinter 
overføres i hhv SLT koordinator og til oppvekst (kultur).  


• Oppgaver knyttet til utstyrssentral og likemannskort overføres 
folkehelsekoordinator. 
Oppgavene kan fremdeles utføres, men i redusert omfang og innenfor 
andre, eksisterende stillinger. 


Kr. 0.6 millioner Helårseffekt 


Ledig vikariat som 
psykolog for barn og unge 
holdes vakant.  


Dette betyr at kommunen kun har en stilling som psykolog knyttet til barn og unge, 
og det medfører redusert volum og kvalitet på denne tjenesten til barn og unge. 


Kr 0.6 millioner Helårseffekt 


 
Rammeområde: 5 Teknisk 


Tiltak Beskrivelse, vurdering og konsekvenser  Økonomisk beregning   Status/ tidshorisont 


Gjennomgang av hele 
teknisk sektor med tanke 
på effektivisering- kravet 
økes fra 3 millioner som 
ligger inne i rådmannens 
beslutningsgrunnlag til 4 
millioner. 


I tillegg til redusert kvalitet og volum gjennom ytterligere nedbemanning på de 
berørte tjenester, kan det være vanskelig å oppnå helårseffekt. 


Kr. 1 million  


Vei, Park, Idrett:  


Redusert oppvarming av 
fotballbane på AKA-arena 


Forslaget innebærer redusert oppvarming av fotballbane på AKA-arena i 
vintermånedene. Det vil kunne gi dårligere kvalitet på bane under trening 
desember, januar og februar. Redusert oppvarming kan også medføre mulighet for 
at banen må stenges i perioder med streng kulde/mye snø. Oppvarming av banen 
hele vinteren er kostbart og gir ingen gevinst i form av leieinntekter.  


Kr. 750.000  
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Trekking av innsigelse —Reguleringsplan for Rv7 Verne - Skotland -
Ringerike kommune


Vi viser til oversendelse datert 14.9.2012 med supplerende geotekniske undersøkelser og vurderinger i


reguleringsplan for rv7 Veme-Skotland. Vi viser også til vår innsigelse til planen datert 5.7.2012.


I e-post datert 14.9.2012 har Statens vegvesen svart på de merknadene og spørsmålene vi hadde i vår


innsigelse. Innenfor den kjente kvikkleiresonen er det vist at tiltaket ikke vil forverre situasjon. Vi


forutsetter at det her også er sett på om et initialskred ved foten av kvikkleiresonen kan utløse et skred


som kan ramme vegen.


Det er viktig at forutsetningene fra denne geotekniske rapporten følges opp i det videre arbeidet. NVE


mener at kjente faresoner skal merkes av som hensynssone i planen og tilknyttes bestemmelser. Vår


anbefaling støtter seg på Miljøverndepartementets veileder for utarbeiding av reguleringsplaner og


lovkommentaren til PBL 2008, der det står at faresoner (blant annet kvikkleiresoner) alltid skal vises


med hensynssone i reguleringsplan, uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges for.


NVE har ikke lenger grunnlag for innsigelse til reguleringsplanen for rv7 Veme-Skotland. Statens


vegvesen har vist at tiltaket som planlegges her ikke vil medføre økt risiko for skred i området.


NVE hadde også merknader til planen knyttet til flomfare og vassdragsmiljø. Vi forutsetter at dette er


vurdert og tatt med i planen dersom det er aktuelt.
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GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV PRINSIPP OM DELVIS 
BOMPENGEFINANSIERING AV E16 (TIDL. RV 35) PÅ STREKNINGEN EGGEMOEN – 
JEVNAKER – OLUM 
 
 
Sammendrag 
Statens vegvesen har fått utredet et opplegg for delvis bompengefinansiering av E16 (tidligere rv. 
35) på strekningen Eggemoen – Jevnaker – Olum. For å få prinsipiell tilslutning til å arbeide 
videre med planlegging og finansiering må det foreliggende opplegget behandles i berørte 
kommuner, og siden i de to fylkeskommunene.  
 
Totalt ni bomkonsept har blitt analysert. Basert på vurderinger av trafikkgrunnlag, nødvendige 
bompengesatser og tilbakemeldinger fra kommunene presenteres her de to bomkonseptene Statens 
vegvesen anser som mest aktuelle.  
 
Med tanke på å oppnå et akseptabelt nivå på bomtakstene vil Statens vegvesen anbefale at det gis 
tilslutning til videre arbeid med bomkonsept 2. Dette konseptet omfatter toveisinnkreving av 
bompenger i tre bomsnitt, hvorav to på ny E16 (ved Eggemoen og Olum) og ett på fv. 241 (ved 
fylkesgrensen), for å hindre vesentlig trafikkøkning på denne vegen. Takstene vil bli i 
størrelsesorden 20-30 kroner i hvert bomsnitt, og det legges opp til etterskuddsinnkreving av 
bompenger i 15 år.  
 
Saken vil komme tilbake til kommunene og fylkeskommunene for sistegangsbehandling (endelig 
vedtak om tilslutning), når godkjente reguleringsplaner foreligger for hele strekningen.  
 
 
1. Innledning 
Planleggingen av ny E16 (tidligere rv. 35) på strekningen Eggemoen – Olum har nå kommet så 
langt at det er grunnlag for å vurdere mer konkret hvilket bompengekonsept som bør legges til 
grunn for finansieringen av prosjektet. Hensikten med dette notatet er å vurdere aktuelle 
bomkonsept og grunnlaget for disse. Notatet skal danne grunnlag for kommunal og 
fylkeskommunal behandling med sikte på prinsipiell tilslutning til forslaget om delfinansiering 
med bompenger.  
 
E16 har varierende standard og strekninger med stort behov for forbedringstiltak mellom 
Eggemoen og Olum. Den aktuelle strekningen var tidligere en del av rv. 35 mellom Hokksund og 
Gardermoen/E6, men vegen har nå blitt omklassifisert til E16 på strekningen mellom Hønefoss og 
Gardermoen/E6, og er formelt en del av vest – øst forbindelsen «E16 Bergen – Gävle». Vegen 
fungerer i dag både som lokalveg og som hovedvegforbindelse mellom Gardermoen/Oslo nord og 
Buskerud med forbindelser videre til både Sørlandet og Vestlandet (via Valdres og Hallingdal). 
E16 er en viktig vegforbindelse som også kan anses som en ytre ring rundt Oslo (Ring 4). 
 
En mulighetsstudie om delfinansiering av rv. 35 Hokksund – Roa med bompenger ble utarbeidet 
våren 2005. Mulighetsstudien vurderte realismen i et felles bompengeopplegg for 
sammenhengende utbygging og utbedring av rv. 35 Hokksund - Roa. Studien konkluderte med at 
det var vanskelig å finne et felles bomkonsept for hele strekningen, og anbefalte at det i stedet 
vurderes separate finansieringsopplegg for de enkelte delstrekninger der det planlegges ny veg, 
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blant annet strekningen Jevnaker – Olum. Prosjektet har siden blitt forlenget sørover til Eggemoen 
i Ringerike kommune (Buskerud).  
 
 
2. Omtale av utbyggingen 
I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 foreslo Samferdselsdepartementet 
statlige midler til å starte utbyggingen av E16 på strekningen Jevnaker - Olum i første 
fireårsperiode. Det ble lagt til grunn at prosjektet skulle fullføres i siste seksårsperiode, dvs. i 
2014-2019. Det ble forutsatt delvis bompengefinansiering av prosjektet.  
 
I handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan 2010-2019 er denne utbyggingsplanen fulgt opp, 
igjen under forutsetning av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av 
prosjektet. I handlingsprogrammet er det angitt kostnadsanslag på 520 mill 2010-kr for 
strekningen Jevnaker – Olum. I løpet av 2011 og 2012 har Statens vegvesen arbeidet videre med 
planleggingen og finansieringsopplegget for utbyggingsstrekningen.  
 
Gjennom prosessen med utarbeidelse av kommunedelplan for strekningen Jevnaker – Olum har 
det vist seg fornuftig å utvide prosjektstrekningen ca. 2 km sørover til å starte på Eggemoenplatået. 
Da oppnår man å lede gjennomgangstrafikken helt utenom Jevnaker sentrum. Strekningen blir 
derfor delt i to, Olum – Kleggerud og Kleggerud – Eggemoen. Blant annet som følge av utvidelse 
av prosjektstrekningen har kostnadene økt betydelig i forhold til det som ble lagt til grunn i NTP 
2010-2019. Kostnadsøkningen kan i hovedsak relateres til endelig valg av trasé på strekningen 
Eggemoen – Kleggerud som innebærer en ny bru over Randselva. Det siste kostnadsoverslaget, 
slik det fremgår av Transportetatenes forslag til NTP 2014-20231, er på 1 900 mill 2012-kr. 
Usikkerheten i kostnadsoverslaget oppgis å være 25%. 
 
Utbyggingsstrekningen Eggemoen – Olum er om lag 12 km lang og strekningen tenkes utbygget i 
én etappe. Utbyggingstrekningen ligger hovedsakelig i Oppland fylke og Jevnaker kommune, men 
første del av strekningen (ca. 1,5 km fra Eggemoen) ligger i Buskerud fylke og Ringerike 
kommune. Trafikksituasjonen på dagens E16 gjennom Jevnaker er ikke tilfredsstillende i forhold 
til trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø for de som bor og ferdes langs vegen. 
Trafikksituasjonen er nærmere omtalt i kapittel 4.  
 
Det legges opp til en helt ny vegtrasé på hele strekningen, slik at eksisterende veg får status som 
lokalveg.  
 


                                                
1 Transportetatenes forslag til NTP 2014-2023 ble overlevert regjeringen i 29.02.2012 og har vært på høring. Endelig 


forslag til NTP legges frem for Stortinget av regjeringen.   
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Oversiktskart for utbyggingsstrekningen Eggemoen – Kleggerud – Olum 
 
Det er foreslått avsatt 80 millioner til tiltak på dagens veg som en del av vegpakken for ny veg. 
Tiltakene skal bidra til en mer trafikksikker veg hvor gående og syklende gis prioritet foran 
gjennomfartstrafikk. På dagens veg mangler det tilbud til gående og syklende på lange strekninger. 
Stort sett mangler også parallell lokalveg og dagens trasé går gjennom Jevnaker sentrum og 
boligområdene på Toso. Det er i dag en rekke direkte avkjørsler til riksvegen, og mange av disse er 
uoversiktlige med dårlig geometrisk utforming. Det er også en rekke kryss på strekningen. 
Aktuelle tiltak på dagens riksveg er kryssforbedringer, gang- og sykkelveg, beplantning og 
fartsdempende tiltak. 
 
I perioden 2002 til 2011 ble det innrapportert 59 ulykker med personskade på strekningen 
Buskerud grense - Olum. De fleste ulykkene var utforkjøringer. Krysset Brugata x fv. 241, 
innkjøringen til glassverket og ved Østre Olimb peker seg ut som særlig ulykkesbelastede punkter.  
 
Hovedmålet for utbyggingen er: 


• Effektiv ferdsel for alle trafikantgrupper på E16 


Hovedmålet er brutt ned i følgende delmål: 
• Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper på E16 
• Tilrettelegge for en positiv tettsteds- og næringsutvikling i Jevnaker 
• Tryggere bomiljø langs eksisterende E16 
• Ta vare på stedlige kvaliteter og identitet 
• Et sammenhengende tilbud til syklende og gående 
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For å få en trafikksikker veg og hindre alvorlige trafikkulykker vil ny E16 bli bygd med 
forbikjøringsfelt og midtdeler (se vegsnitt). Det vil bli etablert toplanskryss på Olum (kryss 
mellom ny E16 og gammel E16/fv. 4) og ved Kleggerud (kryss mellom ny E16 og fv. 241).  
 


 
Vegsnitt 
 
Planprosesser 
Kommunedelplan for «Ny rv. 35 Kleggerud – Olum» ble vedtatt i Jevnaker kommunestyre 24. 
mars 2011. Den valgte traseen mellom Kleggerud og Olum ble en kombinasjon av alternativ 1 og 
3 i kommunedelplanen. Kommunestyret sluttet seg til forslaget om å utvide prosjektet til også å 
omfatte strekningen fra Eggemoen i Ringerike kommune til Kleggerud i Jevnaker. Det pågår nå 
arbeid med reguleringsplan for strekningen Kleggerud – Olum i regi av Statens vegvesen. Vedtatt 
reguleringsplan ventes å foreligge i første halvår 2013.  
 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Eggemoen – Kleggerud er oversendt 
de berørte kommunene for politisk behandling og påfølgende offentlig ettersyn. I 
kommunedelplanen beskrives også planlagt oppgradering av fv. 241, som følge av at denne blir 
tilførselsveg til Jevnaker fra nytt kryss E16 x fv. 241. Oppgraderingen omfatter blant annet 
breddeutvidelse av dagens veg, samt etablering av fortau og gang-/sykkelveg langs deler av 
strekningen.  
 
Reguleringsplan for tiltak på eksisterende E16 forventes oversendt kommunene i 1. kvartal 2013. 
 
 
3. Lokalpolitisk behandling 
Jevnaker kommune har tidligere sluttet seg til at mulighetene for delvis bompengefinansiering av 
E16 (tidl. rv. 35) Jevnaker – Olum skulle utredes. 16. desember 2004 fattet kommunestyret i 
Jevnaker vedtak i en sak om å starte arbeidet med en bompengeutredning for rv. 35. Utbygging av 
strekningen Jevnaker – Olum ble behandlet i Nasjonal transportplan 2006-2015 og Stortingets 
behandling av denne. Kommunestyret fattet et enstemmig vedtak med bl.a. følgende ordlyd: 
 
”…. Kommunestyret ser positivt på at nettverket ”En Bedre Ring 4” igangsetter arbeidet med en 
bompengeutredning for rv. 35.” 
 
Utbyggingsstrekningen er som tidligere nevnt utvidet til også å omfatte strekningen mellom 
Eggemoen og Jevnaker/Kleggerud, men saken har ikke tidligere vært til behandling i Ringerike 
kommune. Med bakgrunn i dette tar Statens vegvesen, med dette dokumentet, sikte på ny 
prinsipiell behandling i berørte kommuner og fylkeskommuner. 
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4. Trafikkgrunnlag 
Figuren under viser trafikktall fra tellinger i 2011 på E16 og utvalgte sideveger.  


 
ÅDT på dagens E16 og øvrige fylkesveger i området. Trafikktall fra tellinger i 2011 
 
Dagens trafikkbelastning (årsdøgntrafikken) på utbyggingsstrekningen varierer fra omlag 9000 ved 
Hadeland glassverk (mellom Jevnaker og Toso) til omlag 5400 på det laveste ved parsellslutt på 
Olum/Bekkehallum. Fv. 241 Ringeriksvegen/Hadelandsvegen, som går parallelt med E16 på 
østsiden av Randselva, har en ÅDT på ca. 2800. Fv. 245, som går langs vestsiden av Randsfjorden 
nordover fra Jevnaker, har en ÅDT på ca. 800. Fv. 240, som går nordover langs østsiden av 
Randsfjorden, har en ÅDT på ca. 1300. 
 
Andelen tunge biler på E16 har i tellepunktet på fylkesgrensen ligget på vel 12% de senere år. 
Våren 2011 ble det gjennomført en omfattende trafikkundersøkelse i Jevnakerområdet. 
Vegkantintervju ble utført ved Buskerud grense og Prestmoen på daværende rv. 35, samt ved 
Åsbygda på fv. 241. På bakgrunn av undersøkelsen ble andelen gjennomgangstrafikk på 
strekningen beregnet å være 40-45%.  
 
Prognose for årlig trafikkvekst iht. NTP-prognose for Oppland er som vist i tabell 1. 
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Tidsperiode 
Lette Tunge 


Snittvekst 88 % 12 % 
2011-2014 0,9 % 2,3 % 1,07 % 
2015-2020 0,9 % 2,0 % 1,03 % 
2021-2030 0,9 % 2,2 % 1,06 % 
2031-2040 0,7 % 1,6 % 0,81 % 


Tabell 1: Prognose for årlig trafikkvekst for Oppland. 
 
Trafikkberegninger 
For å anslå effekten av bompengeinnkreving på ny E16 og tilstøtende veger har Statens vegvesen 
gjennomført flere runder med trafikkberegninger i regional transportmodell (RTM). Gjennom 
trafikkberegninger simuleres trafikkendringer (endringer i kjøremønster, bortfall av reiser med 
mer) som følge av bompengeinnkreving. Trafikkberegninger i RTM gir en trafikkfaglig 
tilnærming og reduserer elementet av «synsing».  
 
I trafikkberegningene er det lagt til grunn nye toplanskryss ved Olum og Kleggerud og det er 
forutsatt tiltak på fv. 4 ved Olum.   
 
 
5. Bomkonseptene 
Totalt 9 bomkonsept har blitt vurdert, og det har blitt gjennomført både trafikkberegninger og 
bomtakstberegninger for de fleste konseptene. Statens vegvesen har etter en vurdering av de ulike 
bomkonseptene her valgt å presentere to konsept (se kapittel 5.1 og 5.2), med en anbefaling 
(kapittel 5.3). De øvrige bomkonseptene har blitt forkastet etter vurderinger av trafikkgrunnlag, 
nødvendige bompengesatser og på bakgrunn av kommunenes tilbakemeldinger. Vi har kort 
redegjort for de forkastede bomkonseptene i kapittel 5.4.  
 
Fv. 241, eksisterende E16, fv. 240 langs østsiden av Randsfjorden og fv. 4 ved Olum utmerker seg 
som de mest aktuelle omkjøringsvegene ved innføring av bompengeavgift på ny E16. 
 
5.1 Konsept 1 – To bomstasjoner som fanger trafikk både på ny og gammel E16 
Som figuren under viser innebærer dette bomkonseptet toveis bompengeinnkreving i to bomsnitt 
ved Eggemoen og Olum nord. Konseptet forutsetter omlegging av vegtraseen ved bomsnittene slik 
at man kan fange opp både gjennomgangstrafikk og trafikk til/fra Jevnaker. Det legges ikke til 
grunn bompengeinnkreving på sidevegene i dette konseptet.  
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Bomkonsept 1 
 
Resultat fra trafikk- og finansieringsberegninger 
Vegvesenet har utført trafikk- og bompengeberegninger for bomkonsept 1 og resultatene fremgår 
av tabell 2. Trafikken er angitt som ÅDT på 2018 nivå, mens bomtakstene er oppgitt som 2012-kr. 
 


Bomsnitt ÅDT ny E16 
uten bom 


Beregnet ÅDT  
med bom 


ÅDT-endring (i %) 
pga. bomavgift 


Bomtakst,  
lett bil 


Eggemoen 9 600 3 200 - 6 400 (-67%) 40 – 50 kr 
Olum nord 7 660 5 450 - 2 210 (-29%) 40 – 50 kr 
Fv. 241 - 


Fylkesgrensen 
3 760 7 200 + 3 440 (+91%) 0 kr 


Tabell 2: Resultater av trafikk- og bompengeberegninger for konsept 1 
 
Vurdering 
Bomstasjonene vil i utgangspunktet fange opp mye trafikk ettersom omleggingen av vegtraseen 
gjør at det ikke blir mulig å benytte dagens riksveg som omkjøringsrute. Nytteprinsippet, som sier 
at det primært er de som har nytte av den nye vegen som skal betale for den, ivaretas ved at både 
gjennomgangstrafikk og trafikk til/fra Jevnaker vil måtte betale bomavgift. Konseptet fritar i stor 
grad lokaltrafikk rundt Jevnaker fra betaling av bomavgift, mens gjennomgangstrafikken (som vil 
ha mest nytte av vegen) må betale i begge bomsnitt.  
Til tross for traséomlegging både ved Eggemoen og Olum viser trafikkberegningene en stor 
trafikkavvisning ved innføring av bompenger. Trafikkavvisningen blir særlig stor ved bomsnittet 
på Eggemoen der 2/3 av trafikken forsvinner, jf. tabell 2. Ca. 1/3 av trafikken som forsvinner fra 
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E16 finner vi igjen på fv. 241 der man kan forvente en dobling av dagens trafikk. 
Trafikkberegningene viser at den siste tredjedelen av trafikkavvisningen hovedsakelig skyldes 
bortfall av bilreiser. Vegvesenet gjør oppmerksom på at det er usikkerhet knyttet til denne type 
trafikkberegninger. 
 
Det forutsettes tiltak på fv. 4 øst for nytt toplanskryss ved Olum for å unngå at denne skal fremstå 
som en aktuell omkjøringsrute.  
 
Av hensyn til gjennomgangstrafikken kan det bli aktuelt å vurdere timesregel og/eller månedlig 
passeringstak. Disse tiltakene, som diskuteres nærmere i kapittel 7, vil medføre en ytterligere 
reduksjon i betalende trafikk og høyere bomtakster. 
 
 
5.2 Konsept 2 - To bomstasjoner som fanger trafikk både på ny og gammel E16 + 


bom på fv. 241 sør for nytt kryss 
Konsept 2 er identisk med konsept 1, men med en bom også på fv. 241 ved kommune/-
fylkesgrensen rett sør for nytt toplanskryss (E16 x fv. 241). Tiltak på fv. 241, som beskrevet i 
kapittel 2, kan berettige et bomsnitt på fv. 241 syd for nytt toplanskryss (ved fylkesgrensen).  
 


 
Bomkonsept 2 
 
Resultat fra trafikk- og finansieringsberegninger 
Tabell 3 viser beregnet bortfall av trafikk og bomtakstnivå i bomkonsept 2. Trafikken er angitt 
som ÅDT på 2018 nivå, mens bomtakstene er oppgitt i 2012-kr.  
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Bomsnitt ÅDT ny E16 
uten bom 


Beregnet ÅDT 
med bom 


ÅDT-endring (i %) 
pga. bomavgift 


Bomtakst,  
lett bil 


Eggemoen 9 600 6 130 - 3 470 (-36%) 20 – 30 kr 
Olum nord 7 660 5 570 - 2 090 (-27%) 20 – 30 kr 
Fv. 241 - 


Fylkesgrensen 
3 760 3 180 - 580 (-15%) 20 – 30 kr 


Tabell 3: Resultater av trafikk- og bompengeberegningene for konsept 2 
 
Vurdering 
Dette konseptet vil, i tillegg til å fange opp mye trafikk, også hindre trafikklekkasje til fv. 241. 
Tabellen viser en betydelig mindre reduksjon i trafikkgrunnlaget som følge av 
bompengeinnkreving enn i konsept 1. Det er i bomsnittet på Eggemoen man ser den store 
endringen ved at nå ca. 1/3 av trafikken forsvinner sammenlignet med 2/3 i bomkonsept 1. Dette 
skyldes nesten utelukkende det nye bomsnittet på fv. 241 som gjør denne vegen til en mindre 
attraktiv omkjøringsrute. Bommen på fv. 241 gjør også at samlet trafikkgrunnlag (betalende 
trafikk) blir høyere i konsept 2, hvilket igjen gir lavere bomtakster.  
 
En utfordring med bomstasjonen på fylkesgrensen er at den kan skape en ny lokal barriere for 
beboere langs fv. 241 på Buskerudsiden (Åsbygdaområdet) som har Jevnaker som nærmeste 
lokalsentrum. Også for dette konseptet bør timesregel/månedlig passeringstak utredes nærmere.  
 
Det forutsettes tiltak på fv. 4 øst for nytt toplanskryss ved Olum for å unngå at denne skal fremstå 
som en aktuell omkjøringsrute.  
 
 
5.3 Andre vurderte bomkonsept 
I tillegg til de to ovennevnte bomkonseptene har Statens vegvesen vurdert ytterligere syv konsept 
som alle har blitt forkastet etter vurderinger av trafikkgrunnlag, nødvendige bompengesatser 
og/eller som en konsekvens av tilbakemeldinger fra kommunene. Vi vil her kort beskrive de 
forkastede alternativene og årsakene til at de har blitt forkastet.  
 
Bomkonsept 3 - Toveisinnkreving i to bomstasjoner på ny E16 
I dette bomkonseptet ble det kun forutsatt bompengeinnkreving i to bomsnitt på ny E16 ved 
Randselva og Olum syd. Den viktigste grunnen til at dette konseptet har blitt forkastet er at man 
vil fått høye bomtakster og lite trafikk på ny E16 på grunn av de avgiftsfrie 
omkjøringsmulighetene. Konseptet vil i praksis også påføre gjennomgangstrafikken hele 
regningen for den nye vegen, selv om denne trafikken kun utgjør ca. 40-45% av den totale 
trafikken på utbyggingstrekningen.  
 
Bomkonsept 4– Enveisinnkreving i to bomstasjoner som fanger trafikk både på ny og gammel E16 
Konsept 4 er som konsept 1 (se kapittel 5.1), men med enveisinnkreving av bompenger. Konseptet 
ble forkastet som følge av at den fanget opp lite trafikk, noe som igjen ville kreve meget høye 
bomtakster for den gjenværende trafikken. 
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Bomkonsept 5 – Toveisinnkreving i to bomstasjoner på ny E16 + bom ved Toso nord 
I dette konseptet ble det, i likhet med i konsept 3, lagt opp til toveisinnkreving i to bomstasjoner 
som kun fanger trafikk på ny E16. I tillegg forutsettes det at det anlegges en bomstasjon nord for 
Toso på gammel E16 for å gjøre denne vegen til en mindre attraktiv omkjøringsrute. 
Bomkonseptet ble vurdert som mindre godt fordi den betydelige trafikkstrømmen mellom 
Jevnaker/Toso og Buskerud ville sluppet å betale bomavgift. I tillegg ville bommen nord for Toso 
skapt skjevheter i forhold til hvem som måtte betale innenfor Jevnaker kommune.  
 
Bomkonsept 6 – Toveisinnkreving i to bomstasjoner som fanger trafikk både på ny og gammel 


E16 + bom ved Toso nord 
Konsept 6 er som konsept 5, med den forskjellen at bommene på E16 her ville fanget trafikk både 
på ny og gammel E16. Konsept er således det samme som konsept 1, men med en bom på gammel 
E16 i tillegg. Dette konseptet ville fanget mye trafikk, men bommen nord for Toso vil, som 
tidligere nevnt, skapt skjevheter i forhold til hvem som måttet betale innenfor Jevnaker kommune. 
Jevnaker kommune har også vært klare på at det ikke er ønskelig at det jobbes videre med dette 
konseptet.  
  
Bomkonsept 7 – Toveisinnkreving i to bomstasjoner på ny E16 + bom på fv. 241 ved 


fylkesgrensen 
Konsept 7 er som konsept 2 (se kapittel 5.2), med unntak av at bommene i dette alternativet kun 
ville fanget trafikk på ny E16. I praksis har dette konseptet mange likhetstrekk med bomkonsept 3 
og således også de samme problemene. Muligheten for å slippe å betale på gammel E16 gjør at 
man får høye bomtakster og lite trafikk på ny veg. Gjennomgangstrafikken på ny E16 og brukere 
av fv. 241 ville i praksis måttet ta hele regningen for den nye vegen.  
 
Bomkonsept 8 – Bomring med enveisinnkreving av bompenger 
I bomkonsept 8 vurderte man mulighetene for en bomring rundt Jevnaker tettsted med 
enveisinnkreving av bompenger på alle innfartsveier. Dette ville bety 5 bomsnitt på henholdsvis 
E16 ved parsellstart på Eggemoen, fv. 241 ved fylkesgrensen, fv. 245 ved Nordby, fv. 240 ved 
Vang og E16 ved parsellslutt ved Olum.  
 
Den viktigste årsaken til at konseptet har blitt forkastet er usikkerhet knyttet til om 
bomringkonseptet vil være i tråd med nytteprinsippet. Bomstasjonene på fv. 240 og fv. 245 vil 
være løsrevet fra prosjektstrekningen og trafikantene på disse vegene får liten/ingen nytte av 
prosjektet. I tillegg har trafikk- og bompengeberegninger vist at konseptet vil fange opp mindre 
betalende trafikk enn mange andre konsept på grunn av enveisinnkreving og høye bomtakster. 
 
Bomkonsept 9 – Bomring med toveisinnkreving av bompenger 
Dette konseptet er det samme som konsept 8, men med toveisinnkreving av bompenger. 
Timesregel og månedstak er forutsetninger for bomringskonseptene, og ved bruk av timesregel og 
månedstak vil man med dette konseptet oppleve en større inntektsreduksjon enn for øvrige 
bomkonsept. Som nevnt i vurderingen av bomkonsept 8 er det tvilsomt om trafikantene på fv. 240 
og fv. 245 vil ha nytte av ny E16 og konseptet er derfor tvilsomt i forhold til nytteprinsippet.  
 
 
5.4 Anbefaling 
Med tanke på å oppnå et akseptabelt nivå på bomtakstene vil Statens vegvesen anbefale at 
bomkonsept 1 forkastes og at det gis tilslutning til videre arbeid med bomkonsept 2. Konsept 1 gir 
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en uheldig overføring av trafikk fra ny E16 til fv. 241. I og med at fv. 241 også bygges ut som 
tilførselsveg på strekningen fra nytt kryss med E16 og inn til Jevnaker sentrum, kan et bomsnitt på 
denne vegen forsvares. 
 
6. Forslag til finansieringsopplegg 
Bompengeopplegg 
Det er forutsatt innkreving av bompenger i begge kjøreretninger både i bomkonsept 1 og 2 og det 
legges opp til lik takst i bomsnittene. Bompengeinnkrevingen vil være basert på AutoPass-
systemet. Utstyret (antenner, kamera etc.) plasseres på stolper langs vegen.  
 
Betaling av bomavgift skjer enten ved bruk av elektronisk brikke (AutoPass), eller etterskuddsvis 
fakturering basert på videofotografering av bilens registreringsnummer. Det vil også være mulig å 
betale kontant og anonymt etter passering av bomstasjonen i nærliggende bensinstasjoner som har 
avtale med bomselskapet.  
Det er lagt til grunn etterskuddsinnkreving i 15 år fra vegåpning. I finansieringsberegningene har 
vi lagt til grunn 2018 til 2032 som innkrevingsperiode.  
 
Takst- og rabattordning 
Foreløpig beregnede bomtakster er vist for hvert bomkonsept i kapittel 5.1 og 5.2. Det vil bli gitt 
10% rabatt til alle trafikanter som betaler med elektronisk brikke.  
 
Det har betydning for inntektene og dermed fastsetting av bomtakstene hvor stor andel av 
trafikantene som vil benytte seg av rabattordningen. Basert på erfaringer fra andre 
bompengeprosjekt er det i bompengeberegningene antatt at 65% av trafikantene vil betale med 
elektronisk brikke.  
Tunge kjøretøy (over 3 500 kg) vil betale dobbelt takst og basert på trafikktellinger på 
fylkesgrensen av dagens riksveg har vi lagt til grunn 12% tunge kjøretøy. 
 
Finansiering 
Utbyggingskostnadene beregnet til ca. 1 900 mill. 2012-kr. Usikkerheten er på 25% og 
hovedårsaken til den store usikkerheten er kostnader knyttet til ny bru over Randselva. Det vil 
foreligge et sikrere kostnadsoverslag når kommunedelplan for første del av strekningen 
(Eggemoen – Kleggerud) er utarbeidet og vedtatt.  
 
Den statlige rammen er økt med 500 mill. (fra 120 til 620 mill.) i etatenes forslag til Nasjonal 
transportplan (NTP) 2014-2023, slik at statlig andel nå er ca 33%. Den statlige rammen vil bli lagt 
gjennom Stortingets behandling av NTP 2014-2023, det samme gjelder tidspunkt for oppstart. Ut 
fra planfremdrift er tidspunkt for anleggsstart tidligst 2015. 
 
Fv. 4 
Det forutsettes tiltak på fv. 4 øst for nytt toplanskryss ved Olum for å unngå at denne skal fremstå 
som en aktuell omkjøringsrute.  
 
Øvrige forutsetninger 
Følgende øvrige forutsetninger til grunn for bompengeberegningene: 


• Lånerente = 6,5% og innskuddsrente = 2% 
• Årlig prisvekst = 2,5%. Dette inkluderer også anleggskostnader, driftskostnader og 


bomtakster 







  
 
 


12/12 


Arkiv ref.: O:\1\Prosjekt\13120 Prosjekt Vestoppland\00. Prosjekt Vestoppland (felles hele prosjektet)\09. Bompenger 


alle delprosjekt\01 Bomprosjektene\03. Rv. 35 Eggemoen-Olum\01 Prinsippvedtak\E16 Jevnaker. Prinsippnotat 


22.10.2012.docx 


• Trafikkvekst iht. NTP-prognose for Oppland 
• Innkrevings-/driftskostnader per bomstasjon er satt til 5 millioner per år. 
• 4 % reduksjon i trafikkgrunnlag som følge av avgiftsfritak, bortfall av reiser, uleselige 


skilt, utenlandske kjøretøy m.m. 
 


7. Andre vurderte forutsetninger 
Statens vegvesen har også vurdert effekten av innføring av trippel takst for tunge kjøretøy, 
innføring av timesregel og et månedlig passeringstak. 
 
Trippel takst for tunge kjøretøy 
Beregninger viser at dersom det innføres trippel takst for tunge kjøretøy kan vi forvente en 
bomtakstreduksjon for lette kjøretøy på ca. 5-10%.  
 
Timesregel 
Ved innføring av timesregel (én avgiftsbelagt bompassering per klokketime) må det forventes en 
reduksjon i andelen betalende trafikk på ca. 20% som en konsekvens av at gjennomgangstrafikken 
(som utgjør ca. 40% av trafikken på strekningen) da kun må betale i ett av bomsnittene. Innføring 
av timesregel vil medføre økte bomtakster.   
 
Månedlig passeringstak 
Et månedstak innebærer at bilistene blir fritatt fra å betale for bompasseringer over et gitt antall 
passeringer. Det er vanlig at månedstaket ligger på 40 til 60 passeringer. Innføring av månedlig 
passeringstak vil medføre bortfall av noe betalende trafikk og således noe høyere bomtakster. I 
retningslinjene for passeringstak er det forutsatt at et passeringstak ikke kan settes lavere enn 40 og 
at det maksimalt skal gi et inntektsbortfall på 7%.  
 
 
8. Forslag til vedtak 
Statens vegvesen oversender det foreliggende notat til uttalelse i Ringerike, Jevnaker, Lunner og 
Gran kommuner, samt til påfølgende behandling i Buskerud og Oppland fylkeskommuner. Statens 
vegvesen har utarbeidet følgende forslag til vedtak: 


………………………………… slutter seg til at det jobbes videre med delvis 
bompengefinansiering av E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum i tråd med bomkonsept 2 som 
anbefalt av Statens vegvesen.  
 
 
9. Videre prosess 
Dersom kommunene og fylkeskommunene nå slutter seg til at Statens vegvesen jobber videre med 
opplegget for delvis bompengefinansiering av E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum blir den videre 
saksgangen som følger: 


1. Når godkjente reguleringsplaner foreligger for hele prosjektet vil Statens vegvesen fremme 
et endelig forslag til delvis bompengebasert finansieringsløsning ovenfor de berørte 
kommuner og fylkeskommuner.  
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2. Hvis det endelige forslaget får tilslutning i kommunene og fylkeskommunene, vil dette 
danne grunnlag for utarbeidelse av en Stortingsproposisjon om bompengeinnkreving for ny 
E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum.  


3. Siden kostnadsrammene ligger over 750 mill. kr må det gjennomføres ekstern 
kvalitetssikring (KS2) som må være godkjent før bompengeproposisjonen blir fremmet for 
Stortinget.  


4. Når Stortinget har godkjent Stortingsproposisjonen, kan anleggsarbeidene starte. 







Region øst


907 78 486
vidar.olderkjar@vegvesen.no
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Vi viser til vedlagte forslag til kommunale retningslinjer for tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 
Ringerike kommune, og har følgende merknader : 
Punkt 4, Tilskudd til driftskostnader. I avsnittet Utvidelse eller reduksjon av plasser i eksisterende 
barnehager foreslår kommunen at Barnets alder på vedtakstidspunktet (ikke barnets alder pr 15/12 
året før), legges til grunn for om det skal gis sats for barn under eller over 3 år.  
Dette kan en kommune i følge Udir sin presisering av forholdet mellom forskriften og lokale 
retningslinjer ikke bestemme selv. Barn som fyller tre år i løpet av kalenderåret skal regnes som små 
(under tre år, og gis tilskudd som små barn) hele det kalenderåret. 
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Tolkning-av-regelverket1/Tilskudd/Lokale-retningslinjer-
og-forskrift-om-likeverdig-behandling-/ 
Punkt 5, Tilskudd til kapitalkostnader. Ringerike kommune bruker samme formulering som ovenfor, 
men ved tildeling av kapitalskudd skiller man ikke mellom store og små barn i det hele tatt. Tilskudd 
til kapitalkostnader gis pr. heltidsplass. 
Med vennlig hilsen 
Berit T. Knutsen 
Espira Gruppen AS 
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  Forord 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av 
Normalreglement for sanitæranlegg, utgitt av Kommuneforlaget på 
vegne av KS og sist oppdatert i 1998. For den foreliggende utgaven har 
Kommuneforlaget ledet revisjonsarbeidet på vegne av KS. Arbeidet har 
vært utført av en egen redaksjonskomité i 2007–2008 som har bestått av: 
 
Tom Arne Gjertsen, Oslo kommune 
Bjørn Grimsrud, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) 
Toril Hofshagen, Norsk Vann 
Guttorm Jakobsen, adv.firmaet Haavind Vislie AS 
Øistein Torgersen, seniorkonsulent 
Terje Wikstrøm, Hias 
Torhild Øien, Kommuneforlaget 
 
Et høringsutkast ble i februar 2008 sendt ut til en rekke offentlige 
instanser og private organisasjoner, og deres innspill har vært verdifulle 
bidrag til resultatet som nå foreligger. 
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Innledning 
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative 
og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative 
bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, 
mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.  


Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet 
mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med 
tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende 
utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.  


Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den 
enkelte kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er 
utformet slik at de uforandret kan vedtas av kommunen. Det er 
imidlertid også mulighet for kommunen til å legge inn egne 
særbestemmelser.  


Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av 
hovedanleggene og leverandør av tjenestene innenfor vann og avløp. En 
del bestemmelser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet i lover og 
forskrifter, som plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK). 
Den foreliggende teksten er ment å utdype og konkretisere 
bestemmelsene i eksisterende lovverk og gi en kortfattet og lett 
tilgjengelig sammenfatning av de krav som gjelder. Det er imidlertid 
ikke meningen å presentere informasjon som finnes andre steder hvis 
dette ikke er nødvendig for sammenhengen i disse vilkårene. Det er 
brukt henvisninger til aktuelt regelverk der dette er naturlig. 


Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og 
bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor, blant 
annet når det gjelder klimaendringer. 


Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og 
kommunalt ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse 
abonnementsvilkårene. 
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 1. Generelt 
 1.1  Formål 
Formålet med disse bestemmelsene er å 
• fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som 


eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, 
stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg. 
Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom 
kommunen og den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet 
offentlig vann- og avløpsanlegg.  


• stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som 
tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med 
hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet. 


 1.2  Virkeområde/hjemmel 
Abonnementsvilkårene omfatter private vann- og avløpsanlegg tilknyttet 
offentlige vann- og avløpsanlegg. De gjelder både for eksisterende og 
nye abonnenter, og uavhengig av om abonnenten har skrevet under en 
erklæring om å overholde vilkårene eller ikke. 


For eksisterende abonnenter på vedtagelsestidspunktet i den enkelte 
kommune gjelder de administrative bestemmelsene fullt ut, med unntak 
for søknadsplikten for eksisterende anlegg der det ikke foretas 
vesentlige endringer, jf. pkt. 2.2, og kravet til avstandsgrense på 4 meter 
for eksisterende bebyggelse, jf. pkt. 3.4.   


For eksisterende abonnenter på vedtagelsestidspunktet i den enkelte 
kommune gjelder de tekniske bestemmelsene knyttet til oppføring av 
anlegg bare for følgende punkter: 
• Krav til overhøyde mellom topp hovedledning og laveste innvendig 


avløpsåpning, jf. pkt. 3.5 i tekniske bestemmelser 
• Krav om sikring mot forurensning for å hindre tilbakesuging fra 


privat ledningsnett til offentlig ledningsnett, jf. pkt. 2.4 i tekniske 
bestemmelser 
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Kommentar: Dette er selvsagt ikke til hinder for at kommunen 
håndhever øvrige lover og regler dersom anlegg/bygning/installasjoner 
er oppført i strid med gjeldende bestemmelser på oppføringstidspunktet. 
Eksempler på dette kan være oppføring av bygninger og installasjoner 
som er i strid med gjeldende kommunale vedtekter, normer etc., eller i 
strid med servituttlovens alminnelige bestemmelser om hvordan eieren 
av en eiendom med kommunen som ledningseier/servitutthaver plikter å 
opptre. 


For øvrig gjelder de tekniske bestemmelsenes krav i tilknytning til drift 
og vedlikehold av anleggene fullt ut så langt de passer. 


Kommentar: Dersom for eksempel en vannledning lekker, vil det utgjøre 
et brudd på de tekniske bestemmelsene som kan følges opp med et 
pålegg om utbedring, uavhengig av når ledningen ble lagt. 


Abonnementsvilkårene for vann og avløp gjelder, så langt de passer, 
også for påslipp til kommunal ledning fra offentlig veg, plass o.l.  


Abonnementsvilkårene for vann og avløp er gitt av kommunen som 
eier av hovedanleggene og leverandør av vann- og avløpstjenester. En 
del vilkår er i tillegg direkte hjemlet i lover og forskrifter. 


Kommentar: Private vann- og avløpsanlegg uten offentlig tilknytning 
omfattes ikke av abonnementsvilkårene, med mindre pålegg om 
tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg er gitt etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser. 


Henvisninger til lover og forskrifter 
Vann- og avløpsanlegg er omfattet av et betydelig regelverk som det er 
viktig å ha kjennskap til og følge. Plan- og bygningsloven, med teknisk 
forskrift (TEK) og veiledning til teknisk forskrift (VTEK), gir 
rammebetingelsene for planlegging og utforming av 
sanitærinstallasjoner og vann- og avløpsanlegg. I tillegg kommer enkelte 
lover med tilhørende forskrifter som normalt vil være av betydning for 
den enkelte kommunes vann- og avløpsabonnenter. Det gjøres 
oppmerksom på at lover og forskrifter kan endre seg over tid: 
• Plan- og bygningsloven med bl.a. følgende forskrifter:  


– Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (teknisk 
forskrift – TEK). Det vises til kapittel 9-5 Sanitæranlegg og 
kapittel 11 Vannforsynings- og avløpsanlegg 
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– Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK)  
– Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) 


• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
med bl.a. følgende forskrift:  
– Forskrift om begrensning av forurensning 


(forurensningsforskriften) 
 


• Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) og Lov om 
helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) med bl.a. 
følgende forskrift: 
– Forskrift om vannforsyning og drikkevann 


(drikkevannsforskriften)  
– Forskrift om miljørettet helsevern 
– Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v. 


• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
• Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med bl.a. følgende 


forskrifter: 
– Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 16 om 


kommunale vann- og avløpsgebyrer  
– Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer  


Nettbaserte kilder 
Det finnes også et stort antall veiledninger, normer, standarder, 
detaljblad, rapporter etc. som er av betydning for den som arbeider 
innenfor vann-, avløps- og sanitærområdet.  


For nærmere oversikt over gjeldende regelverk og annen nyttig 
informasjon viser vi blant annet til følgende nettbaserte kilder: 


www.lovdata.no 
Lovdata gir den komplette oversikt over lover og forskrifter m.m. i 
Norge. 


www.norskvann.no 
På Norsk Vanns hjemmesider finner du informasjon om regelverk, 
rapporter, veiledninger og annet fagstoff på VA-området. 


www.norskvann.no/Regelverk innen VA 
På Norsk Vanns regelverkssider legges det fortløpende ut informasjon 
om nytt regelverk på vann- og avløpsområdet. Norsk Vanns 
regelverkshjelp inneholder bl.a. følgende databaser: 
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• Regelverksdatabasen: database med lover, forskrifter og veiledninger 
på VA-området med lenker til nedlastbare versjoner på Lovdata og 
andre nettsteder 


• VA-jusdatabasen: tematisk database med ulike juridiske 
problemstillinger på VA-området som drøftes i lys av regelverk og 
rettspraksis 


• VA-norm 


www.rorsenter.no 
Norsk Rørsenter A/S er et kurs- og kompetansesenter innen vann- og 
avløpsteknikk og har prosjektledelsen for NKF og Norsk Vanns 
VA/Miljø-blad og for Norsk Vanns VA-norm (www.va-norm.no). 


www.regelhjelp.no 
Regelhjelp.no er et tilbud om bransjevise oversikter over regelverket. 
Bak nettstedet står Statens forurensningstilsyn, Mattilsynet, Direktoratet 
for arbeidstilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap. 


www.be.no/Byggeregler 
Databasen til Statens bygningstekniske etat over lover, forskrifter, 
veiledninger, blanketter m.v. 


www.standard.no 
Standard Norges hjemmesider, der man bl.a. kan finne oversikt over 
standarder på VVS- og VA-området. 


Det gjøres oppmerksom på at nettadressene kan endre seg over tid. 


 1.3  Definisjoner 
Kommentar: Standard abonnementsvilkår omhandler forholdet mellom abonnent og 
kommunen som leverandør av tjenestene, og for bedre presisering er det derfor valgt 
å avvike noe fra den terminologien innen vann og avløp som benyttes i lov og for-
skrift.  


  
Avløpsanlegg:  Med avløpsanlegg menes ledninger og øvrige


anlegg både for sanitært avløpsvann (spillvann),
industrielt avløpsvann og overvann.  


Kommentar: Avløpsanlegg omfatter ikke drensledninger.  
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Offentlig vann- 
og 
avløpsanlegg: 


 Hovedanlegg for vann og/eller avløp som kommu-
nen eller annet offentligrettslig organ har bygd eller
overtatt ansvaret for.  


Kommentar: Stikkledning for vann og avløp fra offentlig bygg
regnes i disse vilkårene som privat vann- og avløpsanlegg. 


Privat vann-  
og 
avløpsanlegg: 


 Private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor
husets yttervegg som er tilknyttet offentlig vann-
og/eller avløpsanlegg.  


Som privat anlegg regnes videre ethvert anlegg
som kommunen eller annet offentligrettslig organ 
selv ikke har bygd, ikke har overtatt ansvaret for
etter plan- og bygningslovens regler eller ikke på
annen måte har påtatt seg ansvaret for gjennom
skriftlig erklæring eller ved sin handlemåte/adferd. 


  Hvis ikke annet er angitt eller avtalt, er grensen 
mellom det private og det offentlige vann- og 
avløpsanlegget i tilkoplingspunktet på offentlig
ledning (se figur nedenfor): 
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Sanitær-
installasjoner: 


 Rør, installasjoner og utstyr innenfor husets ytter-
vegg som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.  


Abonnent:  Eier av eiendom med vann- og/eller avløpsinstalla-
sjoner som enten er tilknyttet offentlig vann- og 
avløpsanlegg, eller som har fått pålegg om tilknyt-
ning etter plan- og bygningslovens regler. 


Godkjent 
foretak: 


 Godkjent foretak er i disse vilkårene foretak som er
godkjent i henhold til forskrift om godkjenning av
foretak for ansvarsrett (godkjenningsforskriften)
innenfor relevant fagområde. Foretaket skal i tillegg
dokumentere at det utførende personellet har føl-
gende minimumskvalifikasjoner for det relevante
arbeidsområdet: 


Sanitær-
installasjoner:  


  
• Svennebrev som rørlegger 
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Privat vann-  


og 
avløpsanlegg:  


 • Svennebrev som rørlegger, samt S-ADK1-  
eller ADK1-sertifikat 


eller 


• Fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggs-
maskinførerfaget, samt ADK1-sertifikat 


  


 1.4  Plikt til å overholde bestemmelsene 
Abonnenten er ansvarlig for at hans private vann- og avløpsanlegg til 
enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at de til enhver tid gjeldende 
bestemmelser om bruken av anlegget blir fulgt, jf. pkt. 1.2, 1.5, 2.5 og 
3.7 i disse bestemmelsene. Abonnenten er også ansvarlig for at hans 
husstand, leieboere og andre som benytter hans anlegg, overholder 
abonnementsvilkårene. 


Godkjent foretak er ansvarlig for at de private vann- og avløpsanleg-
gene blir planlagt og utført i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. 
Alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg og sanitærinstallasjoner 
skal utføres av godkjent foretak i henhold til pkt. 1.3, med mindre 
kommunen, som eier av hovedanleggene, i det enkelte tilfelle har 
godkjent en annen utførende. 


 1.5  Overtredelser og håndhevelse 
Abonnementsvilkårene for vann og avløp skal håndheves av kommunen 
eller den kommunestyret gir delegert myndighet til, med mindre noe 
annet framgår av disse bestemmelsene.   


Kommunen kan kreve anlegg reparert, utbedret, omlagt eller fjernet 
dersom de er i strid med de administrative eller tekniske bestemmelsene 
i disse abonnementsvilkårene, eller med plan- og bygningsloven med 
tilhørende tekniske forskrift (TEK). Dette gjelder uavhengig av den 
myndighet som kommunen er tillagt etter forurensningsloven og plan- 
og bygningsloven når det gjelder krav om reparasjon av anlegg. 
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Kommunen kan etter forutgående varsel få arbeidet utført for abon-
nentens regning dersom slikt pålegg ikke etterkommes. Arbeid som ikke 
kan utsettes, kan kommunen få utført uten forutgående varsel. 


Kommentar: Håndhevelse av disse abonnementsvilkårene reguleres av 
privatrettslige regler og anses ikke i utgangspunktet som utøvelse av 
offentlig myndighet. I den grad et vilkår er stilt med hjemmel i 
kommunens private eierrådighet over eget vann- og avløpsanlegg, 
foreligger det derfor ikke formell klageadgang til noen overordnet 
instans. Dette gjelder hvis kommunen har funnet det sikrest å bruke 
eierrådigheten som hjemmelsgrunnlag, selv om det også skulle være en 
mulig alternativ hjemmel for pålegget i lovverket. Et eksempel på dette 
kan være ved krav om utbedring av utette vannledninger, hvor det kan 
være uklart i hvilken grad man også kan hjemle vedtaket i plan- og 
bygningsloven § 89. Hvis kommunen derimot bruker gjeldende lovverk 
som hjemmel for pålegg, gjelder forvaltningslovens bestemmelser. 


Hvis en minnelig ordning med den aktuelle abonnent ikke kommer i 
stand, skjer håndhevelsen ved at søksmål reises for de ordinære 
domstoler med krav om dom for at abonnenten plikter å etterkomme et 
nærmere gitt pålegg eller må unnlate å foreta en nærmere bestemt 
handling. Kommunen kan ev. kreve å få dekket utgifter for slikt arbeid i 
medhold av pkt. 1.5 andre og tredje ledd. På samme måte kan abon-
nenten reise sivilt søksmål for domstolene hvis han ikke godtar 
abonnementsvilkårene. 


I den grad bestemmelsene i abonnementsvilkårene også har hjemmel i 
sentrale lover eller forskrifter og håndheves i tråd med disse, jfr. pkt. 
1.2, kan sanksjonsbestemmelsene i dette lovverket benyttes. 


Kommunen kan også ved vesentlig mislighold av abonnementsvilkårene 
stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt til forholdet er 
rettet. 


Kommentar: Det forutsettes at kommunen utviser skjønn i slike saker, 
spesielt når det gjelder vanntilførsel til boliger. En eventuell stenging må 
ikke true liv og helse eller kunne medføre brannfare. 


Kommunen kan nekte godkjent foretak som ikke overholder de til 
enhver tid gjeldende abonnementsvilkårene (administrative og tekniske 
bestemmelser), å utføre arbeid på slike anlegg hvis forholdene ikke blir 
brakt i orden innen rimelig tid. Det samme gjelder hvis krav til 
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utførelsen etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter ikke 
blir overholdt. 


 1.6  Endringer  
Kommunestyret kan vedta endringer i de administrative bestemmelsene. 
Kommunestyret, eller den kommunestyret gir delegert myndighet, kan 
vedta endringer i de tekniske bestemmelsene. 


 1.7  Dispensasjon 
Når særlige grunner taler for det, kan kommunestyret eller det organ 
som kommunestyret har delegert myndighet til, gi dispensasjon fra disse 
abonnementsvilkårene.  


 1.7.1 Ikrafttreden. Opphevelse av tidligere bestemmelser 


Abonnementsvilkårene for vann og avløp trer i kraft fra den dato 
kommunestyret bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere 
vedtatte sanitærreglement eller tilsvarende bestemmelser om private 
vann- og avløpsanlegg tilknyttet kommunalt nett. 


 


2  Søknad og godkjenning 
av tilknytning m.m. 


 


2.1. Søknad om tilknytning til offentlig  
vann- og avløpsanlegg 
I tillegg til nødvendige søknader i henhold til plan- og bygningsloven 
skal kommunen, som eier av vann- og avløpsanleggene, ha søknad om 
tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg.  
Søknadsskjema fås hos kommunen.  
Søknad om tilknytning skal underskrives av abonnenten og godkjent 
foretak. Søknad skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med 
mindre kommunen tillater noe annet. 
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Kommunen kan også kreve at andre enn abonnenten, herunder leie-
takere, festere etc., underskriver slik søknad.  
Overdras et arbeid under utførelsen til et annet godkjent foretak, skal det 
sendes ny søknad. For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter 
at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen. 
Godkjent foretak skal sørge for at det foreligger situasjonsplan som viser 
privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygget) så snart anlegget er 
ferdig. Situasjonsplanen sendes kommunen for oppbevaring. 


Kommentar:  
Andre søknader 
Tiltak som oppføring, endring eller reparasjon av vann- og avløpsanlegg 
er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Mindre tiltak som ikke 
fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelser eller allmenne 
interesser, f.eks. lokal drenering og reparasjoner ved rør- og 
ledningsbrudd, kan unntas fra søknadsplikten.  


Uavhengig av om et tiltak er søknadspliktig, skal bestemmelser i plan- 
og bygningsloven og teknisk forskrift ivaretas av tiltakshaver.  


Når det gjelder søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann, henvises 
det til forurensningsforskriftens kap 15, jf. pkt. 3.12.2. Kommunen kan 
også kreve søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann.  


 2.2  Søknad om endringer 
Senere reparasjoner og utbedringer av sanitærinstallasjoner og private 
vann- og avløpsanlegg som medfører vesentlige endringer i vannforbruk 
eller utslippsmengder, krever tillatelse fra kommunen. 


Det kreves alltid tillatelse ved installasjon av sprinkleranlegg mot 
brann, snøkanoner og lignende. Det samme gjelder ved omlegging, reha-
bilitering eller opphør/stenging av private vann- og avløpsanlegg. 


Søknad om endringer skal underskrives av abonnenten og godkjent 
foretak som skal utføre arbeidet. Kommunen kan også kreve at andre enn 
abonnenten, herunder leietakere, festere etc., underskriver slik søknad.  


For øvrig gjelder de samme krav til søknaden som under pkt. 2.1, og 
det benyttes samme søknadsskjema.  
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 2.3  Tinglyste erklæringer  
Ved søknad om tilknytning kan det kreves vedlagt tinglyst erklæring for 
følgende forhold: 
• At det er innhentet tillatelse til å legge, drifte/vedlikeholde og skifte 


ut privat vann- og avløpsanlegg på andres eiendom  
• At flere eiere er solidarisk ansvarlig for at gjeldende vilkår 


vedrørende felles privat vann- og avløpsanlegg blir fulgt  
• At senere utvidet bruk av etablert felles privat vann- og avløpsanlegg 


blir godkjent av samtlige brukere/eiere  


Også ellers kan det kreves framlagt tinglyste erklæringer når det er nød-
vendig for å sikre noens rett. 


De tinglyste erklæringene skal i nødvendig utstrekning være påført at 
de ikke kan avlyses uten kommunens samtykke. 


 2.4  Godkjenning av søknad om tilknytning 
De vilkår som skal gjelde for godkjenning av søknad om tilknytning, 
fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle, herunder også eventuell 
påslippsavtale i henhold til forurensningsforskriften. 


Godkjent søknad innebærer at et arbeid må utføres i henhold til gjel-
dende abonnementsvilkår, lover og forskrifter, med mindre skriftlig dis-
pensasjon er gitt. 


Godkjent søknad om tilknytning skal sendes ansvarlig, godkjent 
foretak og abonnenten. 


 


2.5  Kontroll og besiktigelse av anlegg 
og installasjoner under utførelse 
Kommunen har når som helst, og uten forutgående varsel, rett til å kon-
trollere/besiktige sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg 
under utførelse i den grad disse kan ha betydning for drift og 
vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Vedkommende 
kontrollør skal uten oppfordring legitimere seg. 
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Kommunen overtar med sin kontroll ikke noe ansvar overfor abon-
nent, utførende godkjent foretak eller tredjemann. 


Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og ev. 
omlegging av private vann- og avløpsanlegg under utførelse dersom de 
ikke er i samsvar med abonnementsvilkårenes administrative og 
tekniske bestemmelser. 


Kommentar: Se også pkt. 3.7, som har tilsvarende bestemmelser for eksisterende 
anlegg og installasjoner. 


 2.6  Prøving  
I forbindelse med kontroll etter pkt. 2.5 kan kommunen forlange doku-
mentasjon av trykk og tetthets- og funksjonsprøving av 
sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 


 2.7  Krav til materiell og utførelse 
Det henvises til abonnementsvilkårenes tekniske bestemmelser når det 
gjelder krav til materiell og utførelse. Det vises også til plan- og 
bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift. 


Det skal utarbeides drifts- og vedlikeholdsinstruks for installasjoner 
og materiell, og denne skal oppbevares av abonnenten. 


 2.7.1 Separatsystem 


Kommunen kan kreve at stikkledningene legges som separatsystem i 
områder hvor kommunens ledninger er lagt som kombinertsystem. 


 3  Øvrige bestemmelser 
 3.1  Anleggs- og vedlikeholdsutgifter 
Alle omkostninger i forbindelse med etablering og drift av private vann- 
og avløpsanlegg bæres av abonnenten. 


Kummer, stengeventiler mv. som med kommunens tillatelse 
monteres på offentlig vann- og avløpsanlegg som del av det private 
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anlegget, bekostes i sin helhet av vedkommende abonnent. Utstyr og 
vedlikeholdsansvar kan etter søknad overtas av kommunen.  


 3.2  Funksjonskrav og tekniske krav 
Abonnenten er ansvarlig for at funksjonskravene og de tekniske kravene 
i tekniske bestemmelser, og i plan- og bygningsloven med tilhørende 
teknisk forskrift, overholdes i hele anleggets levetid. Dette gjelder også 
krav om at det private vann- og avløpsanlegget til enhver tid skal være 
tett, samt at de til enhver tid gjeldende krav til overhøyde mellom 
innvendig topp hovedledning i forgreningspunktet og laveste 
avløpsåpning i bygning (for eksempel sluk i kjeller) blir oppfylt. 
Dersom avløpsvannet pumpes, gjelder tilsvarende høydekrav målt til det 
høyeste punktet (gravitasjonspunktet) på pumpeledningen. 


I den grad en bygning på et tidligere tidspunkt er anlagt med lavere 
overhøyde enn dagens krav, skal det iverksettes tiltak for å kompensere 
for dette, f.eks. ved installasjon av tilbakeslagsventil eller pumpestasjon 
etter dispensasjon fra kommunen for å motvirke tilbakeslag. 
Abonnenten har plikt til å vedlikeholde slike installasjoner regelmessig. 


 3.3  Eksisterende offentlige vann- og avløpsanlegg  
Abonnenten godtar ved tilknytning til kommunens nett at eventuelle 
eksisterende offentlige vann- og avløpsanlegg på abonnentens grunn har 
rett til å bli liggende uavhengig av om denne rett er tinglyst eller ikke, 
og uavhengig av abonnentens kunnskap om ledningen på 
overtakelsestidspunktet for eiendommen.  


Kommentar: For nye vann- og avløpsanlegg som kommunen ønsker lagt over abon-
nentens eiendom etter at eiendommen ble tilknyttet kommunens nett, må kommunen 
inngå en avtale med abonnenten om rett til å ha ledningen på eiendommen. 


 3.4  Bygging nær offentlig vann- og avløpsanlegg 
Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyggelse, 
inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at den er til 
ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. 


 
19


STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP 







 


Slik bebyggelse skal ha en avstand til offentlig vann- og/eller 
avløpsanlegg på minst 4 meter. 


Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen etter søknad hvis 
utbygger sikrer drift og vedlikehold av offentlige ledninger med anlegg 
av varerør, kulvert eller tilsvarende, eller dersom tiltakshaver/abonnent 
forestår omlegging av hovedledningene etter servituttlovens regler. 


Eier av offentlige vann- og avløpsanlegg skal påse at ovennevnte 
krav blir ivaretatt i forbindelse med, og så langt som mulig parallelt 
med, den ordinære byggesaksbehandlingen av tiltaket etter plan- og 
bygningsloven.  


Håndhevelse av denne bestemmelsen skjer i tråd med pkt. 1.5 i disse 
bestemmelsene. 


Kommentar: For dem som ikke er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg, må 
kommunen sikre dette i en egen avtale.  


 3.5  Opphør av tilknytning 
Når privat vann- og/eller avløpsanlegg skal settes ut av drift, skal 
abonnenten sørge for at ledningen avstenges ved tilknytning på 
hovedledning eller der kommunen anviser. Kommunen kan i den 
forbindelse også kreve at private installasjoner på hovedledningen blir 
fjernet.  


Kommunen kan foreta oppgraving og stenging for eierens regning 
dersom dette ikke blir utført av eieren av privat vann- og avløpsanlegg.  


 3.6  Stengning av offentlige ledninger 
Alle planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen som 
skyldes arbeider på kommunale ledninger, gjøres kjent i rimelig tid på 
forhånd for de berørte abonnentene. 


Ved øyeblikkelig stenging av vannforsyningen på grunn av akutt 
arbeid på kommunens vannledninger, varsler kommunen de berørte 
parter så snart som mulig om når vannforsyningen vil være 
gjenopprettet. 
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Stengning av offentlig vannledning på grunn av tilknytning, opphør 
eller omlegging av privat stikkledning, kan bare utføres av kommunen 
etter bestilling fra ansvarlig utførende. Tidspunkt for stenging av 
kommunale vannledninger avtales med kommunen. Ansvarlig utførende 
plikter å varsle abonnenter som berøres av stengingen. 


 


3.7  Besiktigelse og kontroll av 
eksisterende anlegg og installasjoner 
Kommunen har når som helst, og uten forutgående varsel, rett til å 
besiktige/kontrollere sanitærinstallasjoner og private vann- og 
avløpsanlegg i den grad disse kan ha betydning for drift og vedlikehold 
av offentlige vann- og avløpsanlegg. Dette gjelder også kontroll av 
vannforbruket hos abonnenter som har vannmåler. Vedkommende 
kontrollør skal uten oppfordring legitimere seg. 


Det er kun kommunens egne mannskaper, ansvarlig utførende eller 
andre med tillatelse fra kommunen som kan utføre besiktigelse og kon-
troll av offentlige vann- og avløpsanlegg. 


Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og omlegging av 
sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg som ikke er i 
samsvar med abonnementsvilkårenes administrative og tekniske 
bestemmelser, eller foreta andre kompenserende tiltak. Dette gjelder i 
den grad forholdet kan ha betydning for drift og vedlikehold av 
offentlige vann- og avløpsanlegg. 


Kommentar: Som eksempel på dette kan nevnes: 
• Lekkasjer 
• Ulovlige påslipp på offentlig avløpsanlegg, herunder fett og 


miljøskadelige stoffer 
• Manglende overhøyde mellom topp hovedledning og laveste vannlås i 


bygning 
• Manglende tilbakestrømningsbeskyttelse i abonnentens 


vannledningsnett, jf. pkt. 2.4 i abonnementsvilkårenes tekniske 
bestemmelser  
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 3.8  Kontroll og innskrenking av vannforbruk  
Abonnenten forplikter seg til ikke å sløse med vann. 


Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan 
kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for 
eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre 
andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det 
nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold 
krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag. 


 3.9  Vannkvalitet og trykk 
For vannkvalitet gjelder drikkevannsforskriftens bestemmelser i § 12 (jf. 
§ 5) som minimumskrav. Kommunen kan, med Mattilsynets godkjen-
nelse, avvike fra drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet for en 
avgrenset periode, dersom kravene ikke kan oppfylles før utbygging av 
nytt vannbehandlingsanlegg e.l. er gjennomført. Kommunen skal infor-
mere abonnentene om slike avvik fra drikkevannsforskriftens krav til 
vannkvalitet. 


Næringsabonnenter med særskilt behov kan inngå avtale med kom-
munen om hvilke kvalitetsavvik de vil ha varsel om. 


Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den 
kommunale vannledningen. Dersom vanntrykket inne i bygningen ikke 
er tilfredsstillende, og dette ikke skyldes manglende trykk på 
kommunens ledning, må abonnenten bekoste og installere 
trykkforsterkningsanlegg. Kommunen kan kreve installering av 
reduksjonsventil på vanninnlegget dersom vanntrykket inne i bygningen 
overstiger 6 bar. 


Kommunen plikter å varsle abonnentene ved vesentlige endringer i 
vanntrykk eller vannkvalitet.  


Kommentar: I den grad vannkvalitet og/eller trykk utgjør en mangel 
etter forbrukerkjøpsloven § 16, kan abonnenten etter nærmere regler 
kreve prisavslag og/eller erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven § 26.  
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 3.10 Videredistribusjon av vann- og avløpstjenester 
Uten kommunens samtykke må det ikke tas, bortledes eller selges vann 
fra en eiendom som er tilknyttet offentlig vannanlegg, på en slik måte at 
uttaket i mengde overstiger et normalt husholdningsabonnement eller 
det vannforbruk som den aktuelle type virksomhet vanligvis har.  


Det samme gjelder for tilførte avløpsmengder fra den enkelte abon-
nent til offentlig avløpsanlegg. 


 3.11 Ekstraordinære vannuttak/påslipp  
Ved unormalt store eller støtvise vannuttak eller unormalt store eller 
støtvise påslipp av avløpsvann, f.eks. ved bruk til klimakjøling, 
sprinkleranlegg, jordvanning eller ved tømming av bassenger og 
oppfylling av tanker som overstiger det som er godkjent etter pkt. 2.1, 
2.2 og 2.4, må særskilt tillatelse innhentes fra kommunen. 


Kommunen kan som vilkår for slik tillatelse stille krav om 
installering av vannmåler. 


 3.12 Påslippenes beskaffenhet  


 3.12.1 Generelt 


Til offentlig avløpsanlegg må det ikke føres væsker, stoffer, gasser eller 
produkter som kan være brann- eller eksplosjonsfarlige, miljø- eller 
helsefarlige eller skadelige for offentlig avløpsanlegg. Dette innebærer 
at abonnenter som er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, må vise 
aktsomhet ved bruk av sine sanitærinstallasjoner for å unngå at slike 
væsker, stoffer, gasser eller produkter føres ut med avløpsvannet via 
vasker, sluk eller toalett. Eksempelvis skal farlig avfall leveres til 
godkjent mottak, legemiddelrester skal leveres til apotek og 
hygieneprodukter skal avhendes gjennom avfallsinnsamlingen. 


Kommunen må straks varsles dersom farlige eller skadelige væsker, 
stoffer, gasser eller produkter ved uhell blir ført til offentlig 
avløpsanlegg. 
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Kommunen kan stille krav til påslipp av overvann til offentlig 
avløpsanlegg, bl.a. innhold, mengde, sandfang, fordrøyningsbasseng 
m.m. 


 3.12.2 Forurensningsforskriften 


Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) har 
en rekke bestemmelser som regulerer påslipp av avløpsvann fra 
virksomheter og husholdninger til offentlig avløpsanlegg. De viktigste i 
denne sammenhengen er: 
• Utslipp av oljeholdig avløpsvann, herunder påslipp til offentlig 


avløpsanlegg, er regulert i forurensningsforskriften kap. 15. Det skal 
bl.a. sendes søknad til kommunen ved etablering av nye utslipp eller 
vesentlig økning av eksisterende utslipp av oljeholdig avløpsvann.  


• Påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsanlegg fra 
virksomheter og husholdninger er regulert i forurensningsforskriften 
kap. 15A. Slike påslipp er forbudt med mindre kommunen i forskrift 
gjør unntak fra forbudet.  


• Ingen kan sette i verk eller øke utslipp av fotokjemikalieholdig eller 
amalgamholdig avløpsvann uten at utslippet, herunder påslipp til of-
fentlig avløpsanlegg, etableres og drives i samsvar med kravene i 
forurensningsforskriften § 15A-5 til § 15A-7.  


• Kommunen kan i enkeltvedtak eller i forskrift fastsette krav til virk-
somheters påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsanlegg, jf. for-
urensningsforskriften § 15A-4. Kravene kan fastsettes ut fra hensynet 
til det offentlige avløpsanleggets utslippskrav, for å unngå skade på 
offentlig avløpsanlegg, for å sikre at driften av avløpsanlegget og 
slambehandlingen ikke vanskeliggjøres, for å sikre kvaliteten på 
avløpsslammet eller for å sikre helsen til personell som arbeider med 
offentlig avløpsanlegg. Kravene vil komme i tillegg til eventuelle 
krav som statlig forurensningsmyndighet har stilt i virksomhetens 
utslippstillatelse.  


 3.12.3 Eksempler på uønskede væsker, stoffer, gasser eller produkter 


Vi nevner her noen eksempler på hva som er å anse som væsker, stoffer, 
gasser eller produkter som kan være brann- eller eksplosjonsfarlige, 
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miljø- eller helsefarlige eller skadelige for offentlig avløpsanlegg, jf. 
pkt. 3.12.1. 


Det gjelder blant annet bensin, rensevæsker, løsningsmidler, maling, 
lakk, sprøytemidler, legemidler, tjære, fett, olje, voks, sement, kalk, 
mørtel, sot, asfalt, karbid, presskaker, cyanidforbindelser, sulfater, 
sulfider, kadmium, kvikksølv, amalgam, bly, kopper, nikkel, sink, krom, 
ammonium og magnesiumsulfater. Andre eksempler er vaskefiller og 
hygieneprodukter som bind, bleier, tamponger og Q-tips. 


Denne opplistingen er ikke uttømmende. 


 3.13 Utskillere og renseanlegg  
Ettersyn, tømming og vedlikehold av private olje- og fettutskillere, 
slamavskillere/septiktanker og andre renseanordninger tilknyttet 
offentlig avløpsanlegg må utføres i henhold til gjeldende forskrifter, 
utslippstillatelser og eventuelle øvrige vilkår som er satt. 


Dersom slike anlegg ikke drives tilfredsstillende, kan kommunen gi 
pålegg om utbedring eller stengning, eller overta driften midlertidig for 
abonnentens og/eller leietakers regning. Eieransvaret for de aktuelle 
anlegg tilligger fremdeles abonnenten/leietaker. 


Eier er pliktig til å sette utskillere og renseanlegg ut av drift og føre 
avløpet direkte til offentlig avløpsanlegg når kommunen krever det, jf. 
forurensningsloven § 26. 


 3.14 Ansvarsforhold 
Kommunen har ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlikehold 
av kommunale ledninger for vann og avløp. 


Abonnenten har tilsvarende ansvar for bygningens sanitærinstallasjo-
ner og private vann- og avløpsanlegg.  


Kommunen er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenten 
(herunder leietaker, fester o. l.) eller på private vann- og avløpsanlegg 
eller sanitærinstallasjoner som skyldes svikt i vanntilførselen eller i 
avløpssystemet, herunder tilbakeslag fra offentlig avløpsanlegg, med 
mindre svikten skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold fra kommunens 
side. 


 
25


STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP 







 


Kommunen er uten ansvar hvis private vann- og avløpsanlegg eller 
sanitærinstallasjoner, på grunn av arbeider på det offentlige hovednettet, 
forurenses eller tilstoppes av rust, slam eller andre stoffer, eller får frost-
skader. 


Det samme gjelder ved manglende vann til brannslokking/sprinkling 
og for skader som skyldes forhold som beskrevet i pkt. 3.9 og 3.10. 


Kommentar: Det henvises til teknisk forskrift, forskrift om brannforebyggende tiltak 
og tilsyn § 5-4 og NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 82. 


Så lenge kommunens uaktsomhet ikke kan anses for å være grov, gjelder 
den samme ansvarsbegrensning for svikt i form av 
tilbakeslag/oversvømmelse fra offentlig avløpsanlegg som skyldes 
nedbør/flom som er større enn den avløpsanlegget er dimensjonert for, 
eller dersom det private avløpsanlegget eller sanitærinstallasjonene ikke 
er i samsvar med abonnementsvilkårenes administrative eller tekniske 
bestemmelser. 


Kommunen er heller ikke ansvarlig for skader etter oversvømmelse i 
kjeller/lagerlokaler, andre næringslokaler eller boligareal som skyldes 
ledningsbrudd, kloakkstopp eller kapasitetsproblemer når skadetilfellene 
omfatter:  
• Bygningsmessig innredning, innbo og løsøre i rom som brukes til 


varig opphold (boligformål) og/eller næringsvirksomhet, og som 
mangler nødvendig godkjenning av bygningsmyndighetene til slik 
bruk.  


• Gjenstander som pga. sin verdi eller andre forhold er uvanlig eller 
uaktsomt å oppbevare på slike steder.  


• Varer som er lagret under lagringshøyde 100 mm over gulv.  
• Skader som skyldes manglende vedlikehold og tilsyn av 


tilbakeslagsanordning. 


Abonnenten er ansvarlig for skade eller ulempe han ved forsett eller 
uaktsomhet påfører offentlig vann- og avløpsanlegg. Abonnenten svarer 
også for skade eller ulempe som personer som bruker hans 
sanitærinstallasjoner påfører offentlig vann- og avløpsanlegg. 
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Har flere eiendommer felles ledninger, er alle eiere solidarisk 
ansvarlig for de plikter disse bestemmelsene pålegger abonnenten. Det 
vises for øvrig til pkt. 1.2 og pkt. 2.3 i disse bestemmelsene. 
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1. Bakgrunn 


 
Dagligvarebutikken i Hønengt 18 betjener et stort område. I 1960 -70 årene var det 11 -12 
dagligvarebutikker som dekket samme område (fra Nordre Torg til undergangen i Hønengt). 
Nå er det svært få dagligvarebutikker igjen i samme område. Rema 1000 her nå fungerer først 
og fremst som en nærbutikk til denne delen av Hønefoss by. Den har ca 8000 kunder pr uke. 
 
Nytt bygg er hovedsakelig planlagt for å sikre drift av en god dagligvarebutikk og gi butikken 
bedre og mer egnede lokaler. Dagligvareforretningens har sterkt behov for større, bedre lokaler 
og bedret parkeringsmuligheter. Lokalene er blitt alt for små på alle måter, og trenger daglig 
varetransport for påfyll av varer pga liten lagringsplass. 
 
Firma HEGI AS v/Stian Henriksen har forhandlet med kommunen om å legge 
parkeringsplasser på kommunens naboeiendommer, slik at en slik utvidelse kan bli mulig. 
Kommunen har stilt seg positiv til en slik løsning. 
 
Planforslaget fremmes av HEGI AS og Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har vært planfaglig 
rådgiver. 
 
 
Hønefoss, 23.12.2011 
 
Bjørn Leifsen 
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2. Prosess 


 
Saken om utvidelse ble, i forståelse med kommunen, aller først fremmet som en 
rammesøknad. Men kommunen ba deretter om at den ble fremmet som en reguleringsplan 
først. 
 
Planen ble så varslet av Ringerike kommune sin fellesannonse i Ringerikes Blad lørdag 25. 
juni 2011 og på kommunens internettsider, samt at det ble sendt brev til myndigheter og 
berørte parter. Frist for å avgi uttalelse ble satt til 15.august 2011. 
 
Etter at et første forslag ble oversendt kommunen ble planen returnert med ønsker om 
større detaljeringsgrad inne på tomta og parkeringsområdene. 
 
Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken. 
 
 


3. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 


3.1. Beliggenhet 


 
Planområdet omfatter følgende eiendommer: 
 


Gnr/bnr Navn 
317/164 Hegi AS Eiendom 


165 Veggrunn 
166 Hegi AS Eiendom 
168 Hegi AS Eiendom 
172 Ringerike kommune 
212 John Einar Pedersen 
214 Ringerike kommune 
319 Marit Trondsens bo v/Lena Trondsen 
578 Ringerike kommune 
579 Ringerike kommune 


1035/1 Statens vegvesen 
 
 
Området og eiendommene er vist på neste side. 
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Beliggenhet og varslet planområde. 
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3.2. Planstatus 


 
Området er i gjeldene kommuneplan for Ringerike avsatt delvis om forretningsområde og delvis 
som boligområde. Men nordre del av planområdet ligger delvis inntil Hønengata og her er det 
såpass med vegtrafikkstøy at det er mindre egnet som boligområde. 
 


 
Utsnitt av kommuneplan. 
 
Det er ingen (kjente) aktuelle reguleringsplaner for dette eller tilliggende områder. 
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4. Reguleringsplanforslaget. 


Nedenfor, og i vedlegg, er vist planforslaget. 
 


 
 


4.1. Bebyggelse 


 
Dagens butikkareal er på ca 700 m2 salgsflate og ca 160 m2 lager/div. Dette ønskes økt 
med ca 600 m2 i sum. Da blir det samsvar mellom omsetning og salgsareal som er tjenlig 
både for arbeidsmiljøet for de ansatte og for kundene. En utvidelse på mindre enn dette vil 
ikke gi en fullgod løsning, og den blir uforholdsmessig kostbar. 
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Forut for planutarbeidelsen har det vært signalisert og kommet innspill fra Buskerud 
Fylkeskommunen om at det er verneverdige bygninger i planområdet. Det gjelder alle de 
tre boligene; Hønengata 20, Parkgata 7 og Nygata 2. De to sistnevnte vedkommer ikke 
forslagsstiller og kommenteres ikke videre her. Jfr notatet om innkomne innspill. 
  
Forslagsstiller eier også Hønengata 20. Det er vurdert å bevare dette bygget, selv om det 
etter ny omgjøring av Hønengt nå etter ny vei og gangvei ligger svært nære disse. Bygget er 
blitt mer utsatt for støy og forurensning etter omgjøringen. Det består i dag av 3 boenheter og 
leietagere (spesielt i 1 etg) bor sjelden lenge pga ovennevnte punkter. Denne etasjen står i dag 
uten leietakere. Bygget er også veldig energikrevende og en bygningsteknisk tilstandsrapport 
bedømmer det som meget kostbart å restaurere. Årsaken har i stor grad vært at boligen har 
ligget i traseen til sentrumstangenten, noe som har medført at det har vært liten grunn til 
fortløpende oppgradering. 
 
Det er vurdert tre ulike utvidelsesmuligheter. En der en legger tilbygget inntil Hønengata 20, 
en der en legger tilbygget vinkelrett inn i gården og en der en river boligen. Dette er illustrert 
nedenfor: 
 


 
 
Tilbygg lagt inntil Hønengata 20. 
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Tilbygg vinkelrett på dagens bygg. 
 


 
Tilbygg der Hønengata 20 rives. 
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Å bygge helt, eller nesten inntil den nevnte boligen vil helt ødelegge byggets karakter, 
samtidig som det gir for lite tilbygg til forretningen. 
 
Å bygge tilbygg inn i gården vil nærmest dele gårdsplassen og parkeringsarealene i to, og 
dessuten gi uønsket form på butikken. Bygget på Hønengata 20 vil dessuten bli liggende som 
en “øy” i et parkeringsområde og få et lite preg av vern. Et problem med vernetanken er 
nettopp at bygget ligger uten kontakt med tilsvarende eldre bebyggelse som kunne gitt et 
samlet verneverdig bygningsmiljø. 
 
En har kommet frem til at den eneste gjennomførbare løsning er å rive bygg og garasje oppført 
på 317/168 (Hønengata 20) og koble nybygg til eksisterende bygning på Hønengata 18 i 
samme utførelse som dette, med forretningslokaler i 1.etg og leiligheter i 2.etg.  
 
En skisse til hvordan dette kan gjøres er vist her: 
 


 
 Fasade mot Hønengata 
 


 
Fasade mot gårdsplass. 
 
Planen åpner imidlertid for at høyden kan være større enn det ovenstående skisse viser. 
Etter samråd med administrasjonen på planavdelingen tillater planen at det kan bygges en 
etasje til. Denne bør i så fall være tilbaketrukket. 
 
Utnyttelsesgraden for området for boliger, forretninger og kontor er satt til %BYA=100%. 
Denne er satt så høyt fordi planområdet for dette omslutter bygningen helt, av regulerte 
fortau/gangarealer tett inntil. 
 
Maksimal byggehøyde er satt til gesimshøyde på 11,0m, og mønehøyde på 15,0 m over 
gjennomsnittlig terrengnivå, litt høyere enn eksisterende bygg. Skissen viser bygg som er 
litt lavere enn eksisterende bygg. (Etasjehøyden i butikklokalene vil bli ca 4,2m, som er 
høyere enn en vanlig etasjehøyde for boliger). 
 
Boligene i øvre etasjer er tenkt å henvende seg mot indre gård, med større balkonger. Det 
vil kunne gi nødvendig skjerming og soner med støynivå lavere enn grenseverdiene. Det 
planlegges noe i overkant av 20 boliger. 
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Områdene for parkering og lek (for boligene) samt interne fortau/gangarealer er regulert 
som egne formål. Sykkelparkering er vist særskilt. Det samme er oppstillingsplass for 
lastebiler ved varelevering. 
 
Den øvrige eksisterende bebyggelsen i Nygata 2 og Parkgata 7 er planlagt til bolig og 
kontor. Dette er gjort for at eierne der skal kunne anvende byggene til næringsvirksomhet 
dersom de ønsker det. 
 
Utnyttelsesgraden for området for boliger og kontor er satt til % BYA=70%. Denne er satt 
relativt høyt her også pga at parkeringsarealer inngår i arealene for BYA. Eiendommer i 
sentrum bør utnyttes relativt høyt. 
 
Maksimal byggehøyde er satt til gesimshøyde på 6,0m, og mønehøyde på 9,0m over 
gjennomsnittlig terrengnivå, som på eksisterende bygg. 
 
På kommunens eiendommer står et bygg som fungerer som et salgskontor for et husfirma. 
Huset er uten kjeller. Kommunen har signalisert at de ønsker en bedre bruk av sine 
eiendommer her, og at dette leieforholdet av tomta bør avsluttes. Derfor er dette bygget 
markert i planen som «bygg som forutsettes fjernet».  
 
Kommunen har ønsket at det blir en tverrgående gang-/sykkelveg mellom Parkgata og 
Hønengata nord i planområdet. Denne er vist som eget formål. 
 
 
Topografi. 
 
Tomta er relativt flat langsmed hovedretningen, men mot Parkgata er det noe høyere. I 
underkant av 1,5m. Det vil kreve at det utarbeides en situasjonsplan med høydeangivelser 
som ivaretar interne stigningsforhold og god overvannshåndtering. I bestemmelsene er det 
satt krav om dette. 
 


4.2. Trafikk. 


 
Planområdet omfatter søndre halvpart av kvartalet som dannes av Hønengata, Nygata, 
Parkgata og Gullagata. Hønengata er den mest trafikkerte og en viktig gjennomfartsåre i 
Hønefoss. Det er nylig oppgradert og rustet opp til å romme alle typer brukere, både 
kjørende, gående og syklende, som har fått eget sykkelfelt. Det er også markert busstopp. 
Det gjør at trafikkforholdene i denne gata er gjort så gode som de lokale forhold tillater.  
 
På de neste sider vises hvordan Hønengata er blitt mht arealbruk og oppmerking etter at 
den er blitt oppgradert. 
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Hønengatas arealbruk ved planområdet. Nye atkomster er markert. 
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Oppmerking av Hønengata (tatt fra planene den er bygd etter). 
 
 
Mengder 
 
Vegdatabanken angir at årsdøgntrafikken (ÅDT) forbi dette planområdet er ca 17600. 
Skiltet hastighet er 50 km/t og andel tungtrafikk ca 10 %. 
 
Nygata krysser Hønengata i syd, der krysset er lysregulert og myke trafikanter er prioritert 
i fasene og det er lagt brosteins”øyer” med hensikt å markere de myke trafikantenes arealer 
i krysset.  
 
Det finnes ikke tellinger som viser ÅDT i Nygata her, men vi har estimert den til ca 1500, 
der trafikken til/fra butikken utgjør en vesentlig del. Skiltet hastighet 30 km/t. 
 
Parkgata fungerer som en boliggate med en del trafikk til/fra butikkens nordre innkjøring. 
Estimert ÅDT 800. Skiltet hastighet 30 km/t. Den har ingen fortau. Dersom det vil bli 
behov for det seinere på denne siden av den har en satt byggegrenser slik at eventuelle nye 
bygg eller anlegg ikke vil umuliggjøre det her.  
 
Med 8000 besøkende pr uke, antatt ca 70% med bil og 6 salgsdager pr uke, vil dette bidra 
med en ÅDT på ca 1600. Etter tradisjonelle sammenhenger mellom ÅDT og makstime gir 
det en makstimebelastning på ca 220. Det er også verifisert gjennom egne tellinger. Se 
nedenfor. 
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Med den viste fordelingen på atkomstene tilsier dette at trafikken fordeler seg slik i dag: 
 
Gate ÅDT-bidrag Makstimebidrag Gatas totale makstime 
Hønengata nord for lyskryss 920 125 2300 
Hønengata syd for lyskryss 380 50 2900 
Nygata mot lyskryss 925 125 200 
Nygata nord/Parkgata sydover 180 25 100 
Parkgata nordover 300 40 100 


 
Selv om butikkarealet øker med ca 70% vil trafikkøkningen neppe bli mer enn ca 50%, da 
store deler av tilbygget ikke vil være salgsflater, men lager og ansattes rombehov. Ca 20 
boliger vil gi et bidrag til ÅDT på ca 80. Påvirkningen på det lokale vegnettet vil derfor bli 
svært moderat. 
 
Med disse forutsetningene vil en, sammen med en årlig vekst på ca 2% på hovedvegnettet, 
få følgende totale trafikktall på de nevnte veglenkene: 
 
Trafikk 2021. Totalt. 
Gate ÅDT Makstime 
Hønengata nord for lyskryss 22075 2870 
Hønengata syd for lyskryss 27300 3550 
Nygata mot lyskryss 2850 370 
Nygata nord/Parkgata sydover 1150 150 
Parkgata nordover 1230 160 


 
 
 
Atkomster 
Opprinnelig hadde de to eiendommene Hønengata 18 og Hønengata 20 hver sine inn- og 
utkjøringer direkte til Hønengata. I tillegg hadde Hønengata 18 inn- og utkjøring til 
Nygata. I forbindelse med byggesaker og omgjøring av Hønengata er atkomstene derfra 
redusert til kun en innkjøring (dvs at det ikke er lov å kjøre ut på den fra de to 
eiendommene). Dagens innkjøring fra Hønengata forutsettes flyttet noe lenger nord og 
unna krysset, der en ikke har høyresvingefeltet fra Hønengata til Nygata. Dette vurderer en 
å ville bli en forbedring.  
 
I forbindelse med denne planen er trafikken inn og ut av butikkparkeringen registrert. I 
makstimen (en torsdag efta kl 16-17) har en registrert følgende: 
 


 
 
 
 
 


Til disse tallene kan det konkluderes at innkjøringen fra Hønengata er viktig. Denne 
muligheten avlaster dessuten kapasiteten i lyskrysset ved at besøkende nordfra ikke trenger 
å kjøre innom det for å komme til butikken. En anser det derfor tjenlig for alle parter at 
denne muligheten fortsatt finnes. Atkomsten effektiviserer dessuten interntrafikken mht 
parkering.  
 


Atkomst Inn fra 
Hønengt 


Inn fra 
Nygata 


Ut til 
Nygata 


Inn fra 
Parkgt 


Ut til 
Parkgt 


Alle 


Enkeltvis 51 51 64 21 31  
218 Sum 51 115 52 
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Inn- og utkjøring til Nygata planlegges ikke endret. Den største andelen av besøkende 
bruker denne. 
 
Inn og utkjøring til Parkgata viser seg å være forholdsvis mye brukt, selv om den ligger 
minst tilgjengelig til. Det må tolkes som at det er mange lokalkjente her. Dvs at butikken i 
stor grad fungerer som en nærbutikk.  
 
I makstimen kjører det ca 110-120 biler inn og ut av området. 
 
 
Parkering. 
I dag er det ca 60 tilgjengelige parkeringsplasser på stedet. I disse inngår ca 20 plasser på 
kommunens grunn som ikke er butikkens sine, men som kan benyttes fritt, også for 
butikkens besøkende. Med ca 120 biler som benytter ca 40 parkeringsplasser i makstimen, 
er gjennomsnittlig parkeringstid/besøkstid ca 20 min. 
 
Parkeringsbehov for de nye boligene innenfor planområdet ivaretas med to 
biloppstillingsplasser per boenhet på egen tomt. (Dette vil være i overkant hva en faktisk 
forventer, da mange av leilighetene blir små og det er også noen hybler av disse). Dvs 40 
stk. Når butikkarealet øker vil det også i prinsippet også øke parkeringsbehovet, men med 
den svært trange løsningen i dag vil den ikke kunne øke tilsvarende.  
 
Planen som fremmes rommer ca 110 parkeringsplasser. Med ca 40 plasser til beboerne vil 
ca 70 være tilgjengelige for handel. Den er nær en fordobling fra dagens tilbud. 
Parkeringstilbudet blir altså sterkt forbedret i forhold til en antatt besøksøkning som neppe 
blir over 50%. 
 
Det vil ikke bli merket spesielle parkeringsplasser kun for beboerne, slik at besøkende også 
kan utnytte de som er myntet på beboerne, og omvendt. 
 
En anser derfor at planen viser et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. 
 
 
Interntrafikk. 
Med tre mulige og valgfrie atkomster, samt såpass god avstand mellom parkeringsrekkene 
at bilene kan passere hverandre i begge retninger, vil interntrafikken kunne bevege seg 
fritt. Det er også nødvendig i situasjoner der parkeringskapasiteten nærmer seg fullt ut 
utnyttet, samt at trafikk ikke blir presset ut i uønskede utkjøringer. 
 
Varebilene får samme tilbud som i dag, med hovedatkomst fra Nygata. Naturlig utfart for 
dem blir Parkgata og tilbake til lyskrysset. 
 
Dette er illustrert på neste side. 
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Kollektivtilbud 
Det er busstopp i Hønengata for begge kjøreretninger rett på utsiden av butikken. Der går 
det tett med bybusser og andre regionale busser. Kollektivtilbudet er så godt på stedet som 
Hønefoss kan tilby. En finner det derfor ingen grunn til å analysere tilbudet nærmere i 
denne saken. Forbindelsen mellom butikken og busstoppet på den andre siden er 
lysregulert fotgjengerfelt ved lyskrysset.  
 
Som typisk nærbutikk er det ikke mange som vil bruke kollektivmiddel hit, men om det er 
så er dette tilbudet meget godt. 
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Gående og syklende. 
 
Det er en god del besøkende som går eller sykler til butikken. De har godt regulerte forhold 
vha fortau og sykkelfelt langs Hønengata og delvis inn i Nygata. Kryssing av Hønengata 
skjer i lyskrysset rett i sørenden av planområdet. I nord er vist en gang-/sykkelveg for de 
som ønsker å ta seg frem mellom Parkgata og Hønengata uten å måtte benytte 
parkeringsområdene. 
 
Inne på gårdsplassen/parkeringsområdet må det forbli noe blandet trafikk mellom gående 
og biler som manøvrerer til/fra parkeringsplassene, samt til/fra atkomstene. Dette kan være 
noe negativt for mindreårige, men en ser ingen muligheter for å skille trafikantene helt. 
Men en har regulert interne fortau/gangarealer for å markere gåendes rettigheter og 
kanalisere disses ferdsel. Lekeområdet bør gjerdes inn. 
 


4.3. Strøm, og vann- og avløpsnett 


Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området. Det er satt krav i 
bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet. 
Det planlegges fjernvarmeanlegg i området, som det blir mulig å knytte seg til. 
 
 


4.4. Barn- og unges interesser 


Arealet som skal bebygges har til nå vært butikk, parkeringsareal og hager. Det har ikke 
vært brukt som oppholds- eller lekeareal av barn og unge i nærmiljøet. 
 
I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass. På Hønefoss 
skole er det lekeareal, og på St Hanshaugen er et større friområde. I denne planen er det 
avsatt et ca 360 m2 stort felles lekeareal.  I tillegg vurderes det å bli avsatt små 
sandlekeareal i tilknytning til leilighetenes balkonger. 
 
Ventelig blir det få leiligheter for barnefamilier i dette prosjektet. Tilbudet om lekeareal 
bør derfor bli tilstrekkelig.  
 
Atkomsten til lekeområdet planlegges over parkeringsplassen inn i dens vestre hjørne, men 
dette vil bli detaljert i en samlet situasjonsplan. 
 


4.5. Universell utforming 


Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell 
utforming. 
 


4.6. Grunnforhold 


Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet. Byggegrunnen forventes 
i hht NGU-kartlegging å være fyllmasser.  Dette regnes som stabile masser og det er ingen 
registrerte problemer, verken i eldre eller ny bebyggelse i området. 
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4.7. Kulturminner 


I forbindelse med oppstart av med reguleringsplanen har Fylkeskommunen ikke gitt 
tilbakemelding om at det er nødvendig med sjakting av området mht automatisk fredede 
kulturminner. Men dersom det i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid blir funnet 
automatisk fredete kulturminner skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i 
Buskerud fylkeskommune skal varsles. 
 
Mht vern av bygninger så vises til vedlagte notat med kommentarer til fylkeskommunens 
ønske om vern i tilknytning til leilighetene, samt vurderingen mht mulighetene for det. 
Konklusjonen er at vern av Hønengt 20 ikke er forenlig med utvidelse av butikken. 
 
 


4.8. Risiko og sårbarhetsanalyse 


Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er fylt ut, og følger som eget vedlegg. Forhold 
og/eller uønskede hendelser som kan forekomme er utredet i det følgende: 
 
 
Radon: 
Radon kan forekomme i berggrunnen, og det er tatt med bestemmelse om at det skal 
gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige 
bygninger for varig opphold. 
 
Sikring mot radon skal håndteres 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.  
 
Høyspentanlegg. 
 
Det er en transformatorkiosk nær inntil leikeplassen. Denne skal avskjermes vha tett 
gjerde. 
 
 


4.9. Miljøkonsekvenser 


 
Støy: 
Det er utført støyberegninger. Se egen rapport.  
 
Resultatene viser, som ventet, at støynivåene i fasadene mot vegene er til dels betydelig 
høyere enn retningslinjene krav til boliger. For yttervegg av boligene i 2.etg mot Hønengt 
er støynivået ca 73 dBA i Lden og ca 84 dBA i Lmaks. Mens ved fasadene for mot indre gård 
har tilsvarende støynivå på hhv 50 og 69 dBA. Dvs under grenseverdiene her. Det tilsier at 
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leilighetene ikke kan ha vinduer ut mot Hønengt fra rom med støyfølsom bruk, dersom 
dette blir de eneste vinduene for slike rom. 
 
Eksisterende bygg som vender mot Parkgata og Nygata har 5-7 dB høyere verdier enn 
retningslinjene har som grenser i fasadene som vender mot disse. Ved fasadene vekk fra 
gatene er verdiene under grensene satt i støyretningslinjene. 
 
Uteområdene nord på tomten som er avsatt til lekeområder får støynivå høyere enn 
grenseverdien 55 dBA. Ca 62-63 dBA Lden. En vil derfor tilrå at dette området skjermes 
mot støy, selv om det blir balkongene som nok blir hoveduteområdet for leilighetene. 


 
Nivået på støy i fasadene er så høye at det vil være behov for å utføre fasadetiltak. De 
beregnede verdiene i fasadene vil være utgangspunkt for slike tiltaksvurderinger. 
 
 
Biologisk mangfold: 
Området er i dag gårdsrom bebygde arealer og til dels hage.  
Ny bebyggelse vil ikke påvirke viltkorridorer eller viktige grøntdrag. Tiltaket vil ikke 
medføre negative konsekvenser for plante- og dyrelivet i området. 
 
 


5. Arealbruk. 


 
Arealbruken fordeler seg slik: 


Formål: Areal i daa 
PBL. § 12-5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg 
Bolig/kontor 1.165 
Bolig/forretning/kontor 1.425 
Lekeplass 0.362 
PBL. § 12-5, ledd 2 - Samferdselsanlegg 
Kjøreveg 
Fortau/Gang- og sykkelveg 
Parkering 


0.780 
0.930 
3.487 


SUM 8.149 
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§1  PLANENS HENSIKT  
Hensikten med detaljreguleringen er å bedre trafikksikkerheten langs 
Rv. 7 ved at kjøreretningene skilles med midtmarkering. Planen skal 
samtidig legge til rette for opprusting av bussholdeplasser. 


 


§2  PLANENS AVGRENSNING 
 Planens avgrensning er vist med reguleringsgrense på plankart datert 


31.05.2012, og 14.09.2012. 
 


 
§ 3  AREALFORMÅL I PLANEN 


I planområdet angis følgende arealformål (jfr. PBL  § 12-5):  
-              


  


Arealformål:  Innhold: 
Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur  
(PBL § 12-5, nr.2) 
 


- Kjøreveg / avkjørsel – privat veg 
- Annen veggrunn - teknisk anlegg 
- Kollektivholdeplass/Plattform/Lehus 
 


Landbruks, natur- og 
friluftsformål 
(PBL § 12-5, nr.5) 


- LNF-område  


  
Bruk og vern av sjø og 
vassdrag, med 
tilhørende strandsone 
(PBL § 12-5. nr.6) 


- Naturområde i sjø og vassdrag 
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§ 4  HENSYNSSONER I PLANEN  
  I planområdet angis følgende hensynssoner (PBL  § 12-6):   
 


Sone:  Innhold:  
  


Sikringssone Frisikt 
Faresone Høyspenningsanlegg (inkl. 


høyspentkabler) 
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§ 5 FELLESBESTEMMELSER    (Jfr. Plan- og bygningslovens §12-7) 
 


 
§ 5.1  Allmenne plankrav (Jfr. Plan- og bygningslovens §12-7) 
 
 
§ 5.2.1 Avkjørsler   


Plassering av avkjørsler er veiledende, men antallet og fra hvilken 
veg/gate tomta skal ha atkomst, er bindende. Ved justering av 
plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i 
konflikt med kryss, kurvatur o.l. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 
5m. 


 
§ 5.2.2 Kulturminner:  


Tiltakshaver har stanse- og meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 
andre ledd første punktum. Dersom det viser seg at tiltak innenfor 
planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne 
eller fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses 
og kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler 
tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.  


 
§ 5.2.3 Støy 


For eksisterende bygninger gjelder ‘’Forskrift om begrensning av 
forurensning ‘’ (forurensningsforskriften). Den setter grense for 
maksimalt innendørs støynivå i gjennomsnitt over døgnet til 42 dBA. 
Dersom denne grensen overskrides, har anleggseier plikt til å gjøre 
nødvendige støyreduserende tiltak.  


 
§ 5.2.4 Universell utforming:  


Universell utforming skal legges til grunn ved utforming av trafikkanlegg, 
slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.  


 
 
§ 5.2.5 Midlertidig anleggsbelte/riggområde 


Områder med midlertidige anleggsbelter / riggområder 
(bestemmelsesområder) er vist med svart stiplet skravur på plankartet 
på andre formål. Disse områdene kan benyttes til anleggs- og 
riggområder så lenge anleggsarbeidene pågår. Når anleggsarbeidet er 
utført, skal arealene istandsettes. Bestemmelsene om de midlertidige 
anleggs- og riggområdene opphører når kommunen har fått melding om 
at anlegget eller deler av dette er ferdigstilt.  
     
Innenfor anleggsbeltet kan det utføres permanente terrengtilpasninger. 
Landskap og vegetasjon skal ikke berøres mer enn høyst nødvendig.  
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§ 5.2.6 Anleggsperioden 
Forskrifter og retningslinjer om begrensning av støy i anleggsperioden 
skal følges. Ved behov skal det gjøres tiltak for å unngå støvspredning i 
anleggsperioden. 


 
Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer 
framkommelighet for biltrafikk, kollektivtrafikk, gående og syklende. 


 
§ 5.2.7 Forurenset grunn:  


Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal 
ansvarlig myndighet varsles,- jfr. Forurensningslovens § 7. 
 


 
 
 
 
 
§ 5.2  Rekkefølgebestemmelser  
 
§ 5.2.1 Erosjonssikring og vegetasjonsetablering 


For å sikre Soknavassdraget mot forurensning skal det før det foretas 
tiltak med erosjonsrisiko, for eksempel fjerning av vegetasjon, graving- 
og fyllingsarbeider, anlegges avskjæringsgrøfter der det er fare for at 
overflatevann kan renne inn mot erosjonsutsatte tiltaksområder. Det 
skal gjennomføres nødvendige tiltak for å hindre uheldig avrenning av 
forurensning og sedimenter til Soknavassdraget og sideelva Væla av 
hensyn til elvemusling. 


 
I anleggsfasen skal skråninger istandsettes fortløpende for å sikre 
skråningene mot erosjon. Skråninger skal tilsåes og gjødsles med 
gresstyper som har rask etablering. Stedegen vegetasjon benyttes som 
permanent beplantning av vegskråninger og andre terrengtiltak.  


 
I plan for Ytre Miljø for breddeutvidelse av Rv. 7, skal det beskrives 
detaljert hvordan sikring mot forurensning av Sokna i anleggsperioden 
utføres. 


 
 
§ 5.2.2 Midlertidig anleggsbelte / riggområder 


Midlertidig anleggsbelte / riggområder skal være ferdig istandsatt før 
anlegget tas i bruk, eller så snart som mulig påfølgende vår dersom 
anlegget tas i bruk vinterstid. 


 


  







5 


 


 


 


§ 6  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
(Jfr. Plan- og bygningslovens §12-5, pkt. 2) 


 


§ 6.1 Kjøreveg 
Området omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss, rekkverk og andre 
anlegg som naturlig tilhører veg. Rv. 7 reguleres til en vegbredde på 10 
m, derav kjørefeltbredde på 3,5 m, sperrefelt/ midtmarkering med 
bredde 1 m og vegskuldre med bredde 1 m. På spesielle strekninger blir 
vegskulder 1,5 m. 


§ 6.2 Kollektivholdeplass/Plattform/Lehus 
Området skal brukes til holdeplass for buss og venteareal. Området 
skal ha universell utforming. Kollektivholdeplassene Gardhammar, 
Funkalsrud, Funkalsrud øst og Borglund skal i begge retninger 
oppgraderes til universell utforming. Kollektivholdeplass ved km. 8,1 
(øst for Borgerudveien) skal også opprettholde kontrollplassfunksjon. 
Kollektivholdeplass ved km. 9,4 (holdeplass Jonsrud) skal legges ned 
med bakgrunn i usikker / farlig adkomst for passasjerer. 


§ 6.3 Annen veggrunn – teknisk anlegg 
Arealer vist som annen veggrunn – teknisk anlegg, omfatter skjærings- 
og fyllingsskråninger, grøfter, støttemurer og restareal. Det tillates 
oppført tekniske installasjoner knyttet til drift av veganlegget der hvor 
dette ikke er i konflikt med nødvendige frisiktsoner. Arealene skal tilsås. 
Opparbeidelse skal være ferdigstilt i forbindelse med overlevering av 
veganlegget. 


§ 6.4  Mindre justeringer av formålsgrenser 
Mindre endringer i skråningsutslag innenfor område "Veg - Annen 
veggrunn", vil kunne skje som følge av uforutsigbare forhold som for 
eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre 
at areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som 
framgår av formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til 
vegformål forutsettes benyttet som tilstøtende formål. 


 


 


§ 7  LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDE 
  (Jfr. Plan- og bygningslovens §12-5, pkt. 5) 
 


§ 7.1  LNF-område 
Reguleringsbestemmelsene følger gjeldende kommuneplan for 
tilgrensende område. 
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§ 8  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE 
STRANDSONE 


  (Jfr. Plan- og bygningslovens §12-5, pkt. 6) 
 
§ 8.1  Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  


Reguleringsbestemmelsene følger gjeldende kommuneplan for 
tilgrensende område. 


 


 


§ 9 HENSYNSSONER 
(Jfr. Plan- og bygningslovens §12-6) 


 
§ 9.1  Sikringssone – Frisiktsone:  


Ved kryss og avkjørsler skal det være frisikt som vist i plankartet. I 
frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende 
vegetasjon og gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager 
mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende 
utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende 
vegers nivå. 


 


§ 9.2 Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler): 
Fareområde omfatter området under og rundt høyspentlinjen. Det 
tillates ikke noen form for bygningsmessig aktivitet eller øvrige tiltak 
innenfor dette området uten godkjenning fra linjeeier 
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FORORD 
 


Hva er en reguleringsplan 


Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes 
eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og 
utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en 
konsekvensutredning. 


 


Reguleringsplanens innhold 


En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere 
hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. Kart og bestemmelser er 
juridisk bindende. I tillegg inneholder planen ofte en tekstlig planbeskrivelse. 


 


I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er reguleringsplanen grunnlag for ekspropriasjon uten ny behandling av 
ekspropriasjonsgrunnlaget. 


 


Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte med supplerende 
tegninger. 


 


Behandling av reguleringsplan 


Ofte planlegger Statens vegvesen etter PBL. § 3-7 jf. § 12. Dette gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle 
ledd i planarbeidet fram til sluttbehandlingen i kommunestyret.    


 


Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at grunneiere og andre 
berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn i 
minst 6 uker. Etter at fristen for merknader er ute, gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av 
planen blir foretatt. Deretter sendes planen til kommunen for 2.gangs behandling. Det er kommunestyret som har 
myndighet til å vedta en reguleringsplan. 


 


Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Dersom eventuelle innsigelser ikke blir tatt til følge, kan 
kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Hvis mekling ikke fører fram skal planen sendes til 
Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i 
så fall gjøre de endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket. 


 


Klage på vedtatt reguleringsplan 
Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter PBL § 12-12 jf. § 1-9. Departementet er 
klageinstans for enkeltvedtak etter § 1-9.  
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1 Innledning 


Forslaget til detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, midtmarkering, er utarbeidet av Statens 


vegvesen med bistand fra Norconsult AS med hjemmel i plan og bygningsloven § 3-7. Forslaget til 


detaljregulering omfatter utvidelse av eksisterende veg, og Ringerike kommune har vært positive til 


behandling etter PBL. § 3-7. Oppdragsleder hos Norconsult har vært siv.ing. Ivar Skyberg. 


Prosjektledere hos Statens vegvesen har vært Tom Erik Koppergård i startfasen, og Silje Island i 


avslutningsfasen. Planen er en detaljreguleringsplan. Prosjektet følger plan- og bygningslovens 


prosesskrav for utarbeidelsen av reguleringsplan.  


Plan ID: 0605-353 


 


Utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn blir kunngjort i Ringerikes Blad, samt på Ringerike 


kommunes nettside. Grunneiere, rettighetshavere og offentlige etater vil bli tilskrevet.  


 


Planforslaget vil bli tilgjengelig hos Statens vegvesen, Drammen kontorsted (Tollbugata 2, Drammen), 


og på Servicetorget i Hønefoss. I tillegg vil planen legges ut på www.vegvesen.no/Vegprosjekter.  


 


Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 02.06.2012. Frist for å komme med merknader til 


planforslaget var 16.07.2012. 


 


Merknader til forslag til reguleringsplan sendes til: 


Statens vegvesen Region sør 


v/Silje Island 


Postboks 723 


4808 Arendal 


 


e-post: firmapost-sor@vegvesen.no 


 


Spørsmål knyttet til reguleringsplanen / detaljreguleringen kan rettes til:  


Statens vegvesen v/Silje Island, tlf. 815 48 000 eller e-post: silje.island@vegvesen.no 


 


Ringerike kommunes kontaktperson er Heidrun Flognfeldt Andreassen, tlf. 32 11 74 00, 


eller e-post: Heidrun.Andreassen@ringerike.kommune.no   


 


Statens vegvesen vil behandle innkomne merknader, og vurdere evt. endringer, før planen blir sendt til 


kommunestyret i Ringerike for 2.gangs behandling og vedtak.  


 


Endelig planvedtak kunngjøres av Ringerike kommune. 


 


I Handlingsprogrammet for riksveger 2010 – 2013 er det foreslått midler til bygging av midtmarkering 


i 2012. 


  



http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter

mailto:firmapost-sor@vegvesen.no

mailto:silje.island@vegvesen.no
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2 Bakgrunn og formål 


2.1 Planområde 


Planområdet ligger langs Rv. 7 ved Veme, og på strekningen mellom Hønefoss og Sokna i 


Ringerike kommune. Strekningen er ca. 3 km, og starter i kurve med eksisterende fysisk 


midtdeler øst for Veme og strekker seg like vest for Gardhammarkrysset, der Fv. 176 går mot 


Skotland. 


 


Oversiktsbilde. Planområdet vist med rød strek. 


I hver ende av den røde streken er det en sirkel med sorte og hvite felter, dette er parsell-


flagg, og markerer avgrensningen av det planlagte tiltaket. Riksveg 7 er målt opp meter for 


meter, og dette tiltaket starter (i høyre del av oversiktsbilde) der oppmålingen viser 7450 


meter, som tilsvarer km 7,45. Tiltaket avsluttes der oppmålingen viser 10520 meter, som 


tilsvarer km 10,52. Det er høyspentledning over Rv. 7 ved km 8,34 og bru over Væla ved km 


8,88.  


 


2.2 Problemstilling 


Rv. 7 er en av hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet og er belastet med en del 


møteulykker og utforkjøringsulykker. Periodisk trafikk gjør seg gjeldende med økt 


trafikkmengde i helge- og høgtidsperioder og i ferieperioder. Det er gjennomgangstrafikk til og 


fra Vestlandet, samt fritids- og ferietrafikk til og fra tettstedene Nesbyen, Gol, Geilo og 


Hemsedal som i hovedsak utgjør trafikkøkningen i disse periodene.  


 


2.3 Formål med planen 


Formål med prosjektet er å redusere faren for møteulykker og utforkjøringsulykker ved 


utvidelse av eksisterende veg og terrengutforming av riksvegens sideareal. Andre viktige 


hensyn som skal ivaretas i prosjektet er å sikre best mulige forhold for nærmiljø, kulturmiljø, 
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landskap og naturressurser. Prosjektet er viktig for å redusere standardspranget fra ny Rv.7 


Ramsrud – Kjeldsbergsvingene mot eksisterende Rv.7. 


Detaljreguleringsplankartet m/reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til 


hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med vegbyggingen. 


Vedtatt reguleringsplan gir hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av 


tiltaket. Planen skal også vise hvilke tiltak som evt. skal gjennomføres for å bøte på negative 


effekter av vegutbedringen.  


Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser skal 


en sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne 


interesser gjennom informasjon og medvirkning. 


2.4 Justering av planen etter offentlig ettersyn 


Under offentlig ettersyn er det fremkommet momenter som medfører noen endringer i planen. 


Disse er innarbeidet i plankart og bestemmelser, og hele tiltaket er beskrevet i kapittel 5. 


Uteglemt avkjørselspil til Gnr/Bnr 63/29 er påtegnet detaljreguleringsplankart. 


Det vestlige riggområdet er flyttet til andre side av Rv. 7. Det er samme grunneier på begge 


side av Rv. 7, og riggområdet er flyttet etter innspill fra og i samarbeid med grunneier, bl.a. 


med bakgrunn i bedre egnethet i forhold til grunnforhold. 


3 Planstatus og rammebetingelser 


3.1 Forhold til andre planer 


Gjeldende plan, Kommuneplan for Ringerike 2007-2019, ble vedtatt av kommunestyret 


30.08.2007. Planområdet er uregulert og ligger i nåværende LNF-område. 


Midtmarkeringsprosjektet er forankret i Nasjonal transportplan 2010 - 2019, transportkorridor 


5 under planområde trafikksikkerhet og tema «forsterket midtmarkering».  


Sokna er vernet i verneplan IV for vassdrag. Forvaltningsplanen for Vannregion Vest-Viken 


2010 – 2015 omfatter fem vannområder, Soknavassdraget er ikke med i denne 


forvaltningsplanen. 


Fylkesplanen for byggegrenser og avkjørsler i Buskerud har retningslinjer for Rv 7 med 


praktisering av meget streng holdning til avkjørsler. Disse bestemmelsene vil gjelde for nye 


avkjørsler langs vegen.   


 


3.2 Redegjørelse om Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 


Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 


og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 


grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. 


Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig 


beslutningstaking (§§8 – 12). Det aktuelle området er undersøkt gjennom registreringer i 


offentlige kartdatabaser og befaringer. Dette skal tas hensyn til i videre planlegging. 
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§8 Kunnskapsgrunnlaget 


Tiltaket vil ikke føre til utfyllinger i elva, men det kan bli avrenning av partikulært materiale og 


eventuelle forurensninger i anleggsfasen - særlig gjennom mindre sidevassdrag som kan 


komme i direkte berøring med tiltaket. I driftsfasen vil det bli noe avrenning av forurensninger 


fra veg, men disse vurderes ikke å bli vesentlig forskjellig fra forholdene før tiltaket. Det tas 


her ikke høyde for eventuell trafikkøkning. Effektene av tiltaket vil derfor i hovedsak være 


knyttet til anleggsfasen.   


Etter vår vurdering er det informasjonen om forekomst av elvemusling i Sogna som bør 


vurderes etter naturmangfoldlovens prinsipper siden dette er en rødlisteart (VU) som er sårbar 


for bl.a. forurensninger og nedslamming. Øvrige arter, naturkvaliteter eller naturmiljøer 


vurderes å være ordinære, og vil i ubetydelig grad bli påvirket av tiltaket, bortsett fra 


eventuelle fiskeforekomster. Fisk er imidlertid mobil og kan svømme vekk fra forurensende 


hendelser. Nedslamming av gyteplasser for ørret kan imidlertid være en negativ effekt. Ørret 


er en vanlig forekommende art som har vist god overlevelsesevne også i vassdrag med langt 


større partikkeltransport enn det som kan forventes i anleggsfasen ved ny veg. Tiltaket 


vurderes derfor ikke å få negative konsekvenser av betydning for fisk. Sogna er ikke 


karakterisert eller gitt en tilstand i Vann-nett i plan- eller nært influensområde (vannforekomst 


012-677-R pr 16.04.2012). Vår vurdering er at tiltaket i driftsfasen ikke vil føre til vesentlig 


endret avrenning av vegforurensninger. Det forventes dermed at tiltaket ikke vil føre til 


endringer i tilstandsklasse for vannforekomsten. Avrenning i driftsfasen kan gi en midlertidig 


forverring av vannkvaliteten, men dette vil snart gå tilbake til mer normale forhold. Økologiske 


effekter (økologisk tilstand basert på økologi) vil bli vurdert i det videre når elvemusling 


omtales. Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8 - 12 gjøres derfor bare for elvemusling. 


Elvemusling er registrert en rekke steder i Sogna i følge Artskart pr 16.04.2012, men 


registreringene er gamle og ofte uten geografisk presisjon. I 2008 utførte NINA en kartlegging 


av elvemusling mellom Heggen (i overkant av to km nedstrøms Veme) og videre sørover til 


Veksalplassen. I hele dette området ble det påvist levende elvemusling. Tilsvarende ble det 


også funnet unge individer (<50 mm) i hele strekningen, noe som gir vassdraget høy 


bevaringsverdi da reproduserende bestander er sjeldne.  Ved Sokna langt oppstrøms tiltaket 


er det to registreringer - en fra 1980 og en fra 1995. Det er i Artskart imidlertid ikke nærmere 


opplysninger eller kommentarer om forekomstene eller hvem som har kartlagt dem. De eldste 


dataene er imidlertid ofte informasjon som er lagt inn av NINA, eller andre, basert på 


beskrivelser eller data i gammel litteratur eller andre kilder.   


I undersøkelsen fra 2008 ble den laveste tettheten av elvemusling registrert lengst nord i 


undersøkelsesområdet (<1 levende individ per m2), det vil si områdene nærmest 


tiltaksområdet. Dette kan indikere at den lokale popluasjonen er liten også i tiltaksområdet og 


dermed må ansees som mer sårbar enn om det skulle være en stor og livskraftig populasjon. 


Noen kilometer lenger sør i vassdraget var imidlertid bestandssituasjonen langt bedre, og den 


største tettheten (6,8 levende individer per m2) ble funnet ved Amundrud om lag 8 km 


elvestrekning sør for Veme. Bestandssituasjonen for vassdraget som helhet er dermed bedre 


enn på lokalt nivå rett nedstrøms, og trolig i, tiltaksområdet. Det er altså ikke spesifikk 


kunnskap om at arten finnes i tiltaksområdet, men det anses som svært sannsynlig at den 


eksisterer i disse områdene. Siden tiltaket ikke omfatter utfylling i selve elveløpet vil negative 


effekter bare være knyttet til eventuell avrenning i anleggsfase og en kortere periode etter 


anleggsslutt (den tiden det tar før eksponert jord gror til med gras o.l.) da vi tidligere har 


vurdert at avrenning i driftsfasen vil være om lag som før tiltaket ble satt i verk.   


Vår vurdering er at det er overveiende sannsynlig at elvemusling forekommer i tiltaksområdet. 


Siden tiltaksområdet ikke er undersøkt kan det ikke sies at § 8 fullt ut er tilfredsstilt, men det 


presiseres at kunnskapsgrunnlaget likevel er tilstrekkelig til at det med all sannsynlighet 


forekommer elvemusling i tiltaksområdet. Det legges dermed noe større vekt på § 9 om føre-


var-prinsippet siden det ikke er gjort undersøkelser i selve tiltaksområdet.  
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§9 Føre-var-prinsippet 


Med gode forhåndsregler i anleggsfasen vil det være mulig å holde avrenning av partikler og 


annen forurensing på et lavt nivå. Dette vil være spesielt viktig i Sogna siden en stor del av 


populasjonen består av unge individer, som er mindre motstandsdyktige mot 


miljøpåvirkninger enn voksne individer. Sogna er en betydelig resipient og tilførsler vil raskt 


tynnes ut. Det er derfor lite sannsynlig at tiltaket vil føre til vesentlig skade på elvemuslingen 


som bestand i Sogna siden det er registrert nyere forekomster både oppstrøms og langt 


nedstrøms tiltaket. Siden det er sannsynlig at det forekommer levende elvemusling i 


tiltaksområdet bør det imidlertid ihht føre-var-prinsippet settes inn forsterkede forhåndsregler 


i anleggsfasen for å redusere forurensende avrenning til et minimum. Se mer om dette under 


§§ 11 og 12. 


 


 


§ 10 Samlet belastning 


Det er ikke kjent at det er planer om andre større tiltak i plan- eller influensområdet som kan 


gi økt samlet belastning for elvemuling i Sogna-vassdraget. Regionalt og nasjonalt er det stor 


oppmerksomhet rundt elvemusling, og ved mange tiltak gjennomføres det detaljerte 


kartlegginger som legger grunnlag for detaljerte planer om avbøtende tiltak, slik at 


elvemusling i liten grad berøres negativt. Ser man de antatte effektene av dette tiltaket på 


elvemusling i Sogna sammen med andre forekomster av elvemusling regionalt og nasjonalt, er 


det etter vår vurdering rimelig å si at den samlede belastningen blir liten. Det er imidlertid 


usikkerhet knyttet til denne vurderingen siden bestanden av elvemusling i Sogna utgjøres av 


individer på hele elvestrekningen og tiltaksområdet bare berører en mindre del av elva. Vi har 


imidlertid ikke full oversikt over alle planlagte tiltak i nedslagsfeltet som kan påvirke 


bestanden. 


  


§ 11 og 12 


Siden det er sannsynlig at det forekommer elvemusling i tiltaksområdet, og at det er 


dokumentert levende individer av flere generasjoner i influensområdet nedstrøms tiltaket, bør 


tiltakshaver ta spesielle hensyn i anleggsfasen. Det bør legges spesiell vekt på å hindre 


avrenning av sedimenter og forurensende stoffer til elva herunder også til sidebekker til 


Sogna. Fangdammer, sedimentasjonsdammer, siltgardiner og infiltrasjonsområder kan være 


aktuelle tiltak, der det er plass til dette. Det kan i forkant av tiltaket gjøres en nærmere 


kartlegging av elvemusling i influensområdet nært tiltaket. Dersom kartleggingen viser at 


arten ikke finnes i nært influensområde kan man antagelig gå tilbake til ordinære 


forholdsregler for å unngå forurensning ved denne type tiltak. Dersom man påviser 


elvemusling kan man forsterke tiltakene, slik at man får minst mulig negative effekter på 


elvemusling. Flytting av individer av elvemusling til oppstrøms influensområdet kan også 


vurderes nærmere, dersom det er egnede forhold for dette, og man vurderer sannsynligheten 


for skade på individene som større ved å la dem stå enn å flytte dem. 


 


 


3.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  


Det er utarbeidet Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Retningslinjene gjelder et 


vassdragsbelte som omfatter vannstrengen (hovedelver, sidebekker, sjøer og tjern) og et 


område på inntil 100 meters bredde ut fra vannstrengen. Forvaltningen av vassdragsbelter der 
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nærområdene består av utmark, skogbruksområder og jordbruksområder med spredt 


bebyggelse er definert slik: 


“Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i 


kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del av 


vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører endringer av en 


viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede plante- og dyrearter 


og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse.” 


Dette ligger til grunn for videre planlegging. Rv. 7 går langs Sognavassdraget, og krysser 


sideelva Væla med bru. 


 


 


4 Eksisterende forhold 


4.1 Trafikkforhold og vegstandard 


Rv. 7 har skiltet hastighet på 70 km/t i planområdet, og har en trafikkmengde (ÅDT) på 4800 


kjøretøy pr. døgn. Med utgangspunkt i dagens trafikkmengde, er det anslått at Rv. 7 vil ha en 


trafikkmengde (ÅDT) på 5500 i år 2021.  


Det er fire vegkryss på strekningen, T-kryss mot fylkesveg 176 og T-kryss mot tre kommunale 


veger. I tillegg er det private avkjørsler. 


Det er mindre god sikt ved flere av vegkryssene. Det er tett med bussholdeplasser, og vegen 


er lite oversiktlig på grunn av mange horisontalkurver.  


Riksvegstrekningen er ikke lagt spesielt til rette for myke trafikanter. Det er ingen gang-


/sykkelveger eller tilrettelagte fotgjengeroverganger.  


Fra NVDB (Nasjonal Vegdatabank) finnes data på trafikkulykker. For strekningen Veme – 


Skotland finnes registrert totalt fire ulykker de siste ti årene, hvor alvorligste skadegrad er 


lettere skadd. Tre av ulykkene var utforkjøringsulykker. En ulykke var sammenstøt mellom 


moped og personbil. 


To lokal-bussruter trafikkerer strekningen: rute nr. 176 og 241 (Hønefoss-Sokna-Noresund-


Norefjell). Det er fem eksisterende stoppesteder; Gardhammar, Jonsrud, Funkalsrud, 


Funkalsrud øst og Borglund. Det er busslommer på begge sider av veien på disse stedene. I 


tillegg stopper lokal-buss på Jonsrudveien (kommunal veg). 
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4.2 Landskapsbilde 


Dalføret fra Hønefoss opp mot Sokna er del av Tyrifjorden landskapsregion, som inngår i 


“Innsjø- og silurbygdene på Østlandet” (NIJOS rapport 10/2005). Planområdet inngår i en lav 


dalform med svak relieff der dalsidene er sammensatt av større åser.  


Dalbunnen har enkelte leiravsetninger (sletter, bakker eller raviner). Sogna har for det meste 


rolig flyt med typiske elveslynger, men har også partier med stryk. Vegetasjonen er stort sett 


barskog, mest gran men med innslag av furu. Der det er kalkrik grunn kan det være lågurter 


og høgstauder. Lauvtrær er også vanlig. Regionen er blant landets beste jordbruksregioner, og 


vegetasjonsbelter langs eiendomsgrenser og bekkedrag spiller en rolle som elementer i 


landskapet. Sammen med riksveg 7 bidrar Bergensbanen med en smal og langsgående 


linjestruktur gjennom bygda. 


Grunnforholdene på strekningen domineres av løsmasser, leire og elveavsetting. 


 


Oversikt arealbruk: skog(grønt) og dyrket mark (oransje). Kilde: NGU 
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Vegstrekningen går gjennom en blanding av jordbruksareal med fulldyrka jord og skog med 


middels til lav bonitet. Der er spredt bolig- og gårdsbebyggelse langs vegen, i hovedsak på 


nordsida.  


 


4.3 Natur, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner 


Sognavassdraget med Sogna ned til Tyrifjorden ble vernet mot kraftutbygging i 1993 gjennom 


Verneplan IV for vassdrag, på grunn av frilufts-, natur- og miljøverninteresser. Den aktuelle 


strekningen på Rv. 7 ligger innenfor nedbørsfeltet til dette vassdraget. Sogna er et mulig 


leveområde for elvemusling. Rv. 7 går i bru over sideelven Væla ved km 8.880. For friluftsliv 


er Tjærebrenneriet en fin badeplass like nedenfor gamle Borglund skole. 


Artsdatabanken, Naturbase, MiS-registreringer og lokalitetsdatabase for skogområder 


avdekker ingen truede eller sårbare naturområder eller biotoper. I følge Artsdatabanken er det 


observert trane, perleugle, storfugl, orrfugl og snerprørkvein (karplante) ved planområdet. Alle 


er karakterisert som livskraftige bestander. Det er ikke påvist trekkveger over Rv. 7 på den 


aktuelle strekningen (Naturbase). 


Ingen verneverdige skogsområder berøres. Nærmeste verneområde er i følge DNs “Naturbase” 


naturreservatet “Grønknuten” sør for Sokna. 


Ingen verneverdige bygninger berøres av tiltaket. I henhold til SEFRAK-registeret for gamle 


bygninger er låven og våningshuset på Tangen II, Jonsrud de nærmeste. Disse ligger på 


nordsiden av jernbanen ved km 9.080.  


Arkeologisk registrering langs Rv 7 Veme – Skotland ble ferdigstilt høsten 2011. Ved denne 


registreringen ble det påtruffet en struktur av ukjent alder og funksjon. Resultatet fra 


dateringsprøve viste år 1700 – 1950, altså etter-reformatorisk. Det ble ikke gjort funn av 


kulturminner utover dette. 


 


 


4.4 Geotekniske forhold 


Det er i følge NGU registrert en kvikkleireforekomst ved Vælstangen ved Flatland, km 9.30, 


klassifisert med lav faregrad. I følge NGU er det registrert et løsmasseskred rett vest for 


kvikkleireforekomsten, ved km 9.50.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 Område med registrert kvikkleire. Kilde: NGU 
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Det er foretatt grunnundersøkelser i prosjektområdet. Den geotekniske rapporten vil ligge til 


grunn for videre prosjektering (Geoteknisk rapport Fd759A). Det er foretatt 


grunnundersøkelser på Vælstangen med tanke på deponimasser. Grunnundersøkelsene er 


foretatt ca. 50-60 m til side for eksisterende veg ved km 9.025. Disse viser at det er løst 


lagrede masser av antatt siltig, sensitiv (st =43) leire fra 0-5m dybde. Den foretatte 


vingeboringen viser imidlertid en relativt høy skjærfasthet i massene på over 40 kPa. Det er 


foretatt boringer kun i ett punkt her, som kan være litt lite dersom det blir snakk om et stort 


deponiområde. Med tanke på den høye skjærfastheten, ser det likevel i utgangspunktet 


lovende ut å legge et deponi her. Høy sensitivitet (omrørt verdi på 1,4 kPa) betyr at man må 


gjøre en vurdering på områdestabilitet, og det kan bli behov for tilleggsundersøkelser. Dette 


vil eventuelt bli utført i byggeplanfasen. 


Det er i tillegg foretatt en del eldre boringer på strekningen bl.a. ved Tjærebrenneriet (første 


del av strekningen). Det er noen hundre meter øst for planområdet funnet kvikkleire, og dette 


er utenfor prosjektområdet.  


Det er planlagt totalt fem støttemurer på strekningen. Geoteknisk rapport gir et forslag til 


dimensjonering av disse. I forbindelse med konstruksjonsarbeidene må det gjøres videre 


vurderinger på forsvarlig graveskråning og stabilitet. For å unngå erosjonsfare legges 


skjæringer med 1:3 helning. Alle skjæringer som legges med 1:2 helning må erosjonssikres. 


Der breddeutvidelsen foretas på nordsiden og avlastes med skjæring, vil det ikke være risiko 


for setningsutvikling. Ved fyllinger opptil 4 meter, er det gjort overslagsberegning som gir 


primærsetninger på i underkant av 5 cm.  


Det er i uke 34 (2012) foretatt supplerende grunnundersøkelser på strekningen for prosjektet, 


for å ha mer informasjon og et bredere grunnlag for vurderinger og beslutninger. 


4.5 Flom  


Det foreligger ikke registrering av flomhendelser i planområdet i følge NVE.  


 


4.6 Teknisk infrastruktur 


Høyspenningsanlegg i luftkabel som tilhører Ringerikskraft, passeres ved km 8.34, like øst for 


hengebrua over Sogna. Det er lavspent luftlinje og jordkabel i området, samt privat linje / 


veglys. Telenor har kabler i området. Det er eksisterende overvanns- og drensledninger i 


området. Eksisterende kummer og stikkrenner er registrert, og vises på separate temakart. 


Hvilke stikkrenner under vegen og kummer som skal skiftes ut vil bli avgjort i forbindelse med 


byggeplanen og anleggsgjennomføringen. 


4.7 Jernbane 


Bergensbanen går gjennom hele prosjektets område, og er i den vestlige delen av strekningen 


parallelt med og nær inntil Rv. 7. Innenfor planområde, er det på Berngensbanen fire 


planoverganger. To av planovergangene ligger øst for sideelva Væla, og er utenfor prosjektets 


område. Ved km ca. 9,25 er det planovergang fra jordbruksareal. Ved km 9,4 er det 


planovergang som gir atkomst til bussholdeplass Jonsrud. Jonsrudveien har planskilt kryssing 


av Bergensbanen på to steder, en undergang, og en overgang. 
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5 Beskrivelse av planforslaget 


5.1 Vegstandard og beskrivelse av planforslaget 


Utbedringen av Rv. 7 vil i sin helhet følge eksisterende veg. Parsellen er 3070 meter lang og 


går fra km 7,45 til km 10,52. Hvilken side av Rv. 7 som utvides, er vurdert i forhold til 


sideterrengets topografi, grunnforhold samt hvor mye areal som er tilgjengelig. 


Hovedprinsippet er at eksisterende veg med bredde lik ca. 7 meter, skal utvides med 3 meter. 


Gul stripe i ny veg blir ekstra bred, 1 meter, som er selve midtmarkeringen (bred 


midtoppmerking). Kjørefeltene i begge retninger blir 3,5 meter brede, og skulder på begge 


sider blir 1 meter bred. Der det er behov for rekkverk på fri vegstrekning, vil det legges inn 


ekstra bredde for å få plass til dette. Det skal være rekkverk på strekninger der man ikke kan 


tilfredsstille jernbaneverkets krav til avstand mellom veg og jernbane. Utenfor vegskulder i 


utmark og skog er det regulert inn areal til annet vegformål. Det skal sikre mulighet til 


vedlikehold av sideterreng, blant annet for å rydde vegetasjon som utgjør sikthindring og 


risikofaktor ved utforkjøringer.  


 


 


 


 


 


 


 


 


Planområdet begynner i skarp kurve med eksisterende fysisk midtdeler. Det er ikke foreslått 


fysisk midtdeler i denne planen, da det ikke er spesielt utsatte kurver på strekningen. Rv. 7 


utvides ensidig på nordsiden i starten av strekningen frem til hengebrua over Sogna. Bruas 


fundament må flyttes for å skape tilstrekkelig fri høyde under wire-strekket for vegtrafikken 


(km 8.38). Deretter legges utvidelsen gradvis over på sydsiden av riksvegen. Brua over 


sideelven Væla skal opprettholdes slik den er i dag, riksvegen får ingen utvidelse over brua. 


Resten av strekningen utvides hovedsakelig mot syd.  


Der vegen utvides mot syd og Sognavassdraget, skal det påsees at det er avstand fra fylling til 


elvebredden. Elva blir ikke direkte berørt. 


Avkjørsler fra Rv. 7 til private eiendommer og jordbruksområder skal opprettholdes, men vil 


bli justert eller evt. lagt noe om som følge av vegutvidelse og siktforhold.  


Eksisterende bussholdeplasser opprettholdes, med unntak av stoppestedet Jonsrud, som 


foreslåes nedlagt. Det er satt av plass til leskur på 2x5 meter. Rett øst for Borgerudveien, ved 


km 8.10, er det på nordsiden av Rv. 7 en kombinert bussholdeplass og kontrollplass. Denne 


skal opprettholdes. 
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 Eksisterende planovergang ved km 9,4. 


Eksisterende busslommer på begge sider av vegen ved km 9,4 foreslås nedlagt fordi de fleste 


beboere ved nærliggende eiendommer må krysse Bergensbanen gjennom usikret grind for å 


komme til holdeplassen. Det er i tillegg for liten plass mellom veg og jernbane til å bygge en 


fullverdig holdeplass. For beboere i det huset som ligger rett ved holdeplass Jonsrud, 


planlegges en ekstra utvidelse av vegskuldrene frem til nærmeste bussholdeplass. Denne 


løsning har fremkommet gjennom arbeid med ROS-analysen. 


 


5.2 Høyspenningsanlegg 


Det er lagt inn hensynssone med en total bredde på 20 m ved km 8,3 for Ringerikskrafts 


høyspenningsanlegg som krysser vegen. Hensikten med sonen er å fastsette hvilke areal som 


kan være utsatt for elektromagnetiske felt. I reguleringsbestemmelsene forbys det oppføring 


av byggverk i denne faresonen.  


 


5.3 Midlertidig anleggsområde 


Det er foreslått to områder til riggareal, ett ved km 8.3 ved Borgerudveien, og ett like utenfor 


prosjektområdets utstrekning ved km ca. 10,8. Riggområdet i vest foreslåes lagt til 


eksisterende massetak / deponiområde på sydside av Rv. 7, som har egen avkjøring fra Rv. 7. 


Det er lagt vekt på at anleggstrafikken skal benytte eksisterende avkjørsler for atkomst til 


riggområdet. På riggområdene vil det være aktuelt å lagre maskiner, brakker, utstyr og 


materialer til anleggsvirksomheten. 


Som grunnregel er yttergrense for anleggsområdet lagt 10 m fra skjæringstopp eller 


fyllingsfot. Unntakene gjelder der bebyggelse, vann eller jernbane gir mindre plass til 


anleggsbelte. Ved opphøring av anleggsperioden skal arealet ryddes og tilbakeføres til 


opprinnelig formål og tilstand (underliggende arealbrukskategori).  
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5.4 Støy 


Prosjektet er en utbedring av eksisterende veg. Tiltaket behandles etter 


Grenseverdiforskriften, dvs. forurensningsloven. Den aktuelle støyutsatte boligbebyggelsen er 


tidligere vurdert i henhold til Grenseverdiforskriften, og samtlige er funnet å ha et støynivå i 


oppholdsrom innendørs som er lavere enn tiltaksgrensen. Miljøverndepartementets 


retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, legges til grunn ved vurdering 


av vegtrafikkstøy. I retningslinjen er detaljregulering for Rv. 7 Veme – Skotland, 


midtmarkering, definert som et ‘Miljø- og sikkerhetstiltak’ (se definisjoner i T-1442/2012 


kapittel 6) som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet bør som hovedregel 


kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. 


Det har i løpet av perioden hvor forslag til reguleringsplan var på offentlig høring, kommet ny 


versjon av støyretningslinjen. Den nye støyretningslinjen trådte i kraft 02.juli 2012, og har 


tittelen: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012. 


Det er utarbeidet støysonekart som en del av planarbeidet for dette midtmarkeringsprosjektet. 


Det er utført støyberegning på hele strekningen for prosjektet, som viser støynivå før og etter 


tiltak med utvidelse av vegen. Resultatene viser at støybildet endres med ca. 1 dB. Korreksjon 


til støynotat: På vedlegg X003 er det angitt at bolig Gnr/Bnr 63/32 ligger i rød sone, dette er 


feil. Det skal være bolig tilhørende Gnr/Bnr 63/17 som ligger i rød sone. 


Utstrålt støy fra en veg bestemmes av trafikkmengde, kjøretøysammensetning, hastighet, 


stigning, vegbane og bildekk. 


Merkbar endring av støynivå er det dersom endringen er mer enn 3 dB. Prosjektet er et 


trafikksikkerhetstiltak og vil i seg selv ikke endre eksisterende støyforhold merkbart. 


Beregningsresultatene for eksisterende situasjon viser at det er 9 boliger som ligger innenfor 


rød sone, dvs. har et utendørs støynivå ved fasaden på 65 dB eller høyere. I følge 


retningslinjene angir rød sone områder som ikke er egnet til støyfølsomt bruk som 


eksempelvis boligbebyggelse, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse her skal unngås. For 


boliger som allerede er i rød sone, anbefales vurdering av tiltak utenfor rom til støyfølsom 


bruk. Norconsult har utarbeidet notat om beregning av forventet trafikkstøy fra Rv. 7 i Veme, 


Ringerike kommune. 


I anleggsperioden vil det kunne bli forstyrrelser for beboerne langs planstrekningen. Det 


forutsettes imidlertid ikke anleggsvirksomhet utover ’’normal arbeidstid’’, dvs at det vil være 


stille i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. 


 


 


 


6 Medvirkning og innspill 


6.1 Medvirkning 


Oppstart av planarbeidet ble, i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjort i 


Ringerikes blad den 07.12.2010. Det ble også lagt ut varsel på Ringerike kommunes nettside.  


Forslag til reguleringsplan for Rv. 7 Veme- Skotland, midtmarkering lå ute til offentlig høring i 


perioden 02.06.2012 – 16.07.2012. Den 13.juni 2012 ble det avholdt Åpen kontordag på 


Servicetorget i Ringerike kommune på Hønefoss. Her var Statens vegvesen tilstede med 3 
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representanter og Ringerike kommune deltok med 1 representant. Det var en grunneier som 


kom på Åpen kontordag. 


 


6.2 Innkomne merknader 


Følgende har kommet med uttalelser til forslag til reguleringsplan Rv. 7 Veme – Skotland, 


midtmarkering: 


Merknader fra det offentlige: 


 Jernbaneverket 


 Ringerike kommune 


 Fylkesmannen i Buskerud 


 Norges vassdrags- og energidirektorat 


 


Merknader fra organisasjoner og private: 


 Aslaug Iren Martinsen 


 Ola Johnsrud 


 Steinar G. Flaskerud 


 Erik Øgaard 


 Christin J. Kjelstrup 


 Edmund Olsen 


 Sokna Utvikling v/Anders Braaten 


 Snefrid Dalen 


Det er utarbeidet et eget dokument for Statens vegvesen sin behandling av innkomne 


merknader. Dokumentet gir en oppsummering av de innkomne merknadene og Statens 


vegvesen Region sør sine kommentarer til hver merknad. Merknadene i sin helhet følger som 


vedlegg til dokumentet ‘Merknadsbehandling forslag til detaljregulering Rv. 7 Veme – 


Skotland, midtmarkering’. 


 


 


7 Vurdering og konsekvenser 


7.1 Overordnede planer og mål 


Prosjektet er en utbedring av eksisterende veg. Prosjektet ventes å få positiv effekt for 


overordnede mål om lavere ulykkesrisiko.  


7.2 Risiko og sårbarhet 


Prosjektet er i seg selv et tiltak for å bedre sikkerheten på vegen. Det er utført en risiko- og 


sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet. Sikten forbedres vesentlig flere steder som 


følge av tiltaket. Eksisterende bussholdeplasser ved km 9.4 Jonsrud foreslås nedlagt på grunn 


av farlig adkomst for gående over usikret planovergang ved kryssing av jernbanen.  


Trafikksikkerhetsrapporten beskriver en del kummer med usikret åpning. Disse kummene vil 


bli skiftet ut og utstyrt med rist eller tett lokk ved ombyggingen av vegen.  
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For øvrig er det påpekt risiko ved nærføring til jernbanen, farlige stolper og trær langs vegen 


og mindre gode løsninger for avslutning av rekkverk ved brua over Væla. Disse forholdene må 


følges opp enten som separate tiltak eller som en del av utførelsen av den planlagte 


vegutvidelsen. Risiko og sårbarhetsanalysen (ROS) for prosjektet antyder at busslommene ved 


Jonsrud bør legges ned. Buskerud kollektivtrafikk og Jernbaneverket har blitt informert om at 


Jonsrud bussholdeplass foreslåes nedlagt.  


På strekningen km 9,23 – 9,9 er det minimumsavstand mellom Rv. 7 og jernbanen. Derfor vil 


utvidelsen av Rv. 7 på denne strekningen i sin helhet utføres på den side av vegen som vender 


bort fra jernbanen, og eksisterende situasjon mellom veg og bane forblir uendret. Det bør 


likevel vurderes å etablere kjøresterkt rekkverk mellom Rv. 7 og jernbanen for å ivareta 


sikkerheten til trafikanter på både veg og bane. Det er i dag ingen rekkverk eller voll på 


strekningen som hindrer at eventuelle utforkjørende kjøretøy fra riksvegen kan havne på 


jernbanesporet. 


7.3 Vilt 


Det er ikke registrert trekkveger i planområdet. Konsekvenser for dyrelivet vil være små, da 


tiltaket kun omfatter utbedring av eksisterende veg. 


7.4 Grunnforhold 


Geoteknisk rapport for Rv7 Veme – Skotlandsvingen (Gardhammer) omhandler utførte 


grunnundersøkelser i forbindelse med planlagt breddeutvidelse og gir en beskrivelse av disse. 


I tillegg gis en vurdering av stabilitetsforhold og forslag til mulige stabilitetstiltak av fyllinger 


og skjæringer. Rapporten gir forslag til dimensjonering av planlagte støttemurer. I etterkant 


av høringsperioden er det foretatt ytterligere grunnboringer. Ved deponiområdet indikerer de 


nye sonderingene i vesentlig grad friksjonsmasser. I dybdeintervallet 0 - 5(6)m er det 


indikasjon på løst lagrede friksjonsmasser av antatt primært finsand/silt, mens man under 


dette har fast lagret grus. Når i tillegg helningen av området ligger på tilnærmet 0 grader er 


det etter vår vurdering ingen vesentlig risiko for at en begrenset oppfylling av deponi-masser 


medfører noen større risiko i dette området. 


7.5 Jord- og skogbruk 


Planlagt utbedring av eksisterende veg vil beslaglegge begrenset areal for jord- og skogbruk. 


Det ventes ingen store negative konsekvenser for næringsaktiviteten. Driftsavkjørsler er søkt 


opprettholdt eller erstattet av nye for at tiltaket ikke skal føre til negative konsekvenser for 


jord- og skogbruk. Areal som ikke blir brukt til vegformål, kan gå tilbake til opprinnelig bruk, i 


henhold til bestemmelsene § 6.4. 


7.6 Vassdrag 


Parsellen ligger mellom jernbanen og Sogna. Rv. 7 er nærmest Sogna fra km 7,8 til km 8,5 og 


ved km 10,13. Rv. 7 går i bru over elva Væla ved km 8,88. Avstanden til elva er liten ved km 


8,2 og km 10,1. Sognavassdraget er verna.  


På noen korte partier er det liten eller ingen kantsone mot vassdragene, noe som gir stor 


sårbarhet mot forurensning. Det foreligger ikke registrering om eventuelle brønner eller andre 


vannkilder i nærheten av vegen.  På eiendom Gnr/Bnr 65/36 finnes en gammel brønn med 


tilhørende grøft av ukjent alder og tilstand. Det foreligger risiko for at vassdrag kan bli tilført 


forurensning i anleggsperioden, ved drift av vegen eller ved uhellsutslipp. Tiltak for å beskytte 


vannforekomster mot forurensning i anleggsperioden skal innarbeides i en miljøplan for 


anleggsarbeidet (Ytre Miljø plan). Ytre miljøplan utarbeides i byggeplanfasen.  


Utbygging av ny Rv. 7 Ramsrud – Kjellsbergsvingene hadde tilsvarende problemstilling i 


forhold til Sognavassdraget. Samtidig vil Statens vegvesen påpeke at tiltakene som ble 


gjennomført i forbindelse med bygging av ny rv 7 mellom Ramsrud og Hegga bru 
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(sedimentasjonsdammer, infiltrasjonsdammer etc) i liten grad er overførbare til det aktuelle 


prosjektet. Dette fordi at disse prosjektene er svært ulike i omfang og at naturforholdene 


innenfor de to tiltaksområdene er svært forskjellige. 


Driften av vegen vil gi noe utslipp til vann både i form av utslipp fra kjøretøyene, partikler fra 


vegslitasje og vegsalt. Den lave trafikkmengden gjør at utslippene forventes å bli små. Det er 


kjent at vegsalt har gitt uheldige virkninger i vassdrag under spesielle forutsetninger, samt at 


grunnvann som mottar store mengder avrenning kan bli påvirket. 


De uhellsutslippene som har størst konsekvenser kan for eksempel være ulykker der tankbil er 


involvert. Risikoen kan reduseres ved at det finnes et godt varslings- og beredskapsopplegg, 


ved at sannsynligheten for ulykker reduseres eller ved fysiske tiltak som hindrer eventuell 


forurensning i å nå vassdraget. Gjennomføringen av denne planen vil heve vegstandarden og 


redusere sannsynligheten for ulykker.  


7.7 Gående og syklende 


Dagens veg har dårlige kantsoner med sviktende skulder flere steder. Dette er en ulempe for 


myke trafikanter. Det skal opprettholdes en ekstra bred sone med annet vegareal fra 


hengebrua til den nærmeste bussholdeplassen. Det skal opprettes ekstra bred skulder fra 


nedlagt bussholdeplass til nærmeste eksisterende bussholdeplass. 


7.8 Vegtrafikkstøy 


Notat om beregning av forventet trafikkstøy fra Rv. 7 i Veme, Ringerike kommune, er 


utarbeidet av Norconsult. Beregningene er gjort i tråd med nordisk beregningsmetode for 


trafikkstøy ved hjelp av programmet Cadna /A versjon 4. Hensikten med beregningene er 


kartlegging av støysituasjonen for de nærliggende boligene i området. Utendørs støynivå ved 


fasade og ved uteplasser er blitt undersøkt, og nytte av skjermingstiltak ved støyutsatte 


boliger er blitt vurdert. 


Merkbar endring av støynivå er det dersom økningen er mer enn 3 dB. Tiltakene i prosjektet 


vil ha en marginal endring på støybildet, forskjellen utgjør 1 dB enkelte plasser. Det vises i 


denne forbindelse til Norconsults støynotat med vedlegg. 


Med bakgrunn i prosjektet Fv. 283, midtmarkering i Nedre og Øvre Eiker kommune med 


avklaringer med Fylkesmannen i Buskerud, er det ikke regulert inn støytiltak for Rv. 7 Veme – 


Skotland, midtmarkering. For Fv. 283 ble det bestemt at Fylkesmannen ikke ville fremme 


innsigelse til reguleringsplanen, fordi økningen i støynivået var under 3 dB. 
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7.9 Hengebru 


 


Figur 8 Fundament til hengebru. Foto: Statens vegvesen 


 


Fundamentet til hengebrua over Sokna må flyttes for å skape tilstrekkelig fri høyde (km 8,38). 


I plankartet er det foreslått en utvidelse av formålet "annen veggrunn" for å sikre areal til nytt 


fundament. 


 


7.10 Universell utforming 


Prinsippet for universell utforming legges til grunn ved oppgradering av bussholdeplasser.  


 


7.11 Landskap, natur- og ressursgrunnlaget 


Utbedringen av Rv.7 vil legge beslag på begrensede areal i nær tilknytning til eksisterende 


veg. Dette er areal som anses å ha lav verdi i forhold til biologisk mangfold. Ved søk i 


Naturbase, Artsdatabanken og NIJOS’ sin karttjeneste (bl.a. Miljøregistrering i skog) er det 


ikke fremkommet data som tilsier at tiltaket er i konflikt med viktige naturverdier. Sogna er pr 


dato ikke klassifisert ihht Vannforskriften i Vann-nett, så økologisk tilstand er ikke kjent. 


Arealer som berøres midlertidig i anleggsperioden skal tilbakeføres til opprinnelig stand. 


Jordfyllinger og jordskjæringer avrundes mot eksisterende terreng. I åpne områder foreslås 


det at vegskråningene tilsåes. Der vegen går gjennom, eller ligger inntil skog, skal 


toppmassene tas vare på for å legges ut som vekstjordlag. Prinsippet er vegetasjonsetablering 


fra naturlig frøbank.  


 


7.12 Kulturminner 


Det er utført arkeologiske undersøkelser i området. Disse avdekket ingen automatisk fredede 


kulturminner, jfr. Rapport om Kulturhistorisk registrering. Dersom det under anleggsarbeidet 


skulle framkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og 


utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jmf. kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
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7.13 Grunnerverv 


Grunnervervsprosessen vil bli startet når det foreligger godkjent reguleringsplan og tilsagn om 


finansiering fra bevilgende myndighet. Grunnervervet blir gjennomført i henhold til den 


godkjente reguleringsplanen, som er det formelle grunnlaget for grunnervervet.   


Hensikten med grunnervervet er å sikre utbygger tilgang til nødvendig grunn og at forholdet til 


berørte grunneiere er tilstrekkelig avklart før grunnen tas i besittelse. Tiltredelse av grunn kan 


enten skje på grunnlag av inngått kjøpekontrakt/avtale om arbeidstillatelse, eller etter 


samtykke fra Vegdirektoratet. 


Grunnervervet søkes løst ved minnelig overenskomst med forhandlinger, eller eventuelt ved 


rettslig skjønn dersom det ikke er mulig å få til minnelig ordning. Rettslig skjønn kan begjæres 


på grunnlag av inngått avtale om arbeidstillatelse eller på grunnlag av ekspropriasjonsvedtak 


etter veglovens § 50. 


På grunnervervstegning (W-tegning) vil det fremgå en oversikt over foreløpige beregnede ca-


arealer som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent til 


veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig.  


Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse 


midlertidige beslaglagte arealene vil bli tilbakeført eiendommene i minst lik stand etter endt 


bruk av vegvesenet.  


Eiendommer som berøres av eiendomsinngrep, er listet opp nedenfor: 


Gnr Bnr Navn Adresse 


62 18 Erling Rognerud Kirkeveien 20, 3534 Sokna 


63 1 Per Henrik Fagerås Borgerudveien 25, 3534 Sokna 


63 2 Arne Kristian Solheim Veme, 3534 Sokna 


63 4 Ragnar Bråten Veme, 3534 Sokna 


63 5 Halvar Løkke Roarkrokveien 6, 3534 Sokna 


63 6 Linda Irene Lie Dalsveien 175, 3145 Tjøme 


63 48 Linda Irene Lie Dalsveien 175, 3145 Tjøme 


63 9 Nina Haugen Mobråten 2130 Knapper 


63 14 Hege Merete Oppedal Elkjær Borglund, 3534 Sokna 


63 14 Linda Oppedal Elkjær Borglund, 3534 Sokna 


63 15 Berit Johnsrud Veme, 3534 Sokna 


63 21 Berit Johnsrud Veme, 3534 Sokna 


63 17 Christin Jancey Kjelstrup Kirkerudlia 7 A, 1339 Vøyenenga 


63 28 Marianne Røsberg Amundsen Setra vei 1, 0786 Oslo 


66 1 Marianne Røsberg Amundsen Setra vei 1, 0786 Oslo 


63 29 Tom Christian Øgaard Golia 3, 1390 Vollen 


63 30 Fridrik Hilmarsson Mar Sleiverudlia 28, 1354 Bærums Verk 


63 31 Fridrik Hilmarsson Mar Sleiverudlia 28, 1354 Bærums Verk 


63 32 Fridrik Hilmarsson Mar Sleiverudlia 28, 1354 Bærums Verk 
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Gnr Bnr Navn Adresse 


63 33 Trond Oskar Bråten Steinrøysveien 45, 3533 Tyristrand 


63 38 Roy Martinsen Borglund, 3534 Sokna 


63 39 Arne Martin Solheim  


v/advokat Per Johan Braathen 


Postboks 2, 3501 Hønefoss 


65 3 Anne Solveig og Ola Johnsrud Jonsrudveien 153, 3534 Sokna 


65 6 Anne Solveig og Ola Johnsrud Jonsrudveien 153, 3534 Sokna 


65 4 Tordis Pauline Holst og Eivind 


Syverstad 


Gallebergveien 133A, 3070 Sande i 


Vestfold 


65 21 Tordis Pauline Holst og Eivind 


Syverstad 


Gallebergveien 133A, 3070 Sande i 


Vestfold 


65 41 Tordis Pauline Holst og Eivind 


Syverstad 


Gallebergveien 133A, 3070 Sande i 


Vestfold 


65 13 Arne Nikolai og Kari Ingeborg Mona 


Oppen 


Sunnivakrossen 9, 4046 Hafrsfjord 


65 20 Aslaug Iren Martinsen Johnsrud, 3534 Sokna 


65 33 Edmund Olsen Krokfossveien 18, 3522 Bjoneroa 


65 36 Kåre Dalen    v/ Snefrid Dalen Fonkalsrud, 3534 Sokna 


66 3 Steinar Gudmund Flaskerud Tangenveien 15, 3534 Sokna 


66 30 Eva Ragnhild Tuftin Gardhamar, 3534 Sokna 


3013 1 Ringerike kommune Osloveien 1, Rådhuset, 3511 Hønefoss 


4000 16 Jernbaneverket Stortorvet 7, 0155 Oslo 


4000 17 Jernbaneverket Stortorvet 7, 0155 Oslo 


 


 


8 Kostnad og finansiering  


8.1 Kostnadsoverslag 


I Vegvesenets krav til prosjektstyring er det bestemt at alle investeringsprosjekter over 5,0 


millioner kroner skal ha gjennomført et kostnadsoverslag. For dette prosjektet er det benyttet 


erfaringstall fra tilsvarende midtdeler-prosjekt. Det er lagt til grunn en løpemeterpris på kr. 


8500,-. Dette gir en anslått totalkostnad på 26,0 mill kr. 


8.2 Finansiering 


I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010 – 2013 er det avsatt 11,0 mill kr 


(2010 kroner) for gjennomføring av tiltakene. I handlingsprogrammet er det ikke tatt høyde 


for støytiltak. Midlene forutsetter bygging i 2012. Med referanse til kapittel 8.1 foreligger det 


ikke fullfinansiering av alle tiltakene i planforslaget pr. dags dato. Reduksjon av prosjektets 


omfang vurderes, for å tilpasse kostnaden til handlingsprogrammet. Denne vurderingen må 


utføres i byggeplanfasen. 













OPPSUMMERING AV INNSPILL OG KOMMENTARER TIL 
“REGULERINGSPLAN 0605_358 HØNENGATA 18 - 20 
 
VED 2. GANGS BEHANDLING, 25.09.2012 
 
Vedlegg til: 
Arkivsaksnr.: 10/2780 - 43  Arkiv: REG 315-1  
 
Denne planen ble varslet av Ringerike kommune sin fellesannonse i Ringe-rikes Blad 
13.februar 2012.  
Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan 0605_358 Hønengata 18–20 ble varslet i brev 
10.02. 2012. 
 
Høringsfristen ble satt til 26.03.2012. 
 
Innkomne merknader og innsigelser 
Ved fristens utløp er det mottatt 10 merknader. I det følgende er alle mottatte merknader 
oppsummert og kommentert fra tiltakshaver og rådmannen: 
Av de innkomne merknadene er det fremmet to innsigelser. 
 
A. Statlige instanser  
 
1. Statens vegvesen. Dato 22.3.2012. 
Det er ønskelig med sanering av av/påkjøringer fra Fv 35 i Hønengt. Ut fra hensyn til 
trafikksikkerhet for gående og syklende fremmes innsigelse til planen dersom avkjøring fra 
Fv. 35 til parkeringsarealet ved forretningen opprettholdes. 
 
Dersom avkjøring fra Fv35 tas ut av planen kan kommune egengodkjenne planen i hht PBL 
§12-12. 
 
Støy forutsettes løst i tråd med retningslinjer for støy i arealplanleggingen (T-1442). 
 
Tiltakshavers kommentar 
Ved omgjøring av Hønengt (dispensasjonssak fra eksisterende reguleringsplan) var eier og 
tiltakshaver med på sanering av 1 stk av/påkjøring fra Hønengt nr 20. Ved seinere opprusting 
av Hønengata ble denne innkjøringen ikke fremmet fjernet fra vegvesenets side. 
 
Det er utført trafikkvurdering i utarbeidelse av planen, og konkludert med at den beste 
totalløsningen for butikken og tomte for øvrig er å opprettholde eksisterende innkjøring fra 
Fv35. Denne atkomsten må minimum opprettholdes for myke trafikanter.  
 
En er derfor uenig med vegvesenets krav, men siden de reiser innsigelse og det vil kunne ta 
lang tid å få avklart en slik uenighet, tas den til etterretning. Jfr også Trafikkrådets uttalelse. 
En vil derfor gå med på at avkjøringen tas ut av planen. Se vedlagte reviderte plankart. 
 
Støy vil bli løst i hht rundskriv T-1442. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innsigelsen til Statens vegvesen er tatt til følge og avkjøring fra Fv 35 i Hønengata er tatt ut 
av reguleringsplanen. 







Det er kommet nye støyretningslinjer, T-1521, som nå skal gjelde for planleggingen. Disse er 
tatt inn i reguleringsbestemmelsene.  
 
 
2. Fylkesmannen i Buskerud. Dato: 23.3.2012 
Åpner for flere boligenheter her.  
Påpeker at støyutredningen mangler detaljkart over støyforholdene ved de planlagte boligene. 
Men siden støyforholdene viser rød sone, ønsker de redegjørelse av særlige grunner til at det 
kan bebygges i rød sone (tilbake-trukne etasjer, kontorer i de mest støyutsatte fasader etc). 
Støy på balkonger og terrasser skal vurderes som uteområder. Det skal stilles krav til ram-
metillatelser på hvordan støykravene skal bli ivaretatt. 
Ønsker alternative plasseringer av lekeområdet, av hensyn til sikker atkomst og støy.  
 
Ber om at det i bestemmelsene settes krav om tilkobling til fjernvarmenettet. 
 
I den grad det er relevant skal det redegjøres for hvordan prinsippene om offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldlove er vurdert og fulgt opp. 
 
Tiltakshavers kommentar 
Det er utarbeidet detaljert kart rundt hele bygget. Boligene er forutsatt lagt i etasjene over 
1.etg, med ei stille side inn mot gårdsplassen. Her kan det anlegges balkonger, terrasser og 
eventuelle små felles lekebalkonger. Fasaden mot Fv35 har høyt støynivå. Se kapitlet 
«Resultater» i støyutredningen. 
 
Mht Fylkesmannens krav til begrunnelse for å kunne bygge i rød sone kan vi anføre følgende: 
 
Det er kun mot Fv35 at støynivået i de nye boligene overstiger støy-retningslinjene. Mot 
gårdsplassen har en lavt nok støynivå og store muligheter for å skape balkonger (ev og felles 
lekebalkonger) med til-fredsstillende lydforhold (punktene 4 og 5). Men dette bør detaljeres 
nærmere i byggesaken.  
 
Skal en kunne oppfylle ønskene om å bygge i/nære sentrum, så er det slike prinsipp som er 
mulige å anvende. Rom mot støyende veg kan benyttes til trapperom, ganger, våtrom mv. som 
er ikke er rom med støyfølsom bruk. I andre tilvarende prosjekter i Hønefoss har en fått 
aksept for at ikke absolutt alle soverom har en stille side. Det bør også kunne aksepteres i 
dette tilfellet. 
 
En har vedlagt forslag til reviderte bestemmelser mht i stille krav til rammetillatelser. 
 
Det blir mulig å knytte seg til fjernvarmenettet som planlegges i området. Men en har ikke i 
bestemmelsene satt dette som en forutsetning, da eksisterende bygg ikke er tilkoblet.  
 
En har i planbeskrivelsen allerede kommentert at planen omfatter urbane områder uten 
naturforekomster som tilsier spesielle vurderinger i hht naturmangfoldloven. 
 
Rådmannens kommentar: 
Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen fremmet innsigelse til planen i høringsrunden ut fra 
mangelfull dokumentasjon og ivaretakelse av støymessige forhold i tråd men 
Miljøverndepartementets støyretningslinje. Ringerike kommune oversendte revidert forslag, 
men miljøvernavdelingen opprettholdt sin innsigelse. Forslag til reguleringsbestemmelser ble 







igjen revidert og det ble medsendt en prinsippskisse for hvordan støybelastningen mot 
Hønengata kunne begrenses for boligene, bl.a. ved bruk av svalgang. Det er også bedt om at 
støybestemmelsene redigeres bedre og dette er etterkommet i reguleringsbestemmelsene. 
Med bakgrunn i disse endringene trekker Miljøvernavdelingen innsigelsen i brev datert 
11.09.2012. 
For øvrig vises til forslagsstillers kommentarer. 
 
   
 
B. Interkommunale interesser 
 
1. Ringeriks-Kraft Nett. Dato: Ukjent. 
 
Ringeriks-Kraft har lavspentkabelnett innenfor planområdet, og har oversendt kartskisse. 
 
De anmoder å bli informert i planprosessen. 
 
Tiltakshavers kommentar: 
De vil bli informert i den videre plan- og gjennomføringsprosessen, på vanlig måte. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 
 
C. Ringerike kommune  
 
1. Kommuneoverlegen. Dato: 26.3.2012. 
Påpeker at universell utforming må gjennomføres både ute på parkerings-arealer, 
atkomstvegene, inne i forretningen, hensynet til barn, rullestolbru-kere og synshemmede. Av 
hensyn til sistnevnte kan det være aktuelt å til-rettelegge for universell utforming fram til 
nærmeste kollektivknutepunkt, for eksempel ledelinjer i fortau.  
 
Reguleringsbestemmelsene må inneholde en bestemmelse om radontiltak i bygninger 
beregnet for opphold for folk. Tilbygget må utføres med radon-tiltak.  
 
Hensynet til barns skolevei må ivaretas. 
 
Tiltakshavers kommentar 
Universell utforming og helsekrav vil bli gjennomført i all planlegging. Bestemmelser om 
radon ivaretas. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknadene er tilstrekkelig kommentert av tiltakshaver. 
 
 
 
2. Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet er positive til en eventuell reguleringsendring, forutsatt at planen legger opp til 
etablering av lekeplass og gangvei mellom Hønengata og Parkgata. 
 







Tiltakshavers kommentar: 
Ungdomsrådets ønsker er ivaretatt. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknadene er tilstrekkelig kommentert av tiltakshaver. 
 
 
 
3. Ringerike kommune. Eiendomsavdelingen. Dato: 29.2.2012. 
Ringerike kommune eier gnr.317, bnr.172, 214 og 578 og som berøres av ovennevnte 
reguleringsplan. Ved gjennomføring av reguleringsplan forutsettes at alt areal som medgår fra 
kommunens eiendommer, med unntak av areal som skal benyttes til offentlig 
parkeringsplasser og lekeplass, innløses på vanlig måte. 
 
 
Tiltakshavers kommentar: 
Dette er forhold som løses ved forhandlinger når planen er vedtatt. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknadene er tilstrekkelig kommentert av tiltakshaver. 
 
 
 
4. Trafikkrådet. Dato 10.02.2012 
Saken tas til orientering med følgende merknader: Myke trafikanter er ikke sikret godt nok. 
Inn- og utkjøring nord for lyskrysset stenges.  
 
Tiltakshavers kommentar: 
Det har vært innkjøring fra Fv35 i alle de år det har vært butikk her, og det har ikke vært 
uhell. Utkjøring kunne gitt for dårlig sikt. Spørsmålet er kommentert under merknaden til 
Statens vegvesen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Tiltakshaver har gått med på å ta innkjøring nord for lyskrysset ut av planen. Se for øvrig 
kommentarene under merknadene fra Statens Vegvesen. 
 
 
 
5 Råd for funksjonshemmede. Dato: 07.3.2012. 
Råd for funksjonshemmede v/leder Leif Skjerven tar saken til orientering. 
 
 
 
D. Øvrige grunneiere, leietakere, naboer og interesseorganisasjoner 
 
1. E-post fra Tyri Hus AS 21.2.2012. 
Etterlyser fra kommunen svar på en del spørsmål om sin leieavtale m.m. 
 
Tiltakshavers kommentar 
Dette er spørsmål som ikke angår utformingen av planen. 







 
Rådmannens kommentar: 
Det er gjennomført møter med leietaker vedrørende disse spørsmålene. Viser for øvrig til 
tiltakshavers kommentarer                                                                                        
 
 
 
2. Brev fra Tyri Hus AS 22.2.2012.  
Kommenterer de fleste forhold rundt planen og etterlyser tilbakemeldinger på tidligere 
oversendte kommentarer/avklaringer. 


 
• Ønsker ikke at deres salgskontor kan bli fjernet. 
• Mener at parkeringsbehovet er overdimensjonert, jfr med Kiwis etablering leger oppe i 


Hønengata. 
• En del av parkeringsplassene bør opprettholdes for pendlere. 
• Mener lekearealet blir liggende ugunstig til (inne i et parkeringsareal). 
• Utleie av kommunal eiendom til husfirma er bedre enn til parkeringsplasser. 
• Mener atkomsten fra Fv35 er uheldig. 
• Kostnadsspørsmålet kun er sentrert omkring butikkutvidelsen. 
• Mener løsningen med varelevering er for dårlig. I dag står en del biler ved 


innkjøringen fra Nygata. 
• Planen vil umuliggjøre salgskontor for Tyrihus. 


 
Tiltakshavers kommentar 
Det fremkommer at de fleste kommentarer har som mål å stoppe/endre planen slik at 
salgskontorer kan bestå.  
 
De konkrete forhold som tas opp er behandlet tidligere og omtalt i planfremstillingen. 
 
Det er riktig at planen legger opp til at salgskontoret fjernes, men den forutsetter ikke at en 
ikke kan ha en overgangsperiode slik at Tyrihus med rimelig tidsforbruk kan finne andre 
steder for sin virksomhet. Bygget de holder til i kan ikke sees på som en god, varig bruk av 
slike sentrumsnære arealer. 
  
Det forutsettes at nødvendige avklaring rundt leieforholdet, eiendomsgrenser, vegretter med 
mer avklares med hjemmelshaver/utleier av eiendommen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Det er gjennomført flere møter med leietaker vedrørende disse kommentarene. Når 
kommunen velger å prioritere en utvidelse av en butikk i dette byområdet, vil dette 
nødvendigvis kreve bakkeparkering av et visst omfang.   
Det vises for øvrig til tiltakshavers kommentarer og til kommentarer til Staten Vegvesens 
merknader.                                                                                      





		VED 2. GANGS BEHANDLING, 25.09.2012

		Vedlegg til:
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Forord
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Nor-
malreglement for sanitæranlegg, utgitt av Kommuneforlaget på vegne av
KS og sist oppdatert i 1998. For den foreliggende utgaven har Kommune-
forlaget ledet revisjonsarbeidet på vegne av KS. Arbeidet har vært utført av
en egen redaksjonskomité i 2007–2008 som har bestått av:


Tom Arne Gjertsen, Oslo kommune
Bjørn Grimsrud, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL)
Toril Hofshagen, Norsk Vann
Guttorm Jakobsen, adv.firmaet Haavind Vislie AS
Øistein Torgersen, seniorkonsulent
Terje Wikstrøm, Hias
Torhild Øien, Kommuneforlaget


Et høringsutkast ble i februar 2008 sendt ut til en rekke offentlige instanser
og private organisasjoner, og deres innspill har vært verdifulle bidrag til
resultatet som nå foreligger.
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STANDARD ABONNEMENTSV ILKÅR FOR VANN OG AVLØP 9


Innledning
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og
tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestem-
melsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tek-
niske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. 


Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom
kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til
offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sani-
tærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. 


Standard abonnementsvilkår for vann og avløp bør vedtas av den enkelte
kommune for at de skal ha tilstrekkelig gyldighet. Vilkårene er utformet
slik at de uforandret kan vedtas av kommunen. Det er imidlertid også
mulighet for kommunen til å legge inn egne særbestemmelser. 


Bestemmelsene gis i hovedsak av kommunen som eier av hovedanleg-
gene og leverandør av tjenestene innenfor vann og avløp. En del bestem-
melser er i tillegg direkte eller indirekte hjemlet i lover og forskrifter, som
plan- og bygningsloven (pbl) og teknisk forskrift (TEK). Den foreliggende
teksten er ment å utdype og konkretisere bestemmelsene i eksisterende
lovverk og gi en kortfattet og lett tilgjengelig sammenfatning av de krav
som gjelder. Det er imidlertid ikke meningen å presentere informasjon
som finnes andre steder hvis dette ikke er nødvendig for sammenhengen i
disse vilkårene. Det er brukt henvisninger til aktuelt regelverk der dette er
naturlig.


Den foreliggende revisjonen har tatt hensyn til endrede krav og
bestemmelser og nye utfordringer som kommunene står overfor, blant
annet når det gjelder klimaendringer.


Alle berørte parter, både huseiere, profesjonelle aktører og kommunalt
ansatte, skal kunne ha nytte av å bruke disse abonnementsvilkårene.
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TEKN ISKE BESTEMMELSER10


1 Generelt
Henvisninger til lover og forskrifter
Vann- og avløpsanlegg er omfattet av et betydelig regelverk som det er viktig å ha
kjennskap til og følge. Plan- og bygningsloven, med teknisk forskrift (TEK) og veiled-
ning til teknisk forskrift (VTEK), gir rammebetingelsene for planlegging og utforming av
sanitærinstallasjoner og vann- og avløpsanlegg. I tillegg kommer enkelte lover med
tilhørende forskrifter som normalt vil være av betydning for den enkelte kommunes
vann- og avløpsabonnenter. Det gjøres oppmerksom på at lover og forskrifter kan
endre seg over tid:
• Plan- og bygningsloven med bl.a. følgende forskrifter: 


– Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (Teknisk forskrift – TEK)
Det vises til kapittel 9-5 Sanitæranlegg og kapittel 11 Vannforsynings- og
avløpsanlegg 


– Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK)
– Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF)


• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med bl.a. føl-
gende forskrift: 
– Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)


• Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) og Lov om helsetjenesten i
kommunene (kommunehelsetjenesteloven) med bl.a. følgende forskrift:
– Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 
– Forskrift om miljørettet helsevern
– Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v.


• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
• Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med bl.a. følgende forskrifter:


– Forskrift om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og
avløpsgebyrer 


– Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer 


Nettbaserte kilder
Det finnes også et stort antall veiledninger, normer, standarder, detaljblad, rapporter
etc. som er av betydning for den som arbeider innenfor vann-, avløps- og sanitær-
området. 


For nærmere oversikt over gjeldende regelverk og annen nyttig informasjon viser
vi blant annet til følgende nettbaserte kilder:


www.lovdata.no
Lovdata gir den komplette oversikt over lover og forskrifter m.m. i Norge.


www.norskvann.no
På Norsk Vanns hjemmesider finner du informasjon om rapporter og veiledninger
som Norsk Vann har utgitt innen VA-området.
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www.norskvann.no > regelverk innen VA
På Norsk Vanns regelverkssider legges det fortløpende ut informasjon om nytt regel-
verk på vann- og avløpsområdet. Norsk Vanns regelverkshjelp til medlemmene inne-
holder bl.a. følgende databaser:
• Regelverksdatabasen: database over alle lover, forskrifter og veiledninger på VA-


området med lenker til nedlastbare versjoner på Lovdata og andre nettsteder
• VA-jusdatabasen: tematisk database over ulike juridiske problemstillinger på VA-


områder, som drøftes i lys av regelverk og rettspraksis
• VA-norm


www.rorsenter.no
Norsk Rørsenter A/S er et kurs- og kompetansesenter innen vann- og avløpsteknikk
og har prosjektledelsen for NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad og for Norsk Vanns
VA-norm.


www.regelhjelp.no
Regelhjelp.no er et tilbud om bransjevise oversikter over regelverket. Bak nettstedet
står Statens forurensningstilsyn, Mattilsynet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Næ-
ringslivets sikkerhetsorganisasjon og Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered-
skap.


www.be.no > byggeregler
Databasen til Statens bygningstekniske etat over lover, forskrifter, veiledninger, blan-
ketter m.v.


www.standard.no
Standard Norges hjemmesider, der man bl.a. kan finne oversikt over standarder på
VVS- og VA-området.


Det gjøres oppmerksom på at nettadressene kan endre seg over tid.


2 Vannforsyning
2.1 Dimensjonering


Anlegg skal være dimensjonert slik at det er tilstrekkelig mengde og til-
fredsstillende trykk til å dekke vannbehovet for husholdninger, nærings-
virksomheter, institusjoner o.l., samt til alminnelig brannslukking.


Kommunen angir minste trykk i tilknytningspunktet. Se for øvrig pkt.
3.9 i Administrative bestemmelser.


742_Tekniske_bestemmelser.book  Page 11  Tuesday, October 7, 2008  9:31 AM







TEKN ISKE BESTEMMELSER12


2.1.1 Vannmengder
Krav til vannmengdene tilfredsstilles om ledningene dimensjoneres etter
NS 3055.


Ved ledningsdimensjonering benyttes de normalvannmengder som er
vist i tabell 1. Disse normalvannmengdene gjelder for det ferdige anlegget
ved maks. samtidig belastning. For andre tappesteder må vannmengden
anslås i forhold til verdiene i tabell 1.


2.1.2 Samtidighet
Maks. samtidig vannmengde i fordelingsledninger i boligbygg, hoteller,
forretningsbygg, sykehus o.l. finnes av formelen:


q = q1+0,015 (Q-q1)+0,17 


q = maks. vannmengde, 1/s
Q = summen av normalvannmengder etter tabell 1, 1/s
q1 = normalvannmengde til største tappested, 1/s


Formelen er gjengitt grafisk i figur 1 og i tabellform i tabell 2.
For andre bygg, så som vaskerier, industribygg, badeanlegg i serier o.l.,


må samtidigheten fastsettes i hvert enkelt tilfelle. 
Maks. samtidig belastning på en ledningsstrekning kan aldri bli min-


dre enn normalvannmengden til den utstyrsgjenstand som har størst
vannforbruk etter tabell 1.


2.1.3 Vanntrykk
Dersom normalt vanntrykk inne i bygningen overstiger 600 kPa (6 bar),
skal det monteres reduksjonsventil. Ved for lavt vanntrykk installeres
eventuelt eget trykkøkningssystem.


Trykkøkningsanlegg skal forsynes med utrustning for regulering av
utløpstrykket og sikkerhetsanordning for å hindre overskridelse av maks.
godkjent trykk. 


Trykkregulering skal foretas etter innvendig hovedstoppekran.
Minste nødvendige trykk foran tappested for å oppnå normalvann-


mengden må undersøkes i hvert enkelt tilfelle. Såfremt dette trykket ikke
er kjent, kan det uttas etter tabell 3.


Q q1–
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2.1.4 Ekstraordinære vannuttak
For tilknytning eller endring av sanitærinstallasjoner og private vann- og
avløpsanlegg som vil medføre unormalt store eller støtvise vannuttak
(sprinkleranlegg mot brann, snøkanoner, næringsvirksomhet og lig-
nende), vises det til pkt. 3.11 og 3.14 i administrative bestemmelser. 


2.1.5 Korrosjon/erosjon
For kobberrør må vannhastigheten generelt ikke overskride ca. 2,5 m/s for
fordelingsledninger. For koplingsledninger kan det tillates høyere hastig-
het pga. kortere brukstid.


For sirkulasjonsledninger må hastigheten holdes på maks. ca. 1 m/s.


2.1.6 Tiltak mot støy
Tilførsel og bortledning av vann skal skje slik at det ikke oppstår sjene-
rende støy. Tilsvarende gjelder også for støy i bolig, jf. tabell 5.


For å oppnå lavt støynivå ved tapping er det som regel nødvendig å
dimensjonere slik at det blir stort trykkfall i koplingsledning og dermed
lite trykkfall i tappearmatur.


For koplingsledninger med kortvarige vannuttak tillates større hastig-
heter, jf. tabell 4.


Hvor det er fare for at det i anlegget kan oppstå sjenerende støy, skade-
lige vibrasjoner eller trykkstøt, må det monteres støy- og/eller vibrasjons-
dempende utstyr.


2.1.7 Forenklet dimensjonering
For vanlige boligbygg, forretningsbygg, hoteller o.l. kan dimensjonering
av fordelingsledninger for kaldt og varmt vann skje etter tabell 6. Dimen-
sjonering av koplingsledninger kan skje etter diagrammer i figur 2 eller
tabell 7 som gjelder for kobberrør. Tabellene forutsetter et vanntrykk i
anboringspunktet på hovedledning på minst 350 kPa, og statisk høyde
mellom anboringspunkt og øverste tappested må ikke overskride 15 meter
(tilsv. 150 kPa) ved bruk av disse tabellene.


Dimensjonering av stikkledning kan skje på de samme betingelser, for-
utsatt at stikkledningens lengde er maksimalt 10 meter. For stikkledninger
med lengde mellom 10 og 20 m kan tabell 6 brukes ved vanntrykk i anbo-
ringspunktet på minst 400 kPa. Ved lengre avstander på inntil 60 m må
ledningen økes med ytterligere én dimensjon.
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NB: For andre rørmaterialer enn kobber må tabell 6, figur 2 og tabell 7
avpasses etter innvendig diameter.


2.1.8 Trykktapsdimensjonering
For bygninger med stort samtidig vannforbruk, f.eks. vaskerier, spesielle
industrier og badeanlegg samt for bygninger med andre trykkforhold og
ledningslengder enn forutsatt i 2.1.7, skal dimensjoneringen alltid utføres
etter trykktapsberegning basert på nomogrammer i figurene 3, 4 og 5.


Tabell 8 angir innvendig diameter for en del plastrør.
Enkeltmotstand i vannmåler beregnes etter respektive målerfabrikants


spesifikasjon. Eventuelt kan den avleses i figur 6.
Enkeltmotstand i armatur, rørdeler etc. kan beregnes etter tabell 9.


Samlet enkeltmotstand kan eventuelt fastsettes til ca. 20 % av disponibel
bevegelsesmotstand avhengig av anleggets størrelse og art. Trykktapet i
vannmåler legges til nevnte enkeltmotstand. Disponibelt friksjonstap
framkommer som disponibel bevegelsesmotstand minus samlet enkelt-
motstand. Nomogrammene skal anvendes med grunnlag i disponibelt
friksjonstap pr. meter.


2.2 Tetthetskrav
Vannledning må ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje ved maksimalt prø-
vetrykk.


Det skal foretas trykkprøving av utvendige stikkledninger i henhold til
NS-EN 805 og av innvendige ledninger i henhold til NS-EN 806. Tetthets-
prøving skal dokumenteres. 


Kravet til tetthet oppfylles dersom anlegget er tett når ledningene settes
under trykk lik 1,3 ganger dimensjoneringstrykket. Prøvetrykket skal for-
bli konstant i 2 timer etter temperaturutjevning.


2.3 Utførelse
Anleggene skal prosjekteres og utføres slik at vannkvaliteten ikke for-
ringes. Materialer skal ikke avgi sjenerende eller helsefarlige stoffer.


Ved planlegging og utførelse av slike anlegg må det legges til rette for
framtidig vedlikehold og utskifting av anlegget. Det gjelder særlig for led-
ninger som ligger skjult i bygningskroppen.
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2.3.1 Montering av vannledning i bygning
Vannskadesikre installasjoner betegner vann- og avløpsledninger som
installeres med spesiell vekt på å hindre at det oppstår vannskader.


Vannskadesikre leggemetoder kan være:
• Åpent rørsystem i rom med vanntett gulv og med sluk
• Plassering av rør i skap eller innredning
• Plassering av rør i sjakt eller innkassing
• Rør-i-rør-system


Frostsikring av ledninger kan oppnås ved å isolere ledningene og/eller ved
å sørge for varmetilførsel til ledningene.


Det må påses at bærende bygningskonstruksjoner eller andre installa-
sjoner ikke skades.


Hvor det er fare for kondensering, skal ledningene isoleres såfremt
kondens antas å medføre ulemper.


Når vannopplegg blir lagt i slisser, skal slisse ved hvert gulv ha inspek-
sjonsåpning dekket av avtakbar plate. Slisser på yttervegg bør unngås. Led-
ninger i slisser skal isoleres.


For å redusere risikoen for vannskade skal ledninger gjennom etasje-
skiller av betong legges i varerør. I fuktige rom som baderom, urinalrom,
vaskerom e.l., skal varerør alltid brukes og føres opp minst 30 mm over
ferdig gulv. Mellom varerør og ledninger skal det pakkes godt med pak-
kingsmateriale. Over pakkingsmaterialet anbringes plastisk, luktfri masse
som ikke flyter ved temperaturer under 120 °C.


Når ledninger føres gjennom en branncelle, må gjennomføringen tet-
tes med godkjent materiale. Rørledninger av ikke-godkjent materiale kan
føres gjennom en branncelle når det treffes betryggende tiltak for å hindre
spredning av brann, jf. byggeforskriftene og brannforskriftene.


Klammeravstand må tilpasses materialsort og ledningsdimensjoner –
se tabell 10.


Innstøpte ledninger må alltid varmeisoleres. Ledninger må legges slik
at fri ekspansjon oppnås. 


Skjøter for rør, rørdeler og utstyr skal utføres slik at skjøtene får en kva-
litet som mest mulig tilsvarer rørmaterialet. Levetiden for skjøtene bør til-
svare rørets levetid, jf. NS–EN 1057, NS 1757, NS 1758, NS 1759.


Tappesteder med kaldt- og varmtvannsventil skal ha kaldtvannsventi-
len til høyre.
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2.3.2 Legging av vannledning i grøft
Flere ledninger i samme grøft legges slik at hver enkelt ledning blir lett til-
gjengelig for ettersyn og reparasjon.


Vannforsyningsanlegg skal sikres mot frost. Frostfri dybde oppgis av
kommunen.


Under arbeidets gang skal alle rør holdes forsvarlig lukket.
Ledninger gjennom grunnmur skal som hovedregel ikke støpes fast,


men legges med god klaring. Er det fare for at grunnvann, jordmasser eller
gass kan trenge inn i bygningen langs rørene, må åpning i grunnmur pak-
kes godt med plastisk masse, gummipakning e.l. Helst bør det brukes inn-
støpt varerør med pakning av gummi.


Rørene skal legges på et rørfundament bestående av minst 150 mm
tykt lag sand-, grus- eller friksjonsmasser. Ledningene må ikke legges
direkte på grøftebunnen. Grøftebunnen utjevnes. Ledningene må omslut-
tes av friksjonsmasser og overdekkes med et minst 300 mm tykt friksjons-
masselag. Ledningsfundament og omfylling skal bestå av knuste masser
med standard sortering mellom 2 og 16 mm, eller naturlige friksjonsmas-
ser med maks. standard sortering 22 mm. Gjenfyllingsmassen må ikke
inneholde steiner med tverrmål større enn 300 mm. 


Når grøftemassene er svært bløte, skal det bygges opp et fundament av
friksjonsmasser på en fiberduk (veiduk) klasse 5. Veiduken skal også
omslutte side- og overfyllingsmassene.


Når ledninger skal legges i steinfylling, må det også brukes veiduk for å
hindre massetransport. 


NB: Det bør ikke benyttes 0-fraksjon der det er fare for utvasking, for
eksempel i fjellgrøft. I fjellgrøft skal ledningene ligge med god klaring til
fjell.


Det må tas forholdsregler for å hindre langsgående forskyvninger av
ledning og grøftemasser, jf. kravene til omslutningsmasser som beskrevet
over.


I aggressiv grunn (syreholdig jord, alunskifer e.l.) skal rør av metallisk
materiale beskyttes mot korrosjon ved egnet utvendig beskyttelse. Til fyl-
ling av grøfter må ikke brukes slagg, alunskifer eller andre aggressive mas-
ser og heller ikke frossen fyllmasse.


Ledninger må ikke legges på frosset underlag. (Jf. også monterings-
anvisninger fra produsenten.)
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Se for øvrig NS 3420 og NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 5 og 6.
I offentlig kjørevei skal stikkledningen fortrinnsvis legges i varerør.


2.3.3 Tilknytning til hovedledning
Kommunen bestemmer hvilken metode som skal benyttes for tilknytning
på offentlig ledning og kan stille krav til innmåling (koordinatfesting) av
tilknytningspunkt.


For DN 125-300 hovedledninger tillates benyttet anboringer med 38 mm
hull for stikkledning opp til DN 54 (2”) diameter, utvendig målt. For DN
100 hovedledning benyttes anboringer med 32 mm hull for vanninnlegg
opp til DN 35 (1 ¼”) diameter, utvendig målt. Anboringen skal ligge minst
300 mm fra spissende, muffe eller kumvegg. 


Minste avstand mellom tilknytningspunkter på samme rør bestemmes
av kommunen. 


Anboring i kum må plasseres slik at stikkledningen ikke hindrer arbeid
i kummen. Stikkledningen må ikke plasseres rett under nedstignings-
åpningen, eller slik at den kan bli tråkket i stykker.


I endekum bør anboring plasseres før brannventilen eller eventuell
spyle-/tappeventil.


Stikkledning med dimensjon større enn DN 63 skal alltid tilknyttes
med T-rør, fortrinnsvis i kum. Stikkledninger av mufferør som tilknyttes
i kum, skal ha muffe (ledd) ved utsiden av kumveggen. Stikkledninger
uten muffer som tilknyttes i kum, skal føres gjennom kumveggen i varerør
med tykk, elastisk rullepakning av gummi. Varerøret støpes fast i kumveg-
gen. Hulltaking i kumvegg gjennomføres med kjerneboring, og det innset-
tes fleksibel gummipakning. Se også NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad
nr. 9. 


Innsettes T-rør i kum over hovedledningen, skal innleggets utvendige
hovedstengeventil anbringes i kummen. Kummen skal ha avløp. 


Ved tilkobling i kum kan mellomring benyttes der det ligger til rette for det.
På brannventilers rørplugg tillates ikke tilknytninger.
Anboringsarrangementet må anordnes slik at setningsskader/-brudd


ikke oppstår. Dette gjelder for alle typer rør.
Tilknytningen skal i regelen ligge innenfor linjer trukket vinkelrett fra


hovedledning mot eiendomsgrensene og om mulig ikke i gatekryss. 
Vanninnlegg må ikke føres til eller gjennom eksisterende offentlig kum


for spillvann.
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Når eksisterende tilknytning skal sløyfes, må det anborede parti på
hovedledningen utkobles. Kommunen bestemmer valg av metode. 


Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 7.


2.4 Sikring mot forurensning
Vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakestrømning eller inntrenging
av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan finne sted. Dette gjelder også
for tilbakesuging eller inntrenging av vann fra andre vannkilder. 


Tilkopling av anordning for kjemisk, fysikalsk eller bakteriologisk for-
andring av vannets beskaffenhet tillates bare etter dispensasjon.


Før vanninstallasjon tas i bruk, skal det renspyles og om nødvendig
desinfiseres i samråd med kommunen. 


Abonnenten plikter å sørge for at offentlige vannledninger er sikret
mot tilbakestrømning i henhold til NS-EN 1717. Sikringsutstyr skal iht.
standarden finnes både 
• på alle tappesteder og ved alt utstyr tilkoblet eiendommens interne led-


ningsnett, og
• rett etter innvendig hovedstoppekran og før første avstikker.


Kravet gjelder også for midlertidige og provisoriske tilkoblinger. For eksis-
terende installasjoner skal standarden følges så langt kommunen anser det
nødvendig etter en nærmere risikovurdering.


Andre typer sikring enn de som framgår av NS-EN 1717 kan benyttes
dersom
• det skjer i henhold til beskrivelse i NKF og Norsk Vanns VA/Miljøblad


nr. 61 
• det er gitt tillatelse fra aktuell etat i kommunen


Vannledning må ikke legges gjennom ledninger eller beholdere e.l. som
kan bli fylt med avløpsvann eller med vann som inneholder smittestoffer
eller giftige kjemikalier. Vannledning må ikke legges i rom hvor ledningene
kan utsettes for skade.


Tappebatterier med anordning for regulering eller avstenging av utlø-
pet skal forsynes med tilbakeslagsventil på kaldt- og varmtvannstilførsel.


Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 61.
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2.5 Stengeventiler
Enhver bygning skal ha innvendig hovedstengeventil plassert foran første
avstikker. Hver leilighet skal i tillegg ha egen stengeventil. 


Alle ledninger til utstyr som krever driftsmessig vedlikehold, skal gene-
relt utstyres med stengeventil.


Stikkledning skal ha utvendig, lett tilgjengelig og manøvrerbar stenge-
ventil av sterk utførelse.


Stengeventil på offentlig hovedledning må bare manøvreres av dem
som kommunen bemyndiger.


Stengeventiler skal være av godkjent type. Kuleventiler i dimensjon
større enn DN 20 skal ha ratt/gir. 


2.5.1 Utvendig hovedstengeventil
Utvendig hovedstengeventil av sterk utførelse (bakkekran) skal monteres
så nær hovedledning som mulig, men ikke i kjørebane. Ved åpen bebyg-
gelse skal stengeventiler plasseres like innenfor tomtegrense eller gjerde-
linje.


Ventilen skal kunne manøvreres fra terrenget. Spindel og varerør skal
være slik utført at belastningstrykk ikke kan overføres til ledningen. Vare-
røret avsluttes i plan med terreng. 


Anbringes hovedstengeventil like inntil gjerde, kan varerørets topp ligge
ca. 300 mm over terreng. 


Hovedstengeventil kan eventuelt plasseres i kum, men ikke i kum for
spillvann. 


Som hovedregel tillates kun én stikkledning til hver bygning. Når flere
stikkledninger til en bygning forbindes med hverandre, må hver stikkled-
ning forsynes med stengeventil og tilbakeslagsventil.


Ved felles stikkledning må hver eiendom ha egen stengeventil i tillegg
til felles stengeventil. 


På husveggen eller annet fast sted skal det oppsettes et skilt eller merke
som ved mål viser hovedstengeventilens beliggenhet. Skiltet eller merket
skal være lett synlig til alle årstider. 


Se for øvrig NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 7.
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2.5.2 Innvendige stengeventiler
Stengeventiler monteres på følgende steder:
• På alle oppleggsledninger i større bygninger (over 2 etasjer). På kaldt-


og varmtvannsledninger til hver leilighet eller på kaldt- og varmt-
vannsledninger for hver utstyrsgruppe


• Foran wc og spesielle apparater
• Foran utvendige tappeventiler (hageventiler) og på ledninger til uopp-


varmede rom


Alle stengeventiler må anbringes lett tilgjengelig og frostfritt.
Det må sørges for nødvendige uttappingsmuligheter.
Stengeventil tillates ikke anbrakt i innvendig stakekum. 


2.6 Vannmålere
Hovedvannmåler plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for avlesing.
Den skal monteres foran første avstikker og ved innvendig hovedstenge-
ventil. Vannmåler monteres i konsoll.


Vannmåler tillates ikke anbrakt i stakekum. På hver side av vannmåleren
skal det monteres en stengeventil med samme dimensjon som ledningen.


Vannmåleren må være lett utskiftbar. 
Utvendig vannmålerkum skal være minst 1000 mm i diameter. Bun-


nen skal støpes med fall mot sluk med tilbakeslagsordning. Vannmålerne
må monteres frostfritt. 


2.7 Varmtvann
2.7.1 Temperatur


Tappested for varmt forbruksvann må ikke gi så høy vanntemperatur at
noen skader seg. Dette kan gjøres ved bruk av blandearmaturer med tem-
peratursperre. 


Følgende maksimumstemperaturer anbefales på vann til bruk for per-
sonlig hygiene:
• barnehager, bygg for funksjonshemmede, trygdeboliger etc. 38 °C
• for øvrig 55 °C
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2.7.2 Legionellabakterier
Legionellabakterier kan være et problem i vannforsyningsanlegg. Innån-
ding av aerosoler inneholdende slike bakterier, for eksempel ved dusjing,
kan forårsake alvorlig lungesykdom.


Bakteriene dør ved temperaturer over 60 °C. Varmtvannsanlegget bør
derfor dimensjoneres slik at varmtvannstemperaturen holder minst 60 °C
i alle ledninger fram til blandesentraler. Interne ledningsnett bør
generelt utformes og dimensjoneres slik at varmtvannet holdes varmt og
kaldtvannet kaldt, og slik at vannsirkulasjonen i alle ledninger er best
mulig. Ledningsstrekk etter blandesentraler og fram til tappepunkter
der maksimumstemperaturen må begrenses pga. fare for skolding, må
være kortest mulig. 


Det bør legges til rette for forebyggende tiltak, for eksempel rengjøring,
desinfisering og varmebehandling. Se for øvrig Folkehelseinstituttets vei-
ledning om forebygging av legionellasmitte.


2.7.3 Vannvarmere og sikkerhetsventiler
Alle vannvarmere skal på tilførselsledningen for kaldt vann forsynes med
godkjent stengeventil.


Det skal nærmest vannvarmeren innsettes sikkerhetsventil innstilt på
maks 9 bar (900 kPa) og mellom denne og stengeventilen en tilbakeslags-
ventil.


Sikkerhetsventilen kan eventuelt være montert direkte til forråds-
magasinet. 


Direkte elektrisk oppvarmede vannvarmere skal utføres og monteres i
overensstemmelse med DSBs forskrifter. 


Avløpet fra sikkerhetsventiler skal føres til sluk eller annen ustengbar
avløpsinnretning. 


Vannvarmere og kjeler skal ha en tilstrekkelig stor og lett tilgjengelig
tømmeåpning, som forsynes med stengeventil. Også andre tømmemulig-
heter kan tillates. Vannvarmere med indirekte oppvarming skal forsynes
med tilstrekkelig stort ekspansjonskar.


Kommentar: For å forhindre skader etter installasjon av tilbakeslagsventil kan det in-
stalleres ekspansjonskar på tilførselsledningen til berederen. Dette vil også bidra til at
TEKs krav til energiøkonomisering blir ivaretatt. 
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På ekspansjonsledning må det ikke brukes stengeventiler. Eventuelt kan 3-
veis vekselventil brukes. 


2.8 Energiøkonomisering
Ved etablering av sanitærinstallasjoner bør det tilstrebes at god energiøko-
nomisering blir ivaretatt.


Kravet om at anlegg for varmt forbruksvann skal utføres slik at det
fremmer god energiøkonomisering, kan tilfredsstilles ved
• å isolere varmtvannsledninger og utstyr
• å bruke ledningsmaterialer med liten varmeledningsevne
• å ha små avstander mellom vannvarmer og tappested
• å begrense varmtvannsledningens innvendige volum
• å bruke vannsparende sanitærutstyr
• å bruke direkte elektrisk oppvarmede vannvarmere ved tappepunkt
• å benytte sirkulasjonsledning med pumpe
• å benytte selvregulerende varmekabel på varmtvannsledningene


De to sistnevnte punktene er aktuelle på anlegg med spesielt lange led-
ningsstrekninger.


Varmtvannsberedere fyrt med flytende eller gassformig brensel må ha
forbrenningsvirkningsgrad på minst 90 %.


3 Avløp
3.1 Dimensjonering


Spillvannet skal kunne bortledes i takt med tilløpet, slik at det ikke kan skje
oversvømmelser eller andre ulemper ved normal bruk av installasjonen.


Spillvannsystemet skal være slik at det ikke kan oppstå suge- eller
trykksvingninger som kan bryte vannlukket i vannlåser.


Overvann og grunnvann må kunne bortledes slik at det ikke kan opp-
stå oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regn- og
smeltevannsmengder for området. Kommunen kan fastsette nærmere
regler om dette.
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Dimensjonsbetegnelsene i de tekniske bestemmelsene gjelder utvendig
målte rør. For dimensjonering gjelder innvendig diameter.


Krav til dimensjonering av avløpsledninger tilfredsstilles om ledning-
ene dimensjoneres etter NS 3055.


3.1.1 Spillvannsledninger
Det tillates brukt kun godkjente avløpsrør som takavløpsledninger og
uttrekksledninger.


3.1.1.1 Spillvannsmengder
Det skal ved dimensjoneringen av spillvannsmengder benyttes de normal-
vannmengder som er oppgitt i tabell 13 for de enkelte utstyrsgjenstander. 


3.1.1.2  Samtidighet
Maks. samtidig belastning tas ut av figur 7 på grunnlag av sum vannmeng-
der etter tabell 13. For spesielle bygninger, så som vaskerier, industribygg,
badeanlegg o.l., må samtidigheten fastsettes i hvert enkelt tilfelle.


Samtidig belastning på en ledningsstrekning kan aldri bli mindre enn
normalvannmengden fra den utstyrsgjenstand som har størst avløps-
mengde etter tabell 13.


3.1.1.3  Belastning av ventilerte spillvannsledninger
Stående ventilerte spillvannsledninger skal dimensjoneres etter tabell 14.


Liggende ventilerte spillvannsledninger skal dimensjoneres etter dia-
grammet i figur 8 for støpejernsrør og diagrammet i figur 9 for plastrør.


På diagrammet i figurene 8 og 9 viser den nedre avgrensningslinjen de
minste fall som kan brukes for å oppnå selvrensing. 


På DN 90 nedfallsrør bør grenrør til wc monteres under øvrige grenrør
i hver etasje. 


Uavhengig av dimensjoner gitt i tabeller og diagrammer gjelder føl-
gende begrensninger:
• Minste dimensjon på utvendig stikkledning er DN 110 (utvendig målt)
• Minste dimensjon på ventilert bunnledning under kjellergulv er DN


110, bortsett fra grenledning til ett enkelt opplegg eller utstyr. Minste
dimensjon til ett opplegg eller ett utstyr er DN 75 for bunnledning. 


• Minste dimensjon for wc-avløp er DN 90.
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• Maksimalt antall wc som kan tilknyttes stående ventilert spillvannsled-
ning, er
– 6 wc med DN 90 ledning
– 20 wc med DN 110 ledning
– 55 wc med DN 135 støpejernsledning og DN 125 plastledning


3.1.1.4  Belastning av ikke-ventilerte spillvannsledninger
Ikke-ventilerte spillvannsledninger dimensjoneres etter tabell 16 på grunn-
lag av spillvannsmengdene fra sanitærinstallasjonene (se tabell 13) uten
reduksjon for samtidighet. Tabellen angir også den maksimale lengden av
liggende ledninger og den maksimale fallhøyden, begge regnet fra forgre-
ningspunktet på den ventilerte ledningen, se figur 10 a.


Summen av lengdene av de enkelte liggende ledninger kan ikke være
større enn 10 m målt fra forgreningspunktet fram til vertikalt under vann-
låsen. Den maksimale fallhøyden kan tilsvarende ikke være større enn 4 m
målt fra forgreningspunktet og opp til vannstanden i vannlåsen.


For de minste dimensjonene DN 25, 32 og 40 må det brukes overgang
til større dimensjoner når de oppgitte lengder eller fallhøyder overskrides.


For wc-avløp kan forgrening på ikke-ventilert stående ledning bare
skje opp til maks. 1 m vertikalt målt fra forgreningspunktet på den venti-
lerte ledningen, se figur 10 a. Andre detaljer for wc-avløp går fram av figur
10 b og c.


For ikke-ventilert bunnledning er minste tillatte dimensjon DN 75 og
minste fall 1:60.


Spillvannsledning fra et sanitærutstyr til et sluk e.l. (dvs. avløp uten
selvstendig vannlås) skal i gulv ha DN 32 dimensjon og opptil 0,9 l/s. For
0,3 l/s kan det brukes DN 25 dimensjon over gulv. Vannlåsens dimensjon
uttas etter tabell 17.


Et DN 75 badesluk kan belastes med enten
– 1 badekar (0,9 l/s) eller vaskekar (0,6 1/s) samt 3 utstyr à 0,3 l/s
– eller 3 dusjer à 0,4 l/s 
– eller 6 servanter i serie à 0,3 l/s eller tilsvarende belastning


Alt utstyr skal stå i samme rom som sluket. Avløpet fra en servant i nabo-
rom i samme leilighet kan føres til sluket. Lydoverføring må da hindres ved
ekstra vannlås med dimensjon DN 25 x 32.
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Plastsluk må bare brukes i forbindelse med vanntett plastgulvbelegg,
eller tetningsmembran i betonggulv. Felles sideledning tillates bare for
utstyr i samme leilighet.


3.1.1.5  Ventilasjon
I enhver bygning skal avløpsnettet ha minst en ventilasjonsledning med
fritt atmosfærisk utløp. Ventilasjonsledningen kan ikke ha mindre dimen-
sjon enn største sideledning på opplegget. 


Ventilasjonsledninger føres over tak og minst 2 000 mm til side for,
eller 500 mm over, vindu eller ventilasjonstilførsel. Takavløp godkjennes
ikke som ventilasjonsledning.


Forbindelsen mellom sideledning og sekundærventilasjonsledning
skal ligge minst 300 mm høyere enn det utstyret som har avløp til sideled-
ningen.


Minste dimensjon for ventilasjonsledning er DN 75 for sum normal-
vannmengde på maksimalt 5,0 l/s på nedfallsledningen. Dimensjonen må
uansett ikke være mindre enn største dimensjon på sideledning som er til-
knyttet nedfallsledningen. 


For felleslufting av inntil 3 stående spillvannsledninger (nedfallsrør)
brukes dimensjon DN 90. For felleslufting av flere enn 3 stående spill-
vannsledninger brukes dimensjon DN 110.


Vakuumventiler («lufteventiler») må i boliger plasseres på loft og ellers
i overensstemmelse med produktets godkjenningsbetingelser.


Ventilasjonsledninger i kalde rom bør isoleres.


3.1.2 Overvanns- og drensledninger
Takvann og overflatevann (overvann) skal infiltreres i grunnen, ledes bort
i eget avløp til vassdrag eller fordrøyes, og må ikke tilføres kommunens
ledninger uten samtykke fra kommunen. Bortledning av overvann og
drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre
ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.


3.1.2.1  Overvannsmengder
Overvannsledningenes belastning kan beregnes på grunnlag av sannsynlig
maksimal regnintensitet for området og de forskjellige nedslagsfelters
areal og beskaffenhet etter formelen:


Q = q (k1 A1+ k2 A2 + ...)
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hvor Q = belastning i l/s (største overvannsmengde)
q = maksimal dimensjonerende regnintensitet i l/s m2


k1, k2 osv. = avløpskoeffisienter etter tabell 19 
A1, A2 osv. = nedbørsarealer i m2


Kommentar: Det er store usikkerhetsmomenter knyttet til beregning av overvanns-
mengde, og det kan være store geografiske/lokale variasjoner. For de fleste bygning-
er/områder som omfattes av disse bestemmelsene vil det være snakk om korte
konsentrasjonstider, ofte i størrelsesorden 2 min. Det anbefales å dimensjonere for
20 års gjentaksintervall.


For lokal bestemmelse av dimensjonerende regnintensitet anbefales det generelt
å benytte IVF-kurver fra Meteorologisk Institutt. Disse oppdateres løpende i forhold til
regnhendelser som følge av klimaendringer. 


Veiledende eksempel på regnintensiteter i en «typisk østlandskommune» ved
konsentrasjonstid på 2 min:


1 års gjentaksintervall:  0,02 l/s m2


20 års gjentaksintervall:  0,04 l/s m2


Ved gitt regnintensitet og areal kan største overvannsmengde eventuelt tas
ut etter figur 11.


Når beregnet overvannsmengde krever rørdimensjon DN 200 eller
større skal stikkledningen dimensjoneres etter de regler som gjelder for
hovedledninger i respektive kommune (i henhold til VA-norm eller lig-
nende).


3.1.2.2 Belastning av overvannsledninger
Stående overvannsledninger (som ikke er utført som trykkledninger)
dimensjoneres etter tabell 20 for støpejernsrør og figur 13 for plastrør
(diagrammets øvre del).


Med spesialutførte taksluk kan fabrikantens godkjente dimensjone-
ringsmåte brukes. 


Liggende overvannsledninger dimensjoneres etter diagrammet i figur
12 for støpejernsrør og betongrør og figur 13 for plastrør.


Minste tillatte dimensjon på utvendige, nedgravde ledninger er DN
110.
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3.1.3 Fellesledninger
Å føre overvann og spillvann i samme stikkledning vil normalt ikke bli til-
latt. 


3.1.4 Trekninger
Ved stående spillvanns- og overvannsledninger hvor det inngår en lig-
gende del (trekning), skal denne delen alltid dimensjoneres som liggende. 


Den stående delen av ledninger som er nedenfor trekningen, dimen-
sjoneres prinsipielt som stående, men må ikke ha mindre dimensjon enn
trekningen. 


Avsatser etter NS 3066 regnes som stående ledning. 


3.1.5 Retnings- og dimensjonsforandring i bygning
Det er ikke tillatt å innsnevre tverrsnittet i strømningsretningen. Kommu-
nen kan, i spesielle tilfeller og etter søknad, fravike dette kravet. Retnings-
forandringer utføres med bend. Ved overgang fra stående ledning til lig-
gende skal det brukes bend med stor radius eller 2 stk. 45° bend.


3.1.6 Tetthetskrav
Avløpsledning må ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje ved maksimalt fore-
kommende prøvetrykk.


Det skal foretas trykkprøving for avløpsledning i henhold til NS-EN
1610 for utvendige ledninger og NS-EN 12056 for innvendige ledninger.


3.2 Utførelse
Avløpsledninger må legges slik at skadelige bruddpåkjenninger og varme-
påkjenninger unngås.


Skjøter for rør, rørdeler og utstyr mm. skal utføres slik at skjøtene får
en kvalitet som mest mulig tilsvarer rørmaterialet.


Avløpsledninger må sikres mot frost.
Nødvendige inspeksjons- og stakekummer må innsettes.
Sanitærinstallasjoner som har stengbare avløp, må ha overløp, unntatt


når de plasseres i rom med sluk. 
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Til spillvannsledninger skal det bare føres spillvann, mens overvann og
drensvann skal føres til overvannsledninger. Som hovedregel legges stikk-
ledningene som separatsystem, uavhengig av hovedledningssystemet.
Dette gjelder også ved omlegging. 


Alt overvann skal passere sandfang før det slippes inn på hovedled-
ning.


Kommunen kan kreve tak- og overvann infiltrert i grunnen etter nær-
mere regler.


Avløpsinstallasjoner plasseres slik at det ikke oppstår skade på andre
bygningsdeler, og slik at lekkasjer oppdages raskt og gjør minst mulig
skade.


Ved planlegging og utførelse av slike installasjoner må det legges til
rette for framtidig vedlikehold og utskifting. Det gjelder særlig for lednin-
ger som ligger skjult i bygningskroppen.


3.2.1 Montering av avløpsledning i bygning
Det må påses at bærende bygningskonstruksjoner eller andre installasjo-
ner ikke skades. 


Stakeluker og vannlåser etc. skal være tilgjengelige.
Der hvor det er fare for kondensering, må ledningene varmeisoleres


såfremt kondens antas å medføre ulemper. Kobberrør som innstøpes i
gulv, skal isoleres. 


Når stående ledninger blir lagt i slisser, skal sliss ved hvert gulv ha
inspeksjonsåpning, dekket med avtakbar plate. 


Stående ledninger skal forsynes med minst ett klammer i hver etasje.
Om nødvendig forsynes ledningene med effektive forankringer.


Liggende støpejernavløpsledninger over kjellergulv skal understøttes
solid like ved stående del og for øvrig med en avstand av ikke over 1,80 m. 


Plastledninger skal understøttes og festes slik at fall opprettholdes uten
nedbøyning ved varmepåkjenning. Klammeravstanden på stående ledninger
skal ikke være større enn ca. 20 ganger diameteren og på liggende lednin-
ger ca. 10 ganger diameteren, og skal for øvrig avpasses materialtype og
dimensjon.


Bunnledninger av plast skal legges på fundament av friksjonsmasser (av
finpukk) med kornstørrelse 4–16 mm. Det skal være minimum 100 mm
sjikt av finpukk under, over og til side for ytterkant av røret, eller gis tilsva-
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rende betongomstøp. Minste tillatte overdekning over topp rør (for lig-
gende bunnledning) til ferdig gulv er 100 mm.


Når ledninger føres gjennom en branncelle, må gjennomføringen tet-
tes med godkjent materiale. Rørledninger av ikke-godkjent materiale kan
bare føres gjennom en branncelle når det treffes betryggende tiltak for å
hindre spredning av brann, jf. byggeforskriftene og brannforskriftene. 


3.2.2 Legging av avløpsledning i grøfter
Avløpsledninger tillates ikke lagt under fundamenter for piper, kjeler etc.


Ved separatsystem skal overvannsledningen legges til venstre for spill-
vannsledningen, sett mot strømningsretningen.


Frostfri dybde oppgis av kommunen.
Ledninger gjennom grunnmur skal som hovedregel ikke støpes fast,


men legges med god klaring. Ledninger skal normalt legges vinkelrett
gjennom grunnmur. Når det er fare for at grunnvann, gass, jordmasser etc.
kan trenge inn i bygningen langs rørene, skal de støpes fast i grunnmuren.
Ledninger med muffe skal ha muffe (ledd) ved utsiden av grunnmuren.
Ledninger uten muffe skal føres gjennom grunnmuren i varerør med tykk,
elastisk pakning av gummi. Varerøret støpes fast i grunnmuren. 


Se også NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 9.
I aggressiv grunn (syreholdig jord, alunskifer e.l.) skal rørene isoleres


slik at skade ikke oppstår.
Fundamentering, legging og omfylling av rør, samt gjenfylling av grøft


skal for øvrig skje i samsvar med bestemmelsene i pkt. 2.3.2.
Store private ledninger med dimensjon DN 200 eller større, som går til


flere abonnenter og som må karakteriseres som hovedledninger, skal ha
beliggenhet og utføres i samsvar med de bestemmelser som gjelder for
anlegg av hovedledninger.


Jf. NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 5 og 6. 


3.2.3 Sammenslutninger av ledninger
På liggende ledninger skal maks. grenvinkel være 67,5°. Fortrinnsvis skal
45° brukes. Dobbelt grenrør tillates ikke. På stående ledning må maks.
grenrørsvinkel være 88°. 
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3.2.4 Kummer
Kummer som er dype (over 2000 mm) skal ha godkjent nedstigningsan-
ordning. 


Utendørs kummer bør plasseres minst 1000 mm fra grunnmur. 
På trafikkarealer skal det brukes kumlokk og rammer av støpejern i


henhold til NS 1990, 1991, 1992, 1995 og NS-EN 124.


3.2.5 Stake-/spylepunkt
Spillvanns- og overvannsledning skal ha separate stakekummer.


Spillvannsledning skal være tilstrekkelig selvrensende slik at slamavlei-
ring i rørledningen blir minimal. Det skal monteres stakeanordning på
følgende steder:
• Ett stakepunkt for stikkledninger
• For utvendig spillvannsledninger maks. 40 m mellom stakepunktene,


men maks. 20 m til første kum etter forgrening med hovedledning
• For utvendige overvannsledninger maks. 80 m mellom stakepunktene,


men maks. 40 m til første kum
• For innvendige spillvannsledninger maks. 20 m mellom stakepunktene
• For innvendige overvannsledninger maks. 40 m mellom stakepunkte-


ne
• Ved vinkelendringer på til sammen 90° eller mer


Innvendige stakekummer skal, når de er firkantede, være minimum 600 x
600 mm for inntil 750 mm dybde. For øvrig tilpasses størrelsen etter dyb-
den. Innvendige stakepunkt kan eventuelt være 45° grenrør med ters i
gulvnivå. Maksimum en forgrening er tillatt før innvendig stakepunkt. 


Stakerør skal anbringes på alle stående ledninger like over liggende led-
ninger. Ved trekninger, unntatt avsatsrør, anbringes stakerør like over
trekningen.


Som stakeordning i bygninger godkjennes, foruten stakekum, stakerør
og terset grenrør.


Istedenfor innvendig stakekum kan det brukes utvendig stakekum i en
avstand av maksimum 2,0 m fra grunnmur. Samtlige opplegg samt lig-
gende ledninger på over 300 mm skal ha stakeluke ved gulvnivå. 


Utvendige stikkledninger skal forsynes med minimum ett stakepunkt
eller kum, samt på vinkelendringer 90 grader.
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Det kan brukes prefabrikkerte typegodkjente stakekummer med min-
dre kumdiameter. 


Dersom det brukes utvendige stakekummer av betong, skal diameter
være minst 1200 m.


3.2.6 Overvannssluk
Overvann fra vei og gårdsplass skal passere sandfang med minimum 1000 mm
diameter før det slippes inn på hovedledning. Vinkelvannlås i sandfang-
kummer skal ha samme dimensjon som utløpsledning. Sandfangsdybde
skal være min. 300 mm. Vinkelvannlås er min. 100 mm. Hjelpesluk uten
sandfang og vannlås kan også benyttes i tilknytning til overvannskum.


Minste dimensjon på avløpsledning fra overvannssluk er DN 110.
Bunn utløp (vannstand) skal ligge minst 100 mm over topp hovedover-
vannsledning, målt fra forgreningspunktet. 


Det kan brukes prefabrikkerte typegodkjente overvannssluk med min-
dre kumdiameter. 


3.2.7 Drenskum
Drenskum av betong skal være minst 1000 mm i diameter og forsynes med
100 mm vinkelvannlås. Prefabrikkerte typegodkjente drenskummer kan
utføres med mindre kumdiameter.


Fortrinnsvis skal kun drensvann føres til drenskum.
Når takvann føres til drenskum, gjøres det med separat ledning, og


avløpet må dimensjoneres for dette.
Bunnen av drensrøret ved innløp i kummen skal ligge minst 150 mm


over vannstand (utløpets innvendige bunn). Sandfanget skal være 300
mm dypt.


Drenskum plasseres som regel utvendig og forsynes med tett lokk og
om nødvendig kjøresterkt. 


Minste dimensjon på avløpsledning fra drenskum er DN 110.
Bunn utløp (vannstand) i drenskum skal ligge minst 100 mm over


topp hovedovervannsledning målt fra forgreningspunktet i gata.


3.2.8 Pumpekum
Plassbygde pumpekummer skal være minst 1000 mm i diameter eller
minst 1000 x 1000 mm i firkant og utføres vanntett.
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Det skal brukes elektrisk drevet pumpe med automatisk igangsetting.
Det må være varslingsanordning ved pumpestopp (feil).


Ved to eller flere brukere av samme pumpekum, må hver boenhet vars-
les ved pumpefeil.


I gravitasjonspunktet på pumpeledningen må det monteres kum for
avlastning av pumpetrykket mot hovedledning. 


Det tillates ikke nødoverløp i pumpekum for spillvann.
Pumpekum for overvann bør utstyres med ejektor eller tilsvarende.
Pumpeledningen skal sikres mot tilbakeslag.
Pumpekum monteres og forsynes med tett lokk av stålplater, støpejern


eller annet godkjent materiale. Kum for spillvann må ventileres.
Typegodkjente komplette pumpeanlegg må installeres i overensstem-


melse med fabrikantens godkjente monteringsanvisning.


3.2.9 Tilknytning til hovedledning
Kommunen bestemmer hvilken metode som skal benyttes for tilknytning
til offentlig ledning og kan stille krav til innmåling (koordinatfesting) av
tilknytningspunkt.


Minsteavstand mellom tilknytningspunktene bestemmes av kommu-
nen.


Stikkledninger for avløp kan tilknyttes hovedledningsnettet i offentlig
kum. Det forlanges ikke kum ved hver tilknytning. Når eksisterende eller
planlagt kum på hovedledningen ligger til rette for tilknytning, skal denne
tilknytningen foretas i kummen.


Stikkledningene knyttes til hovedledning med grenrør, sadelstykke
med eller uten klammer eller kort mufferør, avhengig av hovedledningens
størrelse og materiale. Se NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 33.


På hovedledning d ≤ DN 600 skal stikkledningen føres inn i øvre halvdel.
På hovedledning d > DN 600 skal stikkledningen føres inn i øvre tre-


del.
Hull på hovedledninger skal utføres med kjerneboring.
På hovedledninger med d > DN 800 kan innføringsvinkelen være 90°


og ved mindre dimensjoner 45°.
Stikkledningen må ikke noe sted stikke inn i hovedledningens frie


gjennomløp. Se også NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 33.
Ved tilknytning til kum skal stikkledningen ha muffe (ledd) ved utsi-


den av kumvegg. Se også NKF og Norsk Vanns VA/Miljø-blad nr. 9.
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Når en tilknytning skal opphøre, må stikkledningen plugges nærmest
hovedledningen eller der kommunen anviser.


3.3 Beskyttelse mot luktproblemer
Enhver sanitærinstallasjon som er knyttet direkte til avløpsanlegget, skal
ha vannlås så nær installasjonen som mulig.


Vannlåsene skal være selvrensende eller lett rensbare.
I bygning skal enhver avløpsanordning for spillvann ha tilførsel av


vann slik at vannlåsene alltid kan være vannfylt. 
Overvanns- og grunnvannsinstallasjoner må forsynes med vannlås


såfremt luktulemper kan forventes å oppstå.
Vannlåser skal dimensjoneres slik at inn- og utløpet svarer til tabell 17.


Lukningshøyden skal være minst 50 mm for sanitærinstallasjoner.
Sluk i badstue skal ikke ha vannlås, men avløpet føres til sluk med


vannlås, ev. nærmeste sluk i naborom (f.eks. baderom).
Nedfallsledning for takvann som er tilknyttet ledning som også fører


spillvann, skal passere vannlås dersom nedløpet ligger mindre enn 2000
mm til side for eller mindre enn 500 mm over vindu/oppholdssted.


Avløp fra balkong kan føres direkte til taknedløp når avløpet fra dette
passerer en vannlås. Unntaket er når taknedløp føres til utkast på terreng.


Avløp fra lyskasser, utvendig trappenedgang og nedkjørsler skal pas-
sere vannlås. Er arealet < 5 m2, kan avløpet tilkoples bygningens drensrør
uten vannlås, men sluket skal ha sandfang.


3.4 Beskyttelse mot slamavleiring
Avløpsledninger må legges på en slik måte og med slikt fall at slamavlei-
ringer o.l. unngås i størst mulig grad. Ledningssystemet må forsynes med
renseanordninger i et omfang som gjør det mulig å kunne stake og rense
systemet ved behov. Se for øvrig pkt. 3.2.5.


Spillvannsledning skal være tilstrekkelig selvrensende slik at slamavlei-
ring i rørledningen blir minimal. 


Under byggearbeider skal avrenning fra anleggsområder ikke føres til
hovedledninger uten spesiell tillatelse fra kommunen.


742_Tekniske_bestemmelser.book  Page 33  Tuesday, October 7, 2008  9:31 AM







TEKN ISKE BESTEMMELSER34


3.5 Beskyttelse mot tilbakeslag fra 
hovedledninger og inntrenging av høyvann
Vannstand i laveste monterte vannlås og innvendige kummer og tanker
må ligge minst 900 mm høyere enn innvendig topp hovedledning målt i
stikkledningens forgreningspunkt på hovedledning. Dersom avløpsvan-
net pumpes, gjelder tilsvarende høydekrav målt til det høyeste gravita-
sjonspunktet på pumpeledningen. Der hovedledning er forutsatt å fun-
gere med overtrykk, regnes denne høyden fra beregnet trykklinje på
hovedledning ved stikkledningens forgrening. 


Vannstand i utvendige kummer og tanker må ligge minst 100 mm over
innvendig topp hovedkloakkledning målt i stikkledningenes forgrening på
denne. 


For å hindre oversvømmelse av sjøvann fra kommunens ledning for
avløpsvann, må den lavest monterte avløpsåpningen (vannlås i utstyr og
vannstand i kummer og tanker) ikke ligge lavere enn den største høyvann-
stand som fastsettes av kommunen i forhold til kommunenes offisielle
nullnivå for kartverk og oppmåling. Kravet til 900 mm overhøyde som
beskrevet ovenfor gjelder uansett. 


Kan avløpet ikke føres med naturlig fall og nødvendig overhøyde til
hovedledning, sjø eller elv, skal avløpsvannet føres til kum, hvorfra det
pumpes opp i avløpssystemet. Spillvann og overvann skal føres til hver sin
pumpekum. Slike systemer må sikres mot oppstuvning ved strømbrudd,
pumpehavari e.l. 


Andre løsninger enn pumping kan godkjennes av kommunen etter
særskilt søknad.


3.6 Renovering av avløpsledninger
Renovering av avløpsledninger med små dimensjoner bør utføres med
utblokking og inntrekking av ny ledning slik at minstedimensjonen opp-
rettholdes. 


I spesielle tilfeller vil kommunen etter nærmere vurdering kunne godta
renovering med løsninger som i bare liten grad reduserer tverrsnittet
(strømpeløsninger).
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3.7 Utskillere og renseanlegg
Utskillere og renseanlegg må plasseres på hensiktsmessig og lett tilgjenge-
lig sted for vedlikehold og tømming.


3.7.1 Olje- og bensinutskillere
Olje- og bensinutskillere skal dimensjoneres og utføres i overensstem-
melse med gjeldende forskrifter, utslippstillatelser og eventuelle øvrige vil-
kår.


Avløp til utskiller skal ikke ha vannlås. Avløpsterskel fra oljeutskiller
må ha samme høydeforhold til hovedledning som bestemt for laveste
vannlås, jf. pkt. 3.5.


Overvann, drensvann og spillvann fra andre installasjoner tillates ikke
ført til olje- og bensinutskiller. Utvendig bilvaskeplass må avgrenses fra
øvrig terreng slik at overvann fra tilstøtende terreng ikke kan renne inn i
utskilleren. Plassen tilpasses antall biler som kan vaskes samtidig. Ved
utskillerens utløp må det settes en inspeksjonskum. Avløp føres til spill-
vannsledning.


3.7.2 Fettutskillere
Fettutskillere skal dimensjoneres og driftes i henhold til NS-EN 1825-1 og
1825-2. For øvrig henvises det til forurensningsforskriftens kapittel 15A-4
og eventuell kommunal forskrift om fettutskillere.


Innendørs utskillere skal om mulig plasseres i kjeller i eget uoppvar-
met, men frostfritt og ventilert rom som er lett tilgjengelig. Utskilleren skal
ha luft- og vanntett lokk. 


Utskillere skal bare tilføres fettholdig avløpsvann. Tilløpet skal luftes.
Eventuell tilkopling til annen lufteledning for spillvann skal være minst
300 mm over øverste utstyr.


En slik separat lufting kan ofte bli svært kostbar, særlig ved installasjon
i eksisterende bygning. I slike tilfeller kan lufting via tilløpsledningen god-
tas hvis ledningen ikke er for lang. Lengden på tilførselsrøret må ikke over-
skride 10 m.


Hvis det er fare for at utskilleren kan tømmes ved hevertvirkning, skal
utløpsledningen forsynes med lufteledning med minst DN 50 dimensjon.
Den føres inn på tilløpsledningen 300 mm over øverste monterte utstyr.
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Dette bortfaller hvis utløpsdykker/skillevegg er forsynt med lufterør inne i
selve utskilleren. 


3.7.3 Øvrige utskillere
Der hvor det er fare for at avløpsvannet kan inneholde giftige, korrosive,
veksthemmende væsker eller stoffer, må det installeres betryggende nøy-
traliseringsanlegg. Anleggene må godkjennes i hvert enkelt tilfelle. Det
henvises til forurensningsforskriftens kap. 15 og 15a. Se også administra-
tive bestemmelser pkt. 3.12.
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Vedlegg


1) For flere spylerventiler i serie regnes de øvrige med 0,2 l/s i tillegg som samtidighet. For urinaler 
regnes 0,2 l/s i tillegg pr. 0,60 m.


Tabell 1. Normalvannmengder for tappesteder (Nvm.)


Tappested
Normalvannmengder l/s


kaldt varmt


Drikkefontene
Klosettsisterne
Servantbatteri


0,05
0,1
0,1


–
–


0,1


Bidébatteri
Tappeventil/slangekran (innendørs)
Oppvaskbatteri


0,1
0,2
0,2


0,1
0,2
0,2


Batteri til utslagsvask og til skyllekar/vaskekar
Dusjbatteri
Vaskemaskin til husholdninger


0,2
0,2
0,2


0,2
0,2
0,2


Oppvaskmaskin til husholdninger
Badebatteri
Hagekran, gårdskran


0,2
0,3
0,4


–
0,3
–


Spyleventil for urinaler
Spyleventil for WC


0,41)


1,31)
–
–


Prefabrikkert dusjløsning m. flere hoder Må undersøkes i hvert enkelt tilfelle.
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Tabell 2. Tabell over maks. sannsynlig vannmengde
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Tabell 3. Vanlig forekommende enkeltmotstand (trykktap) i tappearmaturer


*) Som regel anbefales å bruke hastigheter for 10 °C for kaldtvannsledninger og hastighet for 50 °C 
for varmtvannsledninger.


Tabell 4. Maksimale hastigheter i kobberrør for å unngå korrosjon
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Tabell 5. Støynivå i armatur


For fordelingsledninger kan ved tilnærmet dimensjoneringsberegning brukes en midlere 
bevegelsesmotstand (for friksjons- og enkeltmotstand) = 2,0 kPa/m for samtlige dimensjoner 
unntatt for 12 og 15 mm samt 1/2”-5/8”, hvor trykktapet kan regnes = 10,0 kPa/m. Konstante 
vannuttak må i sin helhet tillegges den funne sannsynlige maks. belastning.
(For plastrør kan tabellen brukes for tilsvarende innvendig diameter – jf. tabell 8.)


Tabell 6. Belastning for fordelingsledninger av kobberrør uten avsetning
NB! Tabellen gjelder kun for forenklet (tilnærmet) dimensjonering. Se pkt. 2.1.7.
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Figur 2. Diagram for dimensjonering av koplingsledning


Tabellen er basert på et vanntrykk ved innlegget i bygningen på ca. 3,5-4 bar og trykktap i 
tappearmatur på ca. 1,0-1,5 bar


Tabell 7. Dimensjoner på koplingsledninger av kobberrør


Koblingsledningens lengde, m


qn = normalvannmengde


I diagrammet er det bare vist utvendig diameter i millimeter. Tilsvarende mål i tommer er som følger:
8 mm 3/8”


12 mm 1/2”
15 mm 5/8”


Tr
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Anvendelse: Rørledninger hvor det ikke forventes avsetning eller korrosjon
Temperaturområde: Ved 0 °C er feilen på trykktapet maksimalt + 10 % og ved 55 °C maksimalt ÷ 25 %
Figuren gjelder innvendig diameter.
Avtegnet etter SBI-nomogram


Figur 3 a. Nomogram for kobberrør i mm-serien uten avsetning. Vann 10 °C
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Anvendelse: Rørledninger hvor det ikke forventes avsetning eller korrosjon
Temperaturområde: Ved 0 °C er feilen på trykktapet maksimalt + 10 % og ved 55 °C maksimalt 
÷ 25 %
Utvendig diameter (basismal): NS 1758 og NS-EN 1057
Avtegnet etter SBI-nomogram


Figur 3 b. Nomogram for kobberrør i tommerserien uten avsetning. Vann 10 °C
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Anvendelse: Rørledninger hvor det forventes avsetning eller korrosjon (k = 0,15 mm)
Temperaturområde: Ved 0 °C er feilen på trykktapet maksimalt + 10 % og ved 55 °C maksimalt ÷ 
25 %
Avtegnet etter SBI-nomogram


Figur 4. Nomogram for kobberrør med avsetning. Vann 10 °C
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Anvendelse: Rørledninger av plast, hvor det ikke forventes avsetning. Nomogrammet er basert på 
målinger utført på PVC- og PE 50-rør. Det bemerkes at den innvendige røroverflates ruhet – og 
dermed trykktapet – kan variere noe med framstillingsprosessen og plastmaterialet
Temperaturområde: Ved 0 °C er feilen på trykktapet maksimalt + 10 % og ved 55 °C maksimalt ÷ 25 %


Figur 5. Nomogram for plastrør. Vann 10 °C
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Tabell 8. Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for dimensjonering av 
plastledninger. Diameteren er beregnet ut fra midlere godstykkelse og avrundet til hele tall.


Tabell 9. Motstandstall i rørdeler og ventiler. Grunnlag for beregning av enkeltmotstand
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Figur 6. Trykktap i vannmålere i kPa
Merknad: Største tillatte trykktap er 40 kPa ved dimensjonerende vannmengde
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Tabell 10. Avstand mellom klammer (rørbærere)
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Tabell 11. Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for en del rørtyper med 
dimensjon mindre enn 50 mm. De innvendige diametere er cirkamål


Tabell 12. Tabell over innvendig diameter som kan benyttes for dimensjonering av 
avløpsledninger. Diameteren er beregnet ut fra en midlere godstykkelse for rørene og 
avrundet til hele tall
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*) Planvask er liten utslagsvask i plan med oppvaskkummen.


Tabell 13. Normalvannmengde fra utstyr med selvstendig vannlås


Sum normalvannmengde, l/s (etter tabell 13)
Kurve B: Sykehus, hoteller, kinoer, forsamlingsrom, skoler, kaserner og offentlige badeanlegg
Kurve A: Boligbygg, forretningsbygg og aldershjem
For andre bygninger og anlegg skal samtidigheten vurderes i det enkelte tilfellet.


Figur 7. Største samtidige belastning av spillvann 
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(Merk at det er summen av normalvannmengden som er oppgitt i tabellen.)


Tabell 14. Tillatt belastning av stående ventilerte spillvannsledninger


Tabell 15. Omregningstabell for trykkenheter
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Figur 8. Dimensjoneringsdiagram for liggende ventilerte spillvannsledninger (innvendig 
diameter) av støpejern og betong


Figur 9. Dimensjoneringsdiagram for liggende ventilerte spillvannsledninger (innvendig 
diameter) av plast
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1) Maks 1 wc, se figur 10 a


Tabell 16. Tillatt belastning for ikke-ventilerte spillvannsledninger
Merk: Vannmengdeverdiene gjelder sum normalvannmengde etter tabell 13.
Minste fall er 1:60.
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Figur 10 a. Maksimal lengde L og fallhøyde H på ikke-ventilerte spillvannsledninger
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Figur 10 b Figur 10 c


På figur 10 b går det fram at høyden fra nærmeste grenrørs underkant til vannstanden i 
vannlåsen skal være minst 10 cm. Eventuelt må spesialformet grenrør brukes. Dette for å 
hindre tilbakeslag av spillvann.


For å hindre utsuging av sluket på figur 10 c, må avløpsledning mellom wc og opplegget ha 
dimensjonen 110 mm (og ikke 90 mm).


Tabell 17. Dimensjoner på vannlåser


Tabell 18. Dimensjoner på gulvsluk
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Tabell 19. Avløpskoeffisienter


Figur 11. Overvannsmengde l/s for k = 1,0 ved forskjellige regnintensiteter


Tabell 20. Maksimal belastning av stående overvannsledninger av støpejern
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Figur 12. Dimensjoneringsdiagram for overvannsledninger av støpejern (og betong) 
(innvendig diameter)
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Figur 13. Dimensjoneringsdiagram for overvannsledninger av plast (innvendig diameter)
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