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VEDTAK AV ENDRING OG UTVIDELSE AV REGULERINGSPLAN 2 97-01 
«IDRETTSANLEGG HAUGSBYGD»  
 
Forslag til vedtak: 
 
 
1. 0605_297-01 detaljregulering for Idrettsanlegg Haugsbygd med tilhørende 

reguleringsbestemmelser utvides og endres. 
 
2. Deler av detaljregulering nr. 56-03 Haugsbygd Felt A_B, vedtatt 30.08.72, som blir 

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

 
 
 
Sammendrag 
 
Den nye reguleringsplanen gjelder utvidelse og endring av gjeldende plan 297 - 
01«Idrettsanlegg Haugsbygd». Utvidelsen blir behandlet i henhold til den nye planloven 
av 01.07.2009.   
Ettersom utvidelsen må ses i sammenheng med den gjeldende reguleringsplanen vil det 
derfor være hensiktsmessig å oppdatere hele planområdet i henhold til ny planlov. 
 
Innledning / bakgrunn 
 
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for følgende: 
Opprettelse av 5 nye boliger.  
 
 
 
Beskrivelse av saken 



Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD” i målestokk 1:1000, merket 2. 
gangsbehandling datert: 06.06.11 

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 13.05.11 
- Planbeskrivelse datert 29.04.11 

 
1.gangs behandling 
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
06.06.11 sak 67/11. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok å fremme saken 
og legge den ut til offentlig ettersyn i henhold til da gjeldende plan- og bygningslovens § 
27.1 nr 2.  
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende detaljerte reguleringsplan viser idrettsanlegg for Haugsbygd med 
omkringliggende boliger. Forslag til ny reguleringsplan, og endring av ny planlov, er en 
utvidelse og noe endring av gjeldende reguleringsplan. 
 
Endringer etter 1.gangsbehandling 
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er.  

• A Forespørsel om tilbaketrekking av innsigelse fra Miljøvernavdelingen. I brev av 
dato 18.06.12, har kommunen mottatt revidert materiale fra COWI som omhandler 
miljøvernavdelingens innsigelse til planforslaget, og ber om at miljøvernavdelingen 
trekker innsigelsen.  

• B Miljøvernavdelingen trekker innsigelsen til forslag til reguleringsplan fra 
Fylkesmannen i Buskerud. Fylkesmannens miljøvernavdeling trekker innsigelsene ut 
fra kommunens redegjørelse og det reviderte forslaget til reguleringsbestemmelsene. 

• C Oppmålingsforretning over fradelt tomt 132/447 fra Ola M. Solvang. 
 

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 06.06.11 – 08.08.11. I samme periode ble 
forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 
til uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger som uttrykte vedlegg. 
Hovedtrekkene i uttalelsene er referert nedenfor. 
 
Statens vegvesen (brev av 18.08.2011)  

1. Byggegrense mellom kryss Fv181 og Harehaugveien 
2. Rekkefølgebestemmelse knyttet til opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs 
Harehaugveien med sammenkobling til eksisterende gang- og sykkelveg langs Fv181 
 

 

Forslagstillers kommentar: 



Statens vegvesen ber om byggegrense med 60x60m i krysset. I reguleringsforslag fra 
Ringerike Eiendomsutvikling AS viser en byggegrense tegnet 60m inn i Harehaugveien og 
50m nordover i Fv181/Hvalsveien. Foreslått byggegrense med trekant 60x60m i kryss Fv181 
x Harehaugveien aksepteres 
Vi er enige at det er viktig å ivareta sikkerheten for gående og syklende langs kjøreveger og 
at man får sammenhengende system for dette. Vi mener det imidlertid det er helt urimelig at 
dette skal belastes et begrenset antall tomter, som nå skal bebygges, når dette berører og 
kommer store deler av eksisterende bebyggelse i Haugsbygd til gode. I tillegg kan vi ikke se 
annet at også planlagte og konkrete planer for utbygging langs Fv181/Hvalsveien noe lenger 
nord også vil nyte godt av et slikt tiltak.  
Vi anfører også at grunneier av Gnr/Bnr: 132/5 Ola Martin Solvang stiller seg positivt til å 
avgi grunn vederlagsfritt av denne eiendommen for opparbeidelse av ny gang- og sykkelveg. 
Dette er et vesentlig bidrag til dette tiltaket. En rekkefølgebestemmelse knyttet til ny 
bebyggelse i områdene BBK-2, BBF-5 og BBF-4 (Solvang + Ringerike Eiendomsutvikling 
AS) og BBF-5 (Borlaug) vil kunne medføre at byggeplaner for disse områdene må 
skrinlegges 
 
Vi ber om at dette rekkefølgekravet knyttet til nye boliger i ovenfor nevnte områder tas ut av 
bestemmelsene. 
 
Rådmannens kommentar: I forhold til merknad om gang og sykkelveg, er det satt 
rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang og sykkelvei i planen 0605_349 detaljregulering 
for Loeskollen Boligprosjekt. Ola Martin Solvang avgir grunn vederlagsfritt til Loeskollen 
Boligprosjekt for opparbeidelse av gang/sykkelveg. For øvrig er innspillet tilstrekkelig 
kommentert av forslagstiller.    
 

Fylkesmann i Buskerud (brev av 29.06.2011)          

1. Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse ut fra manglende rekkefølgekrav om 
opparbeidelse av nødvendige støyskjermingstiltak - føringer fra T1442. 
2. Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til manglende krav om at 
bebyggelsesplanen skal omfatte lekeplasser i det feltet som nå er kalt BBK-1 for konsentrert 
småhusbebyggelse.  
3. Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til manglende rekkefølgekrav om 
opparbeidelse av gangveger. 
 

Forslagstillers kommentar: 

COWI AS har i rapport av 25.03.2010 utarbeidet egen støyrapport for reguleringsforslag for 
Harehaugveien 2, Gnr/Bnr: 132/5. Det foreligger støysonekart og tilhørende rapport og dette 
følger vedlagt. Rapporten viser behov for skjerming av nærmeste bebyggelse lang 
Harehaugveien og Fv181/Hvalsveien. Boligene lengst unna i planforslaget får ikke krav til 
tiltak. Plassering med høyde av skjerm er beskrevet i rapport. Det er lagt inn rekkefølgekrav 
om bygging av støyskjerm i bestemmelsene.  
BBK-1 er et område, som allerede er opparbeidet av Block Watne AS. Her foreligger det 
allerede en opparbeidet lekeplass tilrettelagt for småbarn. 



 
Det er satt rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang og sykkelvei i planen 0605_349 
detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt: «Pkt 6. Fortau fra krysset 
Hvalsveien/Harehaugveien og opp til eksisterende fortau langs Harehaugveien skal 
ferdigstilles før brukstillatelse gis.» 
 
Rådmannens kommentar: Støyskjerm er ivaretatt i utredning fra COWI og lagt inn i 
rekkefølgekrav i bestemmelsene. Innspillet er ellers tilstrekkelig kommentert av 
forslagstiller. 
 
Knut Ivar Loe samt Klaus og Bjørg M. Jarstad (brev av 04.08.2011)  

1. Forlengelse av gang- og sykkelveg 
2. Oppføring av 1 enebolig på Gnr/Bnr: 132/3 , utsiktskvalitet og forskjellsbehandling m.m. 
3. Utnyttelsesgrad på BYA= 25% for frittliggende småhusbebyggelse  BBF-5 
 
Forslagstillers kommentar: Flere av de merknadene som her framkommer anser vi ikke som 
relevante i forhold til planforslaget. Vi vil derfor bare kommentere de som har betydning i 
forhold til de parter nevnt innledningsvis, som COWI AS representer i denne saken. 
Det vil være urimelig å belaste en utvidelse av gang- og sykkelveg langs Harehaugveien til 1 
boligtomt utover det som allerede er et naturlig planområde. Det forventes at kommunen 
ikke tar hensyn til dette i den videre behandlingen. 
 
Det vises her til at Fylkesmannen i Buskerud i sitt brev av 29.06.2011 finner å kunne 
akseptere reguleringsforslaget med 1 eneboligtomt. Når det gjelder utsiktskvalitet, så vil 
planforslaget beskrive maksimale høyder på ny bebyggelse. 
 
Dette gir ingen mulighet for å bygge en stor bolig på en tomt, som er regulert på 702m2.   
 
Rådmannens kommentar: Forlengelse av gang/sykkelvei er kommentert tidligere. Dette 
ivaretas i reguleringsplan 0605_349 detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. Ut over 
dette er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 

Ringerike kommune, Plan og prosjektering (brev av 22.07.2011)  

1. Flytting av fotgjengerkryssing  
2. Fartsreduserende tiltak med fartsdumper 
 
Forslagstillers kommentar: 
Det bes om å flytte fotgjenger kryssing til krys mellom Harehaugveien og Vangsveien. Vi 
har ingen merknader til dette  
Det bes om fartsreduserende tiltak med fartsdumper ned mot kryss Harehaugveien x 
Vangsveien. Vi har ingen innvendinger til dette, men mener at dette bør inngå som en 
helhetlig plan for fartsdumper i hele Harehaugveien og ikke isolert for en liten del. Følgelig 
bør det også være en kommunal oppgave å sørge for at dette blir gjennomført. 
 



Rådmannens kommentar: Det bør etableres opphøyd gangfelt i krysset Harehaugveien – 
Vangsveien. Det er ikke utarbeidet noe helhetlig plan for fartsdumper i hele Harehaugveien. 
Ut over dette er innspillet tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 
Ola Martin Solvang (brev av 04.08.2011 og 30.08.2011)  

Forslagstillers kommentar: 
Solvang er grunneier av Gnr/Bnr: 132/5 og har en intensjonsavtale med Ringerike 
Eiendomsutvikling AS om utbygging av eiendommen. De merknader som Solvang her 
framfører er enten innarbeidet i intensjonsavtalen med Ringerike Eiendomsutvikling AS 
eller frafalles, som merknad til planen. 
Rådmannens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

Fred Arne Ervland på vegne av Hillehaug Vel (E-post av 20.06.2011)  

Merknad på at standard vei ikke er i henhold til anleggstegninger, og at vei ikke vil tåle 
anleggstrafikk. 
 
Forslagstillers kommentar: Vi kan ikke se at denne merknaden skal ha noe med plan 
forslaget å gjøre, men berører tidligere og avsluttede tiltak i forbindelse med bygging av 
idrettsplassen og tilliggende bebyggelse. 
Rådmannens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
 
Innsigelser 
Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter 
dialog/ ytterligere utredninger og derpå justeringer i planforslaget er innsigelsene nå trukket 
av brev datert: 28.06.12. Innkomne innsigelser til planen fremgår av ovenstående 
høringsuttalelser og rådmannens kommentarer til disse. 
 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til bolig. Planforslaget er i 
hovedtrekk i tråd med overordnete planer.  
 
 
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. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 

• Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning meldte i møte 06.06.11, sak 67/11, 
oppstart av detaljregulering for NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD.  

• Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 06.06.11, sak 
67/11. 

 
Økonomiske forhold 



Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  
 
Behov for informasjon og høringer 
Etter gjennomføring av prosjektet må Statens vegvesen ta ansvar for å informere og opplyse 
om hvordan sykkelfelter skal benyttes.  
 
Rådmannens vurdering 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 
 
Samlet vurdering: 
Planen vil bidra til flere boenheter i et attraktivt område i Hønefoss. Med økt utbygging i 
nærområdet de senere år vil disse boenhetene bidra til økt fortetting. Dette er i tråd med 
kommunens målsetning for vekst. Planforslaget er godt bearbeidet og de merknader som er 
kommet i saken har forslagstiller tatt hensyn til. Når det utarbeides en helhetlig plan for 
fartsdumper i Harehaugveien må fartsdump i krysset Harehaugveien/Vangsveien tas stilling 
til.   
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at reguleringsforslaget 
0605_297-01 «Idrettsanlegg i Haugsbygd» vedtas slik det det nå foreligger. 
  
 
Saksdokumenter 
Trykte vedlegg: 

 
1.  Plankart 0605_297-01 Idrettsanlegg i Haugsbygd, målestokk 1:2000, merket 

”2.gangsbehandling” 
2.  Reguleringsbestemmelser, revidert 04.10.12 
3.  Planbeskrivelse datert 29.04.11 
4.  Miljøvernavdelingen trekker innsigelsen til forslag til reguleringsplan, datert 28.06.12.  
 
Utrykte vedlegg: 
5.  (Plankart 0605_297-01 Idrettsanlegg i Haugsbygd, målestokk 1:1000, merket 

”2.gangsbehandling”) 
6.  Høringsforslaget; plankart 1:1000 med tilhørende bestemmelser, merket ”Offentlig 

høring” 
7.  Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 06.06.11, sak 67/11. 
8.  Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 06.06.11, sak 67/11 
9.  Reguleringsplan nr 56-03 Haugsbygd Felt A_B, vedtatt 30.08.72 (gjeldende/tidligere plan) 
10. Høringsuttalelser, totalt 6 stykker, referert og kommentert av forslagsstiller. 
11. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00 
12. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95 
13. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser. 
14. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10. 
15. GNR/BNR: 132/5 – Harehaugveien 2 – Erklæring, om å avstå grunn vederlagsfritt. 
 
 



Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 18.09.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
 
 


