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1. INNLEDNING  

1.1  Bakgrunn  
Kommunestyret vedtok 28.06.2012 kommunal planstrategi for Ringerike, her inngikk 
revidering av samfunnsdelen og oppdatering av arealdelen og bestemmelser. 
Satsingsområdene for kommunens planbehov fram mot 2015 skal, i følge planstrategien, være 
befolkningsvekst, styrket næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.  
I formannskapets møte 2.10.2012 ble det vedtatt å starte opp fullstendig revidering av 
gjeldende kommuneplan. Forslag til planprogram for fullstendig revisjon av kommuneplan for 
Ringerike kommune til perioden 2013 – 2025, bygger opp om de tre satsingsområdene og tar 
utgangspunkt i gjeldende kommuneplan.  
 

1.2  Formål  
Ringerike kommunes planer skal være et utviklings- og styringsverktøy på kort og lang sikt. 
Kommuneplanen skal skape forutsigbarhet og klare rammer for kommuneorganisasjonen, 
næringslivet, kommunens innbyggere og andre brukere av arealer og virksomheter. 
Utfordringene om langsiktig og bærekraftig utvikling vil kreve fokus også på folkehelse og 
behov for større økonomisk handlefrihet for kommunen. 
 

1.3 Avgrensning av planen  
Både samfunnsdelen og arealdelen med egne bestemmelser er viktige styringsverktøy.  
Ny, revidert planstrategi foreslår en fullstendig revidering av gjeldende kommuneplan og 
forslag til planprogram tar utgangspunkt i en fullstendig revidering.  
Dette vil innebære: 

• Revisjon av samfunnsdelen.  

• Revisjon av gjeldende arealdel med bestemmelser.  
• Å oppdatere plankart og bestemmelser iht. plan- og bygningsloven av 2008.  

• Områdene som dekkes av nylig vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella tas ikke opp 
til revisjon nå. Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret 30.06.2011. 

• Det tas sikte på å innlemme vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella i den nye 
arealdelen for Ringerike kommune. Den ferdig reviderte arealdelen til 
kommuneplanen vil dermed kunne omfatte alle kommunens arealer. 

Innsatsen i revideringen skal fokuseres og konsentreres om de mål og tiltak som er 
nødvendige for å realisere en ambisjon om sterkere vekst i befolkning og næringsliv og 
effektiv arealdisponering, herunder nye samferdselsløsninger. 
 

1.4 Dagens situasjon  
Kommuneplanen for Ringerike for perioden 2007 – 2019 ble vedtatt i 30.08.2007 og det er 
denne som gjelder inntil ny, revidert plan blir vedtatt. 
 
Kommunedelplan for Ådalsfjella ble vedtatt av kommunestyret 30.06.2011. 
 
Kommunal planstrategi for perioden 2012 – 2015 ble vedtatt av kommunestyret 28.06.2012. 
Her ble det fastsatt at samfunnsdelen skulle revideres og arealplanen med bestemmelser skulle 
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oppdateres til ny planlov. Formannskapet vedtok 02.10.2012 å starte opp fullstendig 
revidering av gjeldende kommuneplan. Kommunal planstrategi revideres i tråd med dette. 
 

2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET  

2.1  Overordnede lover og forskrifter  
Plan- og bygningsloven krever at kommunestyret minst en gang i hver valgperiode vedtar en 
kommunal planstrategi. Dette skal skje senest innen ett år etter konstituering.  
Dernest er det krav om at kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter 
samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.  
 
Det er ikke krav om at kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år, slik gammel planlov la 
opp til. Kommunen legger premissene for revideringen av kommuneplanen selv gjennom 
planstrategien.  
 
Det er et generelt lovkrav at det ved varsel om planoppstart for planer som kan ha vesentlig 
virkninger for miljø og samfunn, skal utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet. 

Forslag til planprogram skal beskrive opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt i 
forhold til grupper som antas å bli særlig berørt.  

Forslag til planprogram for overordnete planer skal avklare rammer og premisser og klargjøre 
formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset omfanget av og nivået på 
planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Programmet skal 
beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert og antatte 
problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige for å gi et 
godt beslutningsgrunnlag.  
 
Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. 
 
I forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven er det normalt ikke krav 
om konsekvensutredning når samfunnsdelen av kommuneplanen skal utarbeides. Kravet slår 
inn i forhold til kommuneplanens arealdel (jf. § 2 b).   
 

2.2 Ringerike kommunes plansystem 
Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi for Ringerike kommune i sitt møte 28. juni 
2012, dette var godt innenfor fristen i lovgivningen. Denne er nå til revisjon.  
  
Kommunen driver en årlig rullering av budsjett, handlingsdel med økonomiplan, 
virksomhetsplaner, regnskapsrapporter og årsmelding. Disse gir innspill til det store 4årige 
planhjulet der kommunal planstrategi angir hvilke deler av kommuneplanleggingen som skal 
videreføres eller revideres.  
Samtidig som planstrategien angir planbehovet innenfor alle virksomhetene i kommunen i 
tidsrammen for valgperioden. 
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Det overordnede plansystemet i kommunen kan illustreres slik figuren under viser. 
 
 

 

 
Figur: Illustrasjon av kommunens overordnede plansystem 
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3. VISJON OG UTVIKLINGSMÅL FOR RINGERIKE  

3.1  Visjon 
Ringerike har en visjon i dag: Ringerike – et bedre sted å være. 
Denne visjonen har kommunen hatt siden årtusenskiftet. 
 
En ny visjon kan utvikles gjennom et samarbeid med kommunens innbyggere.  
Det er i kommuneplanen nye mål og strategier skal behandles og vedtas. 
 

3.2  Overordnede mål ved planarbeidet  
Kommuneplanen skal være et utviklings- og styringsverktøy på kort og lang sikt. Den skal 
skape forutsigbarhet og klare rammer for kommuneorganisasjonen, kommunens næringsliv, 
kommunens innbyggere og andre brukere av kommunens virksomheter og arealer.  
Folkehelseaspektet skal medtas som grunnlag for alt planarbeid.  
 

4. UTVIKLINGSMULIGHETER FOR RINGERIKE 

4.1  Fokus på satsingsområdene 
Det er behov for å revidere kommuneplanen i tråd med de satsingsområdene og ambisjonene 
som planstrategien vektlegger. Fokus skal være på satsingsområdene befolkningsvekst, 
styrket næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.  
 

4.2 Utviklingsprinsipper for befolknings- og næringsutvikling.  
Hvilke vekstambisjoner Ringerike kommune skal planlegge for og hvilke virkemidler som 
skal tas i bruk for å nå disse ambisjonene, må drøftes og avklares i samfunnsdelen. 
Arealkonsekvensene vil gjenspeiles i arealdelen med kommuneplanbestemmelsene. 
 
For å stimulere til befolkningsvekst er det viktig å se på et bredt spekter av virkemidler. Det er 
nylig utarbeidet flere rapporter som spiller inn i diskusjonen om hvilke virkemidler som 
kommunen kan ta i bruk. Fortettingspotensialet for Hønefoss by og temautredningen 
Livskraftige lokalsamfunn er drøftet igjennom og konklusjoner herfra trekkes inn i arbeidet 
med revidering av kommuneplanen. 
 
Folkehelsemeldingen gir premisser for ønsket kvalitet på planarbeidene for utvikling. 
 
I samfunnsdelen av kommuneplanen vil vekstambisjonene avklares, og strategiene for å 
imøtekomme ambisjonene må legges. Dernest må behovet for tilrettelegging spilles inn til 
kommunens handlingsdel og økonomiplan. 
 
Arealdelen vil måtte avspeile de arealbehov som skal til for å imøtekomme ønsket utvikling. 
Konkusjoner fra Livskraftige lokalsamfunn vil bidra til å definere utviklingspotensialet. 
 
Næringslivet etablerer seg der kompetansen er. Kompetansearbeidstakere prioriterer et godt 
bomiljø med nødvendig service, skoler/barnehager, kultur, tilgjengelige friluftsområder og 
nærområder, blå/grønne/grå strukturer, sosiale møteplasser og gjerne tilgang på bymiljø.  
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Styrket næringslivsutvikling er en målsetting for kommunen. Tilrettelegging handler om de 
ulike næringenes forhold og krav til lokalisering, avstander og transport, egnete områder og 
mye mer spesifikt for de enkelte næringer. Dette gir fordringer i å finne attraktive 
lokaliseringer for næringslivet, samtidig som arealbehov til næringslivet må balanseres mot 
andre arealformål.  
 
God planlegging, spesielt arealplanlegging, er et verktøy både for å sikre gode bomiljø og 
nødvendig forutsigbarhet for investorer og næringslivet. 
 
Det skal utarbeides overordnede mål og strategier for følgende innsatsområder: 

a. Befolkningsvekst og boligutbyggingsstrategi 
b. Prinsipper for næringslivsutvikling 
c. Effektiv arealdisponering 

 

4.3. Utredninger og planer med innvirkning på kommuneplanen 
� En handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss by har fremskaffet strategier for 

hvordan Hønefoss skal fremstå som en kompakt miljøby med en levende og robust 
bykjerne og et viktig handelssentrum for Ringeriksregionen.  

 
� En annen viktig utviklingsfaktor er transportplanlegging. Endret infrastruktur for 

samferdsel vil gi nye muligheter for Ringerike og hele regionen. 
Viktige planprosesser er i gang for E16 fram mot Hønefoss og fra Eggemoen mot 
Gardermoen. Her vil det trolig foreligge planløsninger som kan implementeres i 
kommuneplanen. 
En konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Hønefoss skal utrede ulike 
konsepter for transportløsninger i Hønefossområdet. KVUen skal danne grunnlag for 
en beslutning om finansiering (en eventuell Ringerikspakke).  
Det er satt i gang et arbeid med Sykkelbyen Hønefoss og det er startet opp et arbeid 
med en kommunal hovedplan for veg. 

 
� Livskraftig by og lokalsamfunn i bydeler, tettsteder, grender og bygder er en 

forutsetning for at Hønefoss kan være en motor i samfunnsutviklingen og bidra til 
ønsket utvikling. 
I temautredningen «Livskraftige lokalsamfunn» sees det nærmere på hvordan vår 
region samspiller med Hønefoss, og hvordan lokalsamfunna og Hønefoss er gjensidig 
avhengig av hverandre. Konklusjoner herfra kan være med å danne premisser for 
utvelgelse av nye arealforslag til utvikling i Ringerike. 
 

� Støy og fravær av støy er en viktig miljøfaktor som skal vurderes nærmere i 
kommuneplanarbeidet, for å imøtekomme krav i reguleringsprosessene. 
Utviklingsmulighetene for Hønefoss by og bebyggelse langs de store ferdselsårene 
gjennom kommunen må analyseres nærmere i forhold til støysoner og støytiltak. 
  

� Innenfor Ringerikes arealer er det mange uttak av mineralske råstoffer, herunder 
byggeråstoffene pukk, sand og grus. Bare noen av disse er registrert i gjeldende 
arealdel med tilhørende bestemmelser. Ny lovgivning på dette området gjør det mulig 
å få en bedre oversikt og eventuelt styre disse masseuttakene arealmessig. En 
temautredning om mineralske råstoffer vil bli prioritert i denne revideringen. 
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� For å være attraktiv for nye boligsøkende er friluftsliv og grønnstrukturer vesentlige 
kvaliteter som vektlegges i valg av boligområde. En oversikt og en analyse av bynære 
friluftsområder vil kunne gi viktige innspill til arealdelen. 
 

� Det er behov for en utredning om gravplasser i Ringerike. Her skal bl.a. status på de 
forskjellige kirkegårdene gjennomgås, arealbehov analyseres og spilles inn i 
kommuneplanarbeidet.  

 
� Det er behov for en revidering av Jordbrukspolitisk arealvurdering (JAV) som ble 

vedtatt 13.04.94. 
 

� Kulturminnevern. Registreringer i Hønefoss by må bearbeides og vurderes inn i en 
temautredning der vern og bruk av hensynssoner må nærmere analyseres. 
Konsekvenser for framtidige planer og utviklingsmuligheter må være faktorer som 
skal vurderes i temaarbeidet. 
 

� Samfunnssikkerhet. Under dette temaet sorterer naturskader i form av flom, skred og 
rasfare. Konsekvenser og sannsynlighet for slike hendelser må anskueliggjøres og 
gjøres nærmere rede for i egne, faglige utredninger. Kommunen skal kartlegge sine 
sårbarheter i en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Denne vil ligge til grunn for 
kommunens planlegging.   
 

� Barns behov og interesser i utviklingsplanene for Ringerike kommune. Det blir viktig 
å ha fokus på forhold som kan påvirke barns oppvekstmiljø. Folkehelsemeldingen 
setter også barns interesser i sentrum for kommunens arbeid. Registrering av 
barnetråkk er en egen metodikk som kan være godt redskap i ulike planarbeider.  

 
Ringerike kommune har mange store planutfordringer som må finne sin løsning i revidert 
arealdel. Den konkrete arealplanleggingen skal bygge på de prinsipper som blir utviklet 
gjennom temautredningene og vedtatt som føringer. 
 
I neste omgang vil de ulike plantypene som plan- og bygningsloven legger opp til å ta 
detaljeringen videre etter at arealdelen har klargjort arealutviklingen. Områderegulering og 
detaljregulering er planverktøy som vil kunne løse planutfordringene på en effektiv måte i 
etterkant av vedtak om ny arealdel. 
 

4.4 Gamle reguleringsplaner som vurderes opphevet 
I Ringerike og spesielt i Hønefoss er det flere meget gamle reguleringsplaner som ikke er 
hensiktsmessige styringsverktøy i dagens situasjon. En reguleringsplan er gyldig til den er 
opphevet, eller overlappet av ny reguleringsplan. Oppheving kan gjøres som en del av 
kommuneplanprosessen, men man må da følge reglene om oppheving i plan- og 
bygningsloven § 12-14: Ved oppheving av reguleringsplaner gjelder samme bestemmelser 
som for utarbeiding av ny plan. Det betyr at det må varsles slik det gjøres i 
reguleringsplanprosesser. Ved sluttbehandling av kommuneplanen kan reguleringsplanene 
oppheves gjennom et fellesvedtak.  
 
Det skal i kommuneplanprosessen vurderes å oppheve noen av de eldste reguleringsplanene i 
Ringerike. Det må utarbeides et oversiktskart som viser aktuelle områder og en liste over 
planer som det vurderes å oppheve. Videre må det varsles oppstart av dette planarbeidet. 
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Dette bør også være en del av informasjonen som gis på folkemøter og ved annen 
medvirkning i løpet av planprosessen. Konsekvensene av oppheving skal vurderes. For 
eksempel kan en reguleringsplan sikre viktige grøntområder, selv om planen ellers er utbygd.  
 

4.5 Mulig arealendring fra byggeområde til LNFR 
I en gjennomgang av arealkartet skal det sees på gamle utbyggingsområder som kan trekkes 
inn og få tilbake arealformål LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift). 
Prosedyre for slik endring skal avklares i endelig planprogram. 
 

5. ALTERNATIVE STRATEGIER 

5.1 Lovkravene 
Det er krav i loven om utredning av alternativer. Dette må vurderes og beskrives nærmere i 
planprosessen. En av hoveddelene i planprogrammet er å presentere, begrunne og beskrive 
hvilke alternativ en vil vurdere. For Ringerikes del må spesielt innsatsområdene diskuteres. 
  

5.2 Befolkningsvekst og boligutbyggingsstrategi 
Det må redegjøres for konsekvenser av strategier med lavere og høyere vekst. Ulik vekst vil 
virke ulikt inn på kommunens virksomheter, arealbruk og samfunnsutviklingen. Og det må 
drøftes hvordan utviklingen av kommunens lokalsamfunn og Hønefoss by kan bli påvirket 
ved ulik vekst. Det må videre fremkomme hvilke utfordringer samfunnssektorene, 
arealbruken og kommunens virksomheter og tjenester vil kunne få ved ulike målsetninger om 
befolkningsvekst. Utfordringene og fordelene må drøftes.  
I samfunnsdelen av kommuneplanen vil vekstambisjonene avklares for neste 
kommuneplanperiode. 
 

5.3  Strategi for næringsutviklingen  
Det er et ønske om å styrke næringsgrunnlaget i kommunen. Da må utfordringene med 
alternativ utvikling av næringene i Ringerike vurderes. Arealbehovet og konsekvenser av 
dette må belyses for de ulike alternativene. Analyser av utfordringene for lokalsamfunnene og 
Hønefoss by må fremskaffes. Konklusjonene må trekkes opp og en strategi for 
næringsutviklingen i kommunen kan legges i samfunnsdelen av kommuneplanen.  
 

5.4 Effektiv arealdisponering 
Under dette satsingsområdet må alternativer med lav og høy vekst drøftes i forhold til 
konsekvenser for arealbruk i kommunen. I revidering av arealdelen vil avveininger innenfor 
ønskede arealformål avklares. I planprosessen vil forslag til arealendringer, i form av 
tilrettelegging for ny utbygging, løses effektivt ved bruk av plan- og bygningslovens 
bestemmelser. I planprogrammet vil det fremkomme hvilke utredninger og prioriteringer 
kommunen må ta i bruk for å analysere arealforholdene og utviklingsmulighetene som vil 
framkomme i planprosessen.   
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6. ORIENTERING OM PLANPROSESSEN  

6.1 Generelt  
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, samtidig med 
varsling og kunngjøring av oppstart av kommuneplanarbeidet.  Etter høringsperioden skal 
ansvarlig myndighet fastsette programmet. Ansvarlig myndighet er Ringerike kommune. 
 
Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for revideringen av de deler av 
kommuneplanen som er vedtatt.  
 

6.2 Mandat og organisering av arbeidet/ roller  
Forslagsstiller og eier av planarbeidet er Ringerike kommune. 
Planmyndigheten er Ringerike kommune. 
Regionale myndigheter og nabokommuner har innsigelsesrett. 
 
Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen. Formannskapet er 
delegert ansvaret som kommuneplanutvalg. 
 
Rådmannen organiserer sin administrasjon i forhold til å ivareta de roller og arbeidsoppgaver 
som vedtatt planprogram beskriver. 
 

6.3  Informasjon og medvirkning  
Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en åpen, bred og tilgjengelig 
medvirkningsprosess. Planoppstart annonseres på vanlig måte i lokalavis og på internett. 
 
Det skal åpnes for innspill fra befolkning, næringsliv og andre i en oppstartperiode.  
Ved varsel om oppstart inviteres til å komme med innspill til ny visjon for Ringerike 
kommune.  
 
For innspill til arealdelen om utbyggingsforslag vil det være krav om et minimum av 
dokumentasjon, se eget forslag til skjema. Alle arealinnspill skal gjennomgås og vurderes 
etter fastsatte kriterier i en grovsilingsprosess.  
 
Det planlegges folkemøter som ledd i informasjonsarbeidet flere steder i kommunen. 
Naturlige steder for å avholde disse må bli i kommunens største tettsteder og i Hønefoss.  
Folkemøtene bør arrangeres etter at planprogram er fastsatt av kommunestyret, men før 
kommuneplanen skal til endelig behandling. Det vanligste er å avholde informasjonsmøter i 
høringsperioden. 
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6.4  Planprosessen  
Hovedtrekkene i en framdriftsplan for planprosessen er framstilt under med de viktigste 
milepælene i planprosessen. 
 
 
Faser i planarbeidet 
 

Samarbeid og medvirkning Politisk 
behandling 

Fremdrift  

Utarbeide forslag til 
planprogram: 
- Rammer/premisser 
- Formål 
- Tema som skal utredes 
- Utbyggingsstrategier 

 
 
 
 
- Rådmannen organiserer sine prosjekt- 
og arbeidsgrupper 
 

 Vinter 2012/13 

Oppstart av planarbeidet samt 
vedtak om å sende forslag til 
planprogram på høring og 
offentlig ettersyn 

Invitasjon til å komme med innspill til 
ny visjon for Ringerike kommune.  
Innspill til arealdelen 

Formannskapet 
 

Oppstart varsles 
mars 2013 
 
Frist for innspill 
mai 2013 

Høring og offentlig ettersyn 
av forslag til planprogram 

- Sendes til 
- Regionale myndigheter 
- Berørte parter 

- Annonseres i Ring Blad og internett 

 Vinter/vår 2013 

Planprogrammet fastsettes  Bearbeide innkomne forslag i 
høringsperioden 

Formannskapet 
Kommunestyret 

Juni 2013 

Utarbeiding av forslag til 
samfunnsdelen av 
kommuneplanen. 
 
 
Delutredninger: 
 
 
- Planbestemmelsene 
- Plankartet 

 

- innsamling/ sammenstilling av 
kjent kunnskap i arbeidsgruppe 

- bearbeide innkomne merknader 
drøfting med 
fagetater/virksomheter 
 

- behandle delutredninger: innspill til 
samfunnsdelen/arealdelen 

 
- møte med regionale myndigheter 
- Offentlige informasjonsmøter 

 
 
 
 
 
 
Formannskapet  

Høst/vinter2013/14 

1. gangsbehandling av 
planforslag samfunnsdelen, 
arealdelen og bestemmelser  

 Hovedkomitéene 
Formannskapet 

Vinter 2014 

Høring og offentlig ettersyn 
av planforslaget  

- Sendes til 
- Regionale myndigheter 
- Berørte parter 

- Annonseres i Ring Blad og internett  
- Møte i fylkets planforum  
- Innbyggermøter 

  
Vinter 2014 
 
 
 
 

Behandling av innkomne 
merknader ved off. ettersyn 
Revisjon av planforslaget 

Prosjekt og arbeidsgrupper drøfter 
merknadene 

 
Orientering i 
formannskapet 

Vår 2014 

Evt. nytt offentlig ettersyn  
 

Usikkert Usikkert 

2. gangsbehandling og  
Vedtak av kommuneplanen  

Med forbehold om at ikke planene må 
til nytt offentlig ettersyn.  

Hovedkomitéene 
Formannskapet 
Kommunestyret 

Juni 2014,  
med forbehold 

 
Skjematisk forslag til planprosess for revisjon av Kommuneplan for Ringerike. 
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7. INNSPILL TIL REVISJON AV AREALDELEN 

 
7.1 Krav til dokumentasjon fra forslagsstillere  
Konsekvensene som følge av endra arealbruk til utbyggingsformål skal utredes. Dette arbeidet 
gjøres av kommunen. For å tilrettelegge for dette arbeidet må alle utbyggingsforslag 
inneholde et minimum av dokumentasjon fra forslagsstiller i form av et innspillskjema som 
kommunen har utarbeidet.  
 
Konkrete forslag til ny arealbruk skal leveres med informasjon i skjemaet nedenfor.  
 
Innspillskjema:  
 
Gårds- og bruksnummer 
Adresse 
Stedsnavn 
Kartfesting av forslaget på situasjonskart  
(målestokk 1:1000 og 1:5000) 

 

Forslagsstiller og eierforhold    
Angi type arealer som blir berørt av forslaget  
Angi ønsket arealbruk samt beskrive og 
begrunne forslaget 

 

Gjennomføring: Angi når tiltaket påregnes 
gjennomført.  

 

Planstatus for arealet 
 Kommuneplanen 
 Kommunedelplaner 
 Reguleringsplaner 
 Vegplaner  
 Jernbane 

 

Infrastruktur 
 Avløp 

Vann 
Veg: privat eller offentlig 
Gang/sykkelveg 
Fjernvarme 
Bredbånd, telekommunikasjon  

 

Landbruksforhold 
Skog 
Jord 

 

Forhold til naturmangfoldet  
Friluftsliv  
Vann og vassdrag  
Energi  
Økologi  
Grunnforhold  
 
Innspillskjema for innlevering av dokumentasjon som må følge forslaget, kan lastes ned på 
www.ringerike.kommune.no samt fås på Servicetorget, Storgata 13 Hønefoss. Kartutsnitt kan 
lastes ned fra kommunens nettside eller fås tilsendt på forespørsel til Servicetorget.   
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7.2 Kriterier ved grovsiling av innspill til arealdelen 
Innspill til arealdelen vil først vurderes/siles på et grovt nivå, etter kriteriene nedenfor. Videre 
vil innspill som gjenstår etter grovsilingen måtte finsiles/konsekvensutredes og vurderes i 
egen ROS-analyse.  
 
Vurdering og vekting av kriteriene vil avhenge av type innspill (eks. nærings- eller 
boligformål).   

• Vurdering om mot nasjonale, regionale og kommunale føringer.  
• Planstatus 
• Prioriterte områder for utvikling (jf. saker om Livskraftige lokalsamfunn, Handels- og 

byanalysen, Ringeriksregionen mot 2030) 
• Infrastruktur 
• Kollektivtrafikk  
• Tjenester (kapasitet skole, barnehage m.m.)  
• Landbruksforhold (skog og jord) 
• Naturmangfold 
• Friluftsliv 
• Samfunnssikkerhet (flom, skred, radon, ulykker, forurensning, stråling m.m.) 
• Samfunnsnytte (spesielt for næringsinnspill) 

 
Utgangspunktet for vurderingene av innspillene er gjeldende arealdel vedtatt i 2007. 
 
Under er gangen i arealplanarbeidet skjematisert. 
 

 
Figur: Illustrerer behandling av innspill ved revideringen av arealdelen til kommuneplanen. 
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