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MÅNEDSRAPPORT PER FEBRUAR 2013  
 
Arkivsaksnr.: 13/993  Arkiv: 210   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/13 Formannskapet 09.04.2013 
/ Kommunestyret 25.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport per februar tas til orientering 
 
Sammendrag 
Fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall pr februar 2013. Helårs prognose 
viser et lite merforbruk på 1,4 mill. kroner knyttet til noen inntektsbekymringer innenfor 
oppvekst og kultur. Ellers er sannsynligheten stor for at kommunen oppnår resultat som 
budsjettert. Det presiseres at det knyttes noen usikkerhetsmomenter til årsprognosen. 
 
Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyre om den økonomiske 
utviklingen i 2013. Månedsrapportene er kortere sammenfatning av status, mens det etter 
hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble 
vedtatt i KS sak 15/2013. 
 
Beskrivelse av saken 
Prognosen pr februar indikerer at driften i kommunen stort sett har startet som planlagt og 
at det styres mot budsjettbalanse med et foreløpig negativt avvik på rundt 1 mill. kroner. 
Det understrekes imidlertid at det knyttes en viss usikkerhet til en prognose så tidlig på året. 
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Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) viser stort sett drift i samsvar med budsjett. Det er 
i prognosen lagt frem en antydning om et lite merforbruk på 1,4 mill. kroner som 
hovedsakelig er knyttet til bekymring om inntekter knyttet til SFO og Kulturskolen er satt 
noe høyt i budsjettene. 
I budsjett 2013 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 30,5 mill. kroner. 
Gitt prognosen pr februar vil det være mulig å nedbetale ca 29 mill. kroner av kommunens 
akkumulerte underskudd i 2012. 
Budsjett 2013 inneholder definerte innsparingskrav på 20 mill. kroner. Prognosen som her 
legges frem antyder at arbeidet med dette er godt i gang og rådmannen følger utviklingen 
tett for å sikre at tiltak gjennomføres som planlagt. Tertialrapportene vil inneholde en 
oppdatert status for hvert enkelt tiltak beskrevet i budsjett 2013. 
 
Det må tas høyde for følgende usikkerhetsfaktorer ved årets slutt som ikke kan fanges opp i 
en prognose som nå er laget. Disse faktorene kan påvirke det regnskapsmessige resultatet 
for 2013 både positivt og negativt:  

• Årsavslutningen 
Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsett resultateffekt både positivt og 
negativt i forhold til prognosen.  

• Oppgjør prosjektmidler  
Overføring av prosjektmidler innen drift til bundne fond. Enkelte utgifter og 
inntekter kan være utelatt fra prognosen.  

• Aktuarberegning pensjon januar. 

• Endelige tall for skatteinntekter m/ skatteutgjevning foreligger ikke før i januar. 

Økonomiske forhold 
Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Det 
foreslås ikke budsjettreguleringer. Rapporten tilstreber å gi et bilde av den økonomiske 

Beløp i hele tusen kroner
Regnskap      
til og med 
febr 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett
Prognose

Årsregnskap
Prognose
Årsavvik

Avvik i 
%

Sum frie disponible
 inntekter  (Rammeområde 8) -218 425 -228 213 -1 476 243 -1 476 243 -0 0 %
Sum nettofinans-
utgifter (Rammeområde 9) 13 466 7 010 95 263 95 265 -2 0 %
Sum til fordeling drift til 
rammeområdene 0-7 -204 959 -221 203 -1 380 980 -1 380 978 -2 0 %
Sum forbruk drift 
rammeområdene 0-7 240 402 246 370 1 380 980 1 382 347 -1 366 0 %
Mer /mindreforbruk 35 443 25 166 0 1 368 -1 368

Side 11 av 222



  Sak 41/13 – s. 3 
 

   
 

situasjonen pr februar 2013. 
 
Prinsipielle avklaringer 
Forslag til tiltak som berører kvaliteten i tjenestene vil bli fremmet for politisk behandling 
som enkeltsaker.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen konstaterer at vi er kommet godt i gang med driften i 2013, og det leveres 
mange gode tjenester til Ringerikes befolkning. Vi har lagt bak oss noen år med tøffe 
økonomiske krav, og det er også nødvendig med noen effektiviserende grep i 2013. Arbeidet 
med dette er iverksatt og organisasjonen jobber godt med å få endringer på plass. 
 
Det er tidlig i driftsåret og årsprognosen som legges frem her har sine 
usikkerhetsmomenter. Det gjelder både positive og negative økonomiske overraskelser som 
vi vet vil komme i løpet av året. Det har imidlertid startet godt, og vi ser frem til å fortsatt 
yte god service til innbyggere i Ringerike også i 2013. 
 
 
 
Saksdokumenter 
Månedsrapport per februar 2013 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 19.03.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Roger Mathiesen 
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1. Innledning 
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske 

planer som er lagt for 2013. Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av 

regnskapstall pr 28.02.2013 samt den viten man i dag har om fremtidig utvikling og utfordringer frem 

til 31.12.2013. Samtlige enhetsleder i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine 

virksomhetsledere og økonomirådgivere tatt stilling til den ferdigkalkulerte prognosen som ERV-

systemet beregner. Tallene er således justert i de tilfeller det er nødvendig, for å presentere en 

velfundert prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften fremover og effekten av 

iverksatte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent av økonomisjef og rådmannen. 

Det må imidlertid tas høyde for at regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt usikkerhet 

rundt endelige pensjonsutgifter (reguleringspremie som kommer i september), kan få uforutsett 

resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen. 

2. Samlet økonomisk oversikt med hovedtrekk i utviklingen 
Prognosen pr februar indikerer at driften i kommunen stort sett har startet som planlagt og at det 

styres mot budsjettbalanse med et foreløpig negativt avvik på rundt 1 mill. kroner. Det understrekes 

imidlertid at det knyttes en viss usikkerhet til en prognose så tidlig på året.

 

  

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap      

til og med 

febr 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

Sum frie disponible

 inntekter  (Rammeområde 8) -218 425 -228 213 -1 476 243 -1 476 243 -0 0 %

Sum nettofinans-

utgifter (Rammeområde 9) 13 466 7 010 95 263 95 265 -2 0 %

Sum til fordeling drift til 

rammeområdene 0-7 -204 959 -221 203 -1 380 980 -1 380 978 -2 0 %

Sum forbruk drift 

rammeområdene 0-7 240 402 246 370 1 380 980 1 382 347 -1 366 0 %

Mer /mindreforbruk 35 443 25 166 0 1 368 -1 368
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Driftsområdene (rammeområdene 0 – 7) viser stort sett drift i samsvar med budsjett. Det er i 

prognosen lagt frem en antydning om et lite merforbruk på 1,4 mill. kroner som hovedsakelig er 

knyttet til bekymring om inntekter knyttet til SFO og Kulturskolen er satt noe høyt i budsjettene. 

I budsjett 2013 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 30,5 mill. kroner. Gitt 

prognosen pr februar vil det være mulig å nedbetale ca 29 mill. kroner av kommunens akkumulerte 

underskudd i 2012. 

Budsjett 2013 inneholder definerte innsparingskrav på 20 mill. kroner. Prognosen som her legges 

frem antyder at arbeidet med dette er godt i gang og rådmannen følger utviklingen tett for å sikre at 

tiltak gjennomføres som planlagt. Tertialrapportene vil inneholde en oppdatert status for hvert 

enkelt tiltak beskrevet i budsjett 2013. 

Usikkerhet rundt pensjonsutgiftene til KLP  
Ringerike kommune mottar i september hvert år reguleringspremien fra KLP. Størrelsen på denne 

avhenger av utfallet på årets lønnsoppgjør og forventet avkastning på kommunens pensjonsfond 

2013.  

Sentrale inntekter 2013 
Budsjett 2013 legger opp til noe høyere skatteinntekter og effekt av skatteutgjevning enn det 

depatementet og KS har antydet i sine prognoser. Tidligere års erfaringer tilsier at prognosene fra 

disse aktørene har vært noe forsiktige, og foreløpige skattetall for januar og februar antyder at 

kommunens skatteanslag ligger godt an. Dette vet vi imidlertid noe mer nøyaktig i siste halvdel av 

2013. 

Usikkerhetsfaktorer ved årets slutt 
Det må tas høyde for følgende usikkerhetsfaktorer ved årets slutt som ikke kan fanges opp i en 

prognose som nå er laget. Disse faktorene kan påvirke det regnskapsmessige resultatet for 2013 

både positivt og negativt:  

 Årsavslutningen 

Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i 

forhold til prognosen.  

 Oppgjør prosjektmidler  

Overføring av prosjektmidler innen drift til bundne fond. Enkelte utgifter og inntekter kan 

være utelatt fra prognosen.  

 Aktuarberegning pensjon januar. 

 Endelige tall for skatteinntekter m/ skatteutgjevning foreligger ikke før i januar. 
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3. Mål og delmål for Handlingsprogramperioden 2013-2016 og 

budsjettåret 2013 
Det er vedtatt overordnede mål som skal prege perioden frem mot 2016. Delmål er skissert for 
budsjettåret 2013. Det er ingen tvil om at budsjettmålet er det viktigste målet, og alle andre mål må 
ses i lys av dette. Rådmannen er av den oppfatning at det er viktig å ha noen kvalitative og 
kvantitative mål som viser retning på arbeidet. Det arbeidet som skal gjøres er et langsiktig arbeid, og 
full måloppnåelse kommer først i slutten av perioden. 

 
Mål innen 2015  Delmål 2013  

1. En økonomi i balanse og økonomisk 

handlefrihet. Ut av ROBEK.  

Tilbakebetale 30,5 millioner av tidligere 

års akkumulerte merforbruk  

2. Tilrettelegge for økt befolkningsvekst  

 

Ha nok barnehageplasser til å oppfylle 

barnehagelovens krav, og på sikt øke 

antallet ut over dette.  

Arbeide med kommuneplanen for å legge 

til rette for:  
- Effektiv arealplanlegging  
- Befolkningsvekst  
- Styrket næringsgrunnlag  

3. Bedret folkehelse  

 

- Samsvar mellom antall mobbesaker som 

skolene jobber med og forekomsten av 

mobbing i elevrapportene  

- System for tidlig å oppdage barn med 

spesielle behov og risiko for 

skjevutvikling er etablert  

- Antall hoftebrudd reduseres med 30 % 

innen 2016  

4. Ringerike kommune skal bli en av de 3 

beste kommunene i Norge på omdømme, 

service og kommunikasjon  

 

Få status på befolkningens oppfatning av 

Ringerikes tjeneste- og samfunnstilbud, 

innbyggerundersøkelsen.  

Være blant de 10 beste kommunene på 

service og omdømme  

 

Langsiktige strategier som skal legges til grunn for å nå målene  
Full måloppnåelse kan først nås i slutten av perioden. For å holde trykk og fokus på 
omstillingsarbeidet er det viktig at det er noen langsiktige strategier som ligger fast og som ikke 
fravikes. Alle innsparingstiltak som gjennomføres i denne perioden skal forankres i en eller flere 
strategier.  
 
Merkevarebygging og identitetsbygging  
Et godt omdømme er en forutsetning for å nå de målene vi har satt oss. Det blir viktig å markedsføre 
og selge «varen» Ringerike kommune. Denne strategien er en forutsetning for å nå mange av målene 
som er satt for perioden. Ringerike kommune har søkt om deltakelse i KS sitt prosjekt Saman om ein 
betre kommune, der service og omdømme vil stå sentralt.  
 
Ringerike kommune har søkt om å bli den neste kommunen som huser en SOS barneby i Norge. Det 
er stort behov for kvalifiserte fosterhjem som vedvarer. SOS barnebyer står for et tilbud til barnas 
beste og er spesielt utviklet for å ta imot søsken. Vårt mål er å ivareta barn med særlige behov i egen 
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kommune og etablere et kompetansesenter for foreldreveiledning. I tillegg til å være et godt 
barnevernfaglig tilbud vil etablering gi kommunen nye arbeidsplasser og godt omdømme.  
 
Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang av alle tjenestene  
Det må kontinuerlig foretas en stram prioritering mellom de ulike tjenestene, og hvilket nivå de skal 
ligge på.  
 
Lovpålagte/ikke lovpålagte tjenester vurderes.  
 
Arbeidsprosesser må gjennomgås med tanke på at ressursene skal brukes mest mulig optimalt og gi 
best mulig resultatutnyttelse. Det er viktig å kartlegge prosessene fremfor den enkelte tjeneste. 
Prosessene involverer ofte flere tjenester, og det er ofte i overgangen mellom ulike tjenester at 
rutiner kan svikte og effekten reduseres. I 2013 vil vi starte med en systematisk gjennomgang av 
arbeidsprosesser knyttet til sykelønnsrefusjon og fakturabehandling med den hensikt å redusere 
lønnskostnadene knyttet til dette.  
 
Uønsket deltid er en annen problemstilling som vil bli trukket frem. Vi starter med Pleie- og 
omsorgstjenesten, der dette er mest vanlig. Reduksjon av uønsket deltid vil kunne resultere i 
redusert sykefravær og bedre kvalitet på tjenestetilbudet.  
 
Redusert volum og kvalitet gjennom nedbemanning vil være ett av de viktigste verktøyene innenfor 
denne strategien.  
 
Arealbruk og struktur  
Tjenester skal gjennomgås med tanke på å oppnå en best mulig utnyttelse av ressursene. Dette 
innebærer en gjennomgang av struktur og arealbruk av alle kommunens tjenesteområder og 
bygninger med tanke på å finne en struktur og en arealbruk som er mest mulig effektiv, men som 
samtidig ivaretar innbyggernes behov.  
 
Det nedsettes et prosjekt som får i oppdrag å kartlegge dagens struktur og bygningsmasse og komme 
med forslag til ny struktur og bygningsmasse som har reduserte kostnader. Utredningene skal 
omfatte skoler, barnehager, boliger/institusjoner med og uten tjenester og administrative bygg.  
 
Frivillighet  
Frivillighet kan aldri erstatte kommunale tjenester, men det kan være et godt supplement til de 
kommunale tjenestene. Det tilstrebes økt bruk av frivillighet i løpet av handlingsprogram-perioden. 
Det opprettes en frivillighetskontakt i hver sektor som har ansvaret for å koordinere og utvikle 
samspillet med de frivillige.  
 
Inntektssiden  
Det må sikres at kommunen utnytter eksisterende inntektsmuligheter maksimalt.  
Interkommunale avtaler må gjennomgås og reforhandles.  
Refusjonsordninger som refusjon for ressurskrevende brukere og sykelønn må kontinuerlig være i 
fokus med tanke på full måloppnåelse i forhold til hva vi har krav på.  
Eiermelding og eierstrategi utarbeides slik at vi sikrer at vi er profesjonelle eiere som forvalter 

ressursene til beste for innbyggerne. 
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4. Økonomisk oversikt rammeområdene 

 

Hovedoversikten viser at driftsområdene melder om budsjettbalanse innenfor de fleste områder. Det 

er knyttet en usikkerhet til inntekter innenfor området oppvekst og kultur som gjør at det vises et 

merforbruk på i overkant av 1 mill. kroner.  

Økonomiske oversikter med kommentarer for de enkelte områdene:        
(alle tall i 1000) 

 

 Rammeområde 0, folkevalgte styringsorganer, viser ingen avvik i forhold til budsjett. 

Beløp i hele tusen kroner

Regnskap      

til og med 

febr 2012

Regnskap

hittil 2013
Årsbudsjett

Prognose

Årsregnskap

Prognose

Årsavvik

Avvik i 

%

0. Folkev. styringsorg 1 161 1 101 6 436 6 436 0 0 %

1. Rådm. strat. tiltak 2 542 3 681 14 512 14 513 -0 0 %

2. Støtteenheter adm. 12 057 14 925 70 380 70 380 -0 0 %

3. Oppvekst og kultur 80 732 86 123 445 991 447 372 -1 381 0 %

4. Helse og omsorg 121 081 125 041 641 154 641 154 0 0 %

5. Tekniske områder 19 411 11 320 147 112 147 098 14 0 %

7. Avsetninger 3 416 4 178 55 395 55 394 0 0 %

Sum forbruk 

rammeområdene 0-7 240 402 246 370 1 380 980 1 382 347 -1 366 0 %

0 Folkevalgte 
styringsorganer

Regnskap
til og med 
febr 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett Prognose
Årsregnskap

Prognose
Årsavvik

Avvik i %

Driftsregnskap 1 161 1 101 6 436 6 436 0 0%
Driftsresultat 1 161 1 101 6 391 6 391 0 0%

Driftsutgifter 1 163 1 101 6 644 6 622 22 0%

Driftsinntekter -2 -253 -231 -22 -9%

Finansresultat 0 45 45 0 0

Finansutgifter 0 55 55 0 0

Finansinntekter 0 -10 -10 0 0 %
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Innenfor område 1, rådmann/ strategiske tiltak, viser ingen avvik i forhold til budsjett.  

Rammeområde 1 og 2 er samlet pålagt et omstillingskrav på til sammen 4,5 mill. kroner i budsjettet 

for 2013. Det jobbes med å finne gode løsninger for en varig reduksjon i stab og støtteenhetene og 

mye er allerede gjennomført.  

 

Rammeområde 2, støtteenheter administrasjon, viser ingen avvik i forhold til budsjett. Det vises 

imidlertid også her til samlet innsparingskrav innenfor område 1 og 2 på 4,5 mill. kroner. Det vil alltid 

knytte seg en viss usikkerhet til om forventet økonomisk effekt oppnås. 

 

Område 3, oppvekst og kultur, viser en prognose med 1,4 mill. kroner i merforbruk. Det er en 

økonomisk bekymring i forhold til budsjetterte inntekter på SFO og Kulturskolen som er årsaken til 

avviket. Året har startet med noe færre barn i SFO enn budsjettet legger opp til. 

1 Rådmann, 
strategiske tiltak

Regnskap
til og med 
febr 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett Prognose
Årsregnskap

Prognose
Årsavvik

Avvik i %

Driftsregnskap 2 542 3 681 14 512 14 513 -0 -0%
Driftsresultat 2 532 3 681 14 612 14 613 -0 -0%

Driftsutgifter 2 907 3 733 15 739 15 789 -50 -0%

Driftsinntekter -376 -52 -1 126 -1 176 50 4%

Finansresultat 11 -100 -100 0 0

Finansutgifter 11 -100 -100 0 0

Finansinntekter 0 -665 -100 -321 221 221 %

2 Støtteenheter adm
Regnskap
til og med 
febr 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett Prognose
Årsregnskap

Prognose
Årsavvik

Avvik i %

Driftsregnskap 12 057 14 925 70 380 70 380 -0 -0%
Driftsresultat 12 414 15 055 71 374 71 374 0 0%

Driftsutgifter 13 515 15 786 75 954 76 129 -175 -0%

Driftsinntekter -1 101 -731 -4 580 -4 755 175 4%

Finansresultat -357 -130 -994 -994 -0 -0%

Finansutgifter 2 1 6 6 -0 -1%

Finansinntekter -359 -131 -1 000 -1 000 0 0 %

3 Oppvekst og 
kultur

Regnskap
til og med 
febr 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett Prognose
Årsregnskap

Prognose
Årsavvik

Avvik i %

Driftsregnskap 80 732 86 123 445 991 447 372 -1 381 -0%
Driftsresultat 80 731 86 117 446 143 447 432 -1 289 -0%

Driftsutgifter 92 353 97 237 528 714 531 806 -3 092 -1%

Driftsinntekter -11 622 -11 121 -82 571 -84 374 1 803 2%

Finansresultat 1 6 -152 -60 -92 -60%

Finansutgifter 1 6 10 102 -92 -916%

Finansinntekter 0 -162 -162 0 0 %
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Kommunale barnehager: Prognosen viser ingen avvik i forhold til budsjett. Utfordringene de siste par 

årene har knyttet seg til spesielle tiltak for barn med spesielle behov og det ble i budsjett 2013 lagt 

inn noe økning i midler til dette. 

Ikke- kommunale barnehager: Tilskudd til private barnehager ser foreløpig ut til å stemme godt med 

avsatte budsjettmidler, selv om det knytter seg en liten usikkerhet til avregning av tilskudd 2012 som 

skal gjøres når regnskap 2012 er endelig. Foreløpige beregninger viser en etterbetaling på mellom 1,5 

og 2 mill. kroner. 

 Grunnskolen og andre områder innenfor oppvekst og kultur melder om drift i balanse i forhold til 

budsjett. 

 

Helse og omsorg, område 4, melder om balanse i forhold til budsjett. 

Dette er det største driftsområdet i kommunen. Mange av sparetiltakene i årets budsjett treffer 

naturlig nok dette området, og det er tidlig på året i forhold til å måle endelig økonomisk effekt på 

alle tiltakene. Prognosen antyder god kontroll på økonomien og vedtatte tiltak. 

Noen hovedutfordringer som følges tett: 

- Starten av året har vist et stort behov for institusjonsplasser hvor også noen må kjøpes fra andre 

kommuner/ private institusjoner. Budsjettet tar noe høyde for dette, men klarer ikke fange opp alt 

dersom trenden fortsetter. 

- Refusjon for ressurskrevende brukere blir klart mot slutten av året og kan utgjøre noen millioner 

mer eller mindre i inntekt enn antatt i budsjett. Foreløpig antydes det at budsjetterte inntekter ser 

fornuftig ut, og at det er større risiko for positivt enn negativt økonomisk avvik. 

- Arbeidet med vedtatte sparekrav er iverksatt. Noe er allerede utført, men mye skal falle på plass i 

løpet av året. Det vil alltid knytte seg en viss usikkerhet til beregnet økonomisk effekt målt mot 

endelig økonomisk effekt. Nærmere status vil komme i tertialrapportene. 

- Samhandlingsreformen. Det vil alltid knytte seg en usikkerhet til utgifter i forbindelse med 

medfinansiering for sykehusinnleggelser. Kommunen betaler et a-kontobeløp hver måned og 

4 Helse og omsorg
Regnskap
til og med 
febr 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett Prognose
Årsregnskap

Prognose
Årsavvik

Avvik i %

Driftsregnskap 121 081 125 041 641 154 641 154 0 0%
Driftsresultat 121 257 125 010 640 804 640 803 1 0%

Driftsutgifter 137 199 153 296 813 805 815 092 -1 287 -0%

Driftsinntekter -15 941 -28 285 -173 001 -174 289 1 288 1%

Finansresultat -176 31 350 350 -0 -0%

Finansutgifter 17 31 450 450 -0 -0%

Finansinntekter -193 -100 -100 0 0 %

Side 21 av 222



 

 
RINGERIKE KOMMUNE 
Månedsrapport per februar 2013  

 

10 
 

avregningene som kommer etter hvert tertial vil gi mer sikker informasjon om hvordan budsjettet 

holder mål. 

 

Tekniske områder, område 5, melder om balanse i forhold til budsjett.  

Gjennom året vil det være uforutsette hendelser, sykefravær, utført vedlikehold o.l som vil kunne 

skape avvik i positiv eller negativ retning. Prioritering av vedlikeholdsoppgaver er en av 

hovedutfordringene. 

 

Innenfor rammeområde 7 ligger avsetningen til årets reguleringspremie og pensjonsberegninger. 

Området melder om balanse i forhold til årets budsjett. 

 

Område 8, skatt og rammetilskudd, melder om balanse i forhold til budsjett.  

5 Tekniske områder
Regnskap
til og med 
febr 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett Prognose
Årsregnskap

Prognose
Årsavvik

Avvik i %

Driftsregnskap 19 411 11 320 147 112 147 098 14 0%
Driftsresultat 19 411 11 319 145 544 145 530 14 0%

Driftsutgifter 48 509 48 239 296 528 296 471 56 0%

Driftsinntekter -29 097 -36 920 -150 984 -150 942 -42 -0%

Finansresultat 0 1 1 568 1 569 -1 -0%

Finansutgifter 0 1 1 568 1 569 -1 -0%

Finansinntekter 0 

7 Avsetninger, 
overføringer

Regnskap
til og med 
febr 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett Prognose
Årsregnskap

Prognose
Årsavvik

Avvik i %

Driftsregnskap 3 416 4 178 55 395 55 394 0 0%
Driftsresultat 3 415 4 178 55 395 55 394 0 0%

Driftsutgifter 4 182 4 531 55 410 55 451 -41 -0%

Driftsinntekter -767 -352 -15 -56 41 276%

Finansresultat 1 0 0 0 X

Finansutgifter 1 40 000 40 000 0 0

Finansinntekter 0 -40 000 -40 000 0 0 %

8 Skatt og 
rammetilsk 

Regnskap
til og med 
febr 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett Prognose
Årsregnskap

Prognose
Årsavvik

Avvik i %

Driftsregnskap -218 425 -228 213 -1 476 243 -1 476 243 -0 -0%
Driftsresultat -218 425 -228 213 -1 476 243 -1 476 243 -0 -0%

Driftsutgifter 0 207 172 34 17%

Driftsinntekter -218 425 -228 213 -1 476 450 -1 476 416 -34 -0%

Finansresultat 0 

Finansutgifter 0 

Finansinntekter
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Budsjett 2013 legger opp til noe høyere skatteinntekter enn anslag fra departementet og KS. 

Endelige tall for skatteinngang og skatteutgjevning har vi ikke før på slutten av året, men 

skatteinngangen så langt i 2013 ser positivt ut i forhold til å oppnå budsjett. 

 

Prognosen for område 9 viser resultat i henhold til budsjett.  

Det forventes fortsatt lave lånerenter gjennom året, og det vil kunne oppstå et positivt avvik dersom 

det ikke blir endringer i renten ut året. Det vil bli fortløpende vurdert bruk av fastrentelån på en noe 

større andel enn det kommunen har i dag siden de «lange» rentene også ligger lavt. Dette for å sikre 

seg mot fremtidige renteøkninger. En utstrakt bruk av fastrente vil i så fall bidra til negativt avvik i 

forhold til budsjett. 

  

9 Renter, avdrag og 
finansposter

Regnskap
til og med 
febr 2012

Regnskap
hittil 2013

Årsbudsjett Prognose
Årsregnskap

Prognose
Årsavvik

Avvik i %

Driftsregnskap 13 466 7 010 95 263 95 265 -2 -0%
Driftsresultat -90 2 2 -2 X

Driftsutgifter 0 0 0 -0 X

Driftsinntekter -90 2 2 -2 X

Finansresultat 13 556 7 008 95 263 95 263 -0 -0%

Finansutgifter 14 096 7 008 118 677 118 677 0 0

Finansinntekter -540 0 -23 414 -23 414 -0 0 %
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5. Bemanningsoversikt pr måned 

 

 I tabellen vises utviklingen i bemanningen i 2013 sammenlignet med 2012. Bemanningstallene, som 

har vært brukt i forbindelse med økonomirapportering siden 2008, viser medarbeidere som mottar 

fast lønn i antall årsverk og medarbeidere som mottar variabel lønn omregnet til antall årsverk.  

I tallet for medarbeidere som mottar fast lønn inngår medarbeidere med fast stilling, faste vikarer og 

engasjementer. I tallet på medarbeidere som mottar variabel lønn inngår lønn til tilkallingsvikarer 

(som kun mottar timelønn) samt ekstravakter til medarbeidere i deltidsstillinger som er fast tilsatt, 

har fast vikariat eller engasjement. All variabel lønn er timebasert, og omregningen til variable 

årsverk er kun basert på antall ordinære timer som er jobbet. Kostnader til tilleggslønn, som for 

eksempel overtid og helligdagstillegg, inngår ikke i beregningen av antall årsverk, men synliggjøres i 

de totale lønnskostnadene. Kjøp av vikarer fra vikarbyråer er heller ikke med i bemanningsoversikten. 

  

Fast utlønning Variabel 

utlønning 

(timelønnede)

Sum årsverk 

hittil 2013

januar 1841 200 2042 2047

februar 1834 209 2043 2034

mars 1828 203 2031 2039

april 2054

mai 2042

juni 2044

juli 2035

august 2126

september 2102

oktober 2051

november 2075

desember 2094

Gj.snitt årsverk 1834 204 2038 2062

Måned

Bemanning 2013

Sum årsverk 

2012
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6. Utvikling i sykefravær 
Nærværet går ned i Ringerike kommune i 2012. Tall fra NAV viser en økning i sykefraværet fra 2. til 3. 
kvartal 2012, og også et høyere fravær 3. kvartal 2012 sammenlignet med 3. kvartal 2011. Årsakene 
er sammensatte og komplekse, uansett må mer fokus på oppfølging og nærværsfremmende arbeid 
opp på alle agendaer. Nærværsarbeid er alltid lønnsomt i alle aspekter og en forutsetning for godt 
omstillingsarbeid. Fokus i 2013 vil ligge i å støtte de MKS-gruppene som trenger hjelp i HMS-arbeidet.  
  
Reduksjon i sykefravær er en prioritert oppgave i Ringerike kommune. Det er definert et mål på 
samlet nærvær for kommunen på 93% ved utgangen av 2013.  
 
Legemeldt fravær 
Tall fra NAV (tabell 1) viser at det legemeldte fraværet i Ringerike kommune i 3. kvartal 2012 var 8,9 
% mot 8,1 % i 3. kvartal 2011.  

 

År 

 

1. kvartal 2. 

kvartal 

3.kvartal 4. kvartal Totalt tapte 

dagsverk 

(årsbasis) 

Tilsvarer i antall 

årsverk (årsbasis) 

2009 8,1 % 8,3 % 8,7 % 9,2 % 38823 169 

2010 8,6 % 7,3 % 7,6 % 8,5 % 34416 150 

2011        8,4 % 8,6 % 8,1 % 8,9 % 35139 153 

2012 9,5 % 8,3 % 8,9 %    
Tabell 1: Tabellen over viser legemeldt sykefravær registrert av NAV i prosent, tapte dagsverk og tapte dagsverk omgjort til 

årsverk. Tall fra 4:e kvartal offentliggjøres 14. mars 2013.   
 

Egenproduserte fraværstall  
Det rapporteres på fravær for kommunen samlet sett og pr sektor. Det gjøres oppmerksom på at 
sykefraværsprosenten for sist rapporterte måned kan endre seg noe ved neste rapportering pga at 
etterregistrering av fravær for foregående måned kan forekomme.  
 

  Egenmeldt  
sykefravær 

Sykefravær,  
1 - 16 dager 

Sykefravær,  
> 16 dager 

Sykefravær 
totalt 

Kalenderår/måned % % % % 

Januar 2012 1,55 3,74 7,33 11,07 

Februar 2012 1,45 3,70 8,68 12,38 

Mars 2012 1,34 3,97 8,12 12,09 

April 2012 0,59 2,45 5,97 8,42 

Mai 2012 0,76 2,67 6,07 8,73 

Juni 2012 0,58 2,61 7,09 9,70 

Juli 2012 0,59 2,75 10,44 13,19 

August 2012 0,67 2,39 5,85 8,24 

September 2012 0,99 2,59 7,17 9,75 

Oktober 2012 0,97 3,07 7,51 10,58 

November 2012 1,03 3,09 7,57 10,66 
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Desember 2012 1,00 2,90 6,13 9,03 

Samlet resultat 2012 0,98 3,01 7,19 10,19 

Januar 2013 1,51 3,92 7,24 11,15 

Februar 2013 0,71 2,76 6,57 9,32 

Samlet resultat 2013 1,14 3,38 6,93 10,31 

Tabell 2: Viser samlet sykefravær per måned i 2012 og januar-februar 2013 

 

 

    Egenmeldt  
sykefravær 

Sykefravær,  
1 - 16 dager 

Sykefravær,  
> 16 dager 

Sykefravær 
totalt 

Personalområde: Kalenderår/kvartal % % % % 

Helse og omsorg 2012 1.kvartal 1,37 3,68 10,54 14,23 

 2012 2. kvartal 0,67 2,82 8,34 11,16 

 2012 3. kvartal 0,92 3,25 9,48 12,73 

 2012 4. kvartal 0,91 3,44 9,19 12,64 

 Resultat 0,97 3,30 9,39 12,69 

Oppvekst og kultur 2012 1.kvartal 1,65 4,42 5,73 10,14 

 2012 2. kvartal 0,64 2,59 4,65 7,24 

 2012 3. kvartal 0,69 1,98 3,93 5,92 

 2012 4. kvartal 1,25 3,11 5,19 8,30 

 Resultat 1,08 3,09 4,94 8,04 

Tekniske områder 2012 1.kvartal 1,25 3,03 4,56 7,59 

 2012 2. kvartal 0,61 2,25 4,41 6,66 

 2012 3. kvartal 0,56 1,65 7,57 9,23 

 2012 4. kvartal 0,62 1,81 6,33 8,14 

 Resultat 0,77 2,21 5,64 7,85 

    Egenmeldt  
sykefravær 

Sykefravær,  
1 - 16 dager 

Sykefravær,  
> 16 dager 

Sykefravær 
totalt 

Personalområde: Kalenderår/måned % % % % 

Helse og omsorg Januar 2013 1,16 4,20 9,54 13,74 

 Februar 2013 0,32 2,63 8,51 11,14 

Oppvekst og kultur Januar 2013 1,96 4,04 5,50 9,54 

 Februar 2013 0,89 3,28 4,97 8,24 

Tekniske områder Januar 2013 1,44 2,17 5,48 7,64 

 Februar 2013 1,20 1,92 4,81 6,73 

Tabell 3: Viser sykefravær kvartalsvis per sektor i 2012 og månedsvis januar-februar 2013 
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Oppfølging av langtidsfrisk plan (IA-plan for Ringerike kommune) 

Følgende innsatser er gjennomført med bakgrunn i Langtidsfrisk plan 2011-2013: 

 Ny rutine for ivaretakelse av gravide medarbeidere er startet opp (Ta med magen på jobb). 

 Verktøy for kartlegging og gjennomføring av medarbeiderskapsprosess er testet ut og 
evaluert (Medarbeiderskap som satsingsområde). 

 6 nye Langtidsfriske prosessveiledere er utdannet (kommunestyrevedtak fra des. 2008 er 
gjennomført)  

 AMU har nærvær som fast tema. 

 Etableres fast møtefora med NAV arbeidslivssenter. NAV integreres ytterliggere i 
organisasjons og personalavdelingen med møter annen hver uke med fokus på medarbeidere 
med sykefravær over 56 dager.  

 Ny nærværsrutine er innført. 

 Utviklingssamtaler gjennomføres. Det vurderes alternative løsninger for gjennomføring av 
utviklingssamtaler tilpasset den enkelte sektors behov.  

 Tema nærværsarbeid skal være fast punkt på alle personalmøter og MKS-møter. 

 Nytt elektronisk HMS-system som skal gjøre HMS-arbeidet lettere og mer systematisk. 
Bedriftshelsetjenesten er involvert.  

 Det utdannes forflytningsveiledere i hele helse og omsorg. Dette for å forebygge 
arbeidsrelaterte muskel og skjelettlidelser og for å fremme gode arbeidsmetoder.  

 Det er kurset nye st. prosessveiledere innenfor Langtidsfrisk.  

 Koordineringsrutine er innført i arbeidet med koordinering av omstillings og 
nedbemanningsarbeidet dette for å sikre god prosess og få bedre oversikt. 

Side 27 av 222



   
 

   
 

ÅRSREGNSKAP, ÅRSRAPPORT OG GENERALFORSAMLING - 
RINGERIKS-KRAFT AS  
 
Arkivsaksnr.: 13/1062  Arkiv: 255 S   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/13 Formannskapet 09.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Årsberetning 2012 for Ringeriks-Kraft AS godkjennes 
2. Regnskap 2012 for Ringeriks-Kraft AS godkjennes 
3. Som styremedlemmer i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2015 foreslås valgt:  

…………………………….. (1 år) 
…………………………….. (2 år) 
……………………………..  
…………………………….. 
Som styrets varamedlemmer i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås 
valgt: 
…………………………….. (1 år) 
…………………………….. (1 år) 

4. Som styreleder i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås valgt: 
…………………………….. 
Som styret nestleder i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås valgt: 
…………………………….. 
 

Formannskapet gir ordfører fullmakt til supplering om noen av de valgte sier fra seg valget. 
 
Innledning / bakgrunn 
Generalforsamling i Ringeriks-Kraft AS avholdes torsdag 24/4-13 på Aka Arena. 
Generalforsamlingen skal behandle årsrapport og årsregnskap med revisorberetning for 
2012. Det skal videre velges nye medlemmer og varamedlemmer til styret, ny styreleder og 
–nestleder samt fastsettes godtgjøring til styret og revisor. 
 
Utredning 
 

Årsmelding – Årsregnskap - Revisorberetning 
 
Ringeriks-Kraft AS eies av Ringerike kommune og Hole kommune med hhv 88% og 22%.  
Konsernets virke er energiproduksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft samt 
entreprenørvirksomhet.  
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I 2012 ble det gjort avtale om kjøp av kraftverket Aall-Ulefos. Transaksjonen ble 
gjennomført i november 212, men konsesjonsmessige avklaringer fra Olje- og 
energidepartementet gjenstår.  
Biofyringsanlegget ved Tyristrand ble satt i drift i 2012 og det ble satt i gang utbygging av 
flere større prosjekter.  
100-års jubileet ble behørlig markert og feiringen på ulike arenaer, ble benyttet som en 
plattform for å profilere konsernet.  
Målinger av kundetilfredsheten viste i 2012 en stor positiv utvikling fra forrige måling i 2010, 
og selskapet vil fortsette å ta kundenes innspill på alvor og søker stadig forbedring. 
Omsetningen for 2012 var 418,8 mill kroner, resultat før skatt 45,6 millioner kroner og 
resultat etter skatt på 27,7 millioner kroner. 
 
Ringeriks-Kraft AS har følgende underliggende datterselskaper: 
 
Ringeriks-Kraft Produksjon AS  
Selskapet forestår kraftproduksjon og drift av kraftverk . Driftsinntekter på 107,5 mill kroner 
og bidro med et resultat før skatt på 37,5 mill kroner i 2012. 
 
Ringeriks-Kraft Nett AS 
Selskapet skal sikre strømforsyning og trygge elektriske anlegg samt bidra til å utvikle 
bredbåndstilbud for kundene i regionen. Nettvirksomheten skal være med på å oppfylle 
eiernes krav til avkastning. Driftsinntekter på 131,1 millioner kroner og bidro med et resultat 
på 12,2 mill kroner. Selskapet kjøpte de elektriske anleggene på Follum i april 2012. 
 
Ringeriks-Kraft Strøm AS 
Forestår salg av strøm til bedrifter og privathusholdninger i Ringeriks-regionen og i 
riksmarkedet. Driftsinntekter på 145,2 mill kroner og resultat før skatt på 3,1 mill kroner i 
2012. Selskapene PowerTrade AS og NiNorden AS ble fusjonert inn i desember 2012, og står 
for salg til riksmarkedet. 

Ringeriks-Kraft Service AS 

Selskapet prosjekterer og bygger nye anlegg, drifter og vedlikeholder eksisterende 
ledningsnett og gatebelysning. Beredskaps- og vaktordninger m.v. Markedene er 
energibransjen, industri, kommuner og privathusholdninger. Driftsinntekter på 85,2 mill 
kroner og bidra med et resultat på 8,5 mill kroner i 2012. 

Ringeriks-Kraft Nærvarme AS  
Selskapet skal sikre nødvendig vekst og utbedring av miljøvennlig produksjon og distribusjon 
ved å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen samt være 
et kompetansesenter og rådgivende innen fornybar energi og miljø.  
Driftsinntekter på 7,8 mill kroner og bidro med et underskudd på 1,5 mill kroner. 
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Viul Kraft AS  
Ringeriks-Kraft AS eier 50% av aksjene i selskapet, som igjen eier 100% av AS Randsfjord 
Tremasse- & Papirfabrikk. Viul Kraft ga et overskudd inn i regnskapet på 6,2 mill kroner i 
2012. 
 
Regnskapet er revidert og godkjent av Ernst & Young v/ statsautorisert revisor Ramberg, 
13/3-13. 
 
Valg 
Følgende er på valg, valgt av eierne: 
 
 
Ringeriks-Kraft AS - styreleder Per Stamnes, styremedlem Hedda Obstfelder og 
varamedlemmene Karsten Lien og Ole Johan Andersen fra Ringerike. 
Ringeriks-Kraft Nett AS – styremedlemmene Runar Krokvik og Kari Homme fra Ringerike  
 
 
Økonomiske forhold 
Konsernets eiere er Ringerike og Hole kommuner med hhv 88% og 22%.  
 
I samsvar med eierkravene har Ringeriks-Kraft AS investeringsplaner for de neste sju år i 
størrelsesorden 400-500 millioner kroner. Dette vil kreve en styrking av egenkapitalen (EK) 
på minimum 10 millioner kroner i året i perioden.  
 
I generalforsamling 20/12-12 ble det vedtatt å utbetale forskudd på utbytte for 2012 med 
10 mill kroner. Utbetalingen var et forskudd på den ordinære resultatdisponeringen for 
2012. Beløpet ble direkte belastet selskapets EK.  
Styret foreslår at overskuddet for 2012 disponeres slik at  eierkommunene samlet får et 
utbytte på 20 mill kroner. Ringerikes andel er 17,6 mill kroner, hvorav 8,8 mill kroner 
allerede er utbetalt som forskudd og regnskapsført i 2012. Resterende 8,8 mill kroner 
utbetales og regnskapsføres i 2013. For 2013 er det i kommunens budsjett forventet et 
utbytte på 15 mill kroner.  
 
 
Saksdokumenter 

1. Innkalling til ordinær generalforsamling, fra Ringeriks- Kraft AS, datert 13/3-13 
2. Årsberetning for 2012 for Ringeriks-Kraft AS, datert 13/3-13 
3. Årsrapport (årsregnskap) 2012 fra Ringeriks-Kraft AS 
4. Revisorberetning – Uttalelse om årsregnskapet 2012 til Ringeriks-Kraft AS, datert 

13/3-13 
 
 
 
 Ringerike kommune, 26.03.2013 
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 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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GENERALFORSAMLING I RINGERIKE OG HADELAND 
AVFALLSSELSKAP AS  
 
Arkivsaksnr.: 13/1027  Arkiv: 255 M5   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/13 Formannskapet 09.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet tar Årsberetning 2012 fra HRA AS til orientering 
2. Formannskapet tar Årsregnskap 2012 fra HRA AS til orientering 

 
Innledning / bakgrunn 
Generalforsamling i Ringerike og Hadeland avfallsselskap AS (HRA AS) avholdes mandag 22. 
april 2013 på General Hotell, Helgelandsmoen i Hole kommune. 
 
Utredning  
I henhold til vedtektene skal det velges representanter til styret med personlige 
varamedlemmer fra Ringerike, Gran og Lunner i år hvor kommunevalg/stortingsvalg ikke 
avholdes. Styremedlemmene velges for 2 år. Styrets sammensetning er nå slik: 
 

1. Ringerike: Ole Petter Løbben (ikke på valg) – vara Lise Kihle Gravermoen 
2. Lunner. Bjørn Morstad (ikke på valg) – vara Camilla Torgersen 
3. Gran: Leif Kristian Alm (ikke på valg) – vara Anne Marthe Skari 
4. Hole: Tore Solheim (på valg) – vara Ragnar Braata 
5. Jevnaker: Signe von Streng (på valg) – vara Per Ole Rønning 
6. Ansatterepresentant Gunn Johannessen (på valg) 

 
I henhold til aksjonæravtalen skal styreleder og nestleder velges for ett år av gangen og skal 
alternere mellom kommunene. Styrets nåværende leder er Ole Petter Løbben (på valg) og 
nestleder er Signe von Streng (på valg). 
 
Generalforsamlingen skal også fastsette godtgjørelse for 2013 til styreleder og 
styremedlemmer samt vedta revisjonshonorar for 2012 til BDO AS.  
 
HRAs årsregnskap viser et overskudd på 3 mill kroner i 2012.  
Om lag 3/4 av inntektene kommer fra monopolvirksomheten og 1/4 fra annen 
næringsvirksomhet og tilsvarende på utgiftssiden. Renovasjonstjenester skal dekkes etter 
selvkostprinsippet for monopolvirksomheten. Salgsinntektene inntektsføres i takt med 
levering.  
Selskapets samlede inntekter er 96,9 mill kroner i 2012 og omlag som året før. Utestående 
kundefordringer er doblet i 2012 og utestående krav er på 8,2 mill kroner. Driftskostnadene 
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er 91,6 mill kroner og noe høyere enn året før, med økte avskrivninger/nedskrivninger 
driftsmidler. Netto finanskostnader er 1,2 mill kroner og noe lavere enn året før.  
 
 
 
 
 
Regnskapet er revidert av BDO AS, som konkluderer med at årsregnskapet er avgitt i 
samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen i HRA 
pr 31/12-12. Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt 
drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i 
samsvar med lov og forskrift. Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar 
med  lov og god bokføringsskikk  
 

 
Saksdokumenter 

1. Innkalling til generalforsamling i HRA, datert 14/3-13 
2. Årsberetning 2012 og årsregnskap 2012 for HRA 

 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 20.03.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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RINGERIKES KORNSILO A/L - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP  2012  
 
Arkivsaksnr.: 13/1043  Arkiv: 255 &14  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/13 Formannskapet 09.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet tar årsberetnings og regnskap 2012 for Ringerikes Kornsilo AS, til orientering 
 
 
 
Saksdokumenter 
Årsberetning og regnskap 2012 for Ringerike Kornsilo AS 
 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 25.03.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Wenche Grinderud 
 
Saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/944-3  Arkiv: 141 F08   

 
Sak: 21/13 
 
SAMARBEID MED FRIVILLIGE  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 02.04.2013: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til 
formannskapet. 
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SAMARBEID MED FRIVILLIGE  
 
Arkivsaksnr.: 13/944  Arkiv: 141 F08   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/13 Eldrerådet 02.04.2013 
21/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 02.04.2013 
/ Hovedkomiteen for oppvekst og kultur  
45/13 Formannskapet 09.04.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Innledning / bakgrunn 
Frivillighet kan aldri erstatte kommunale tjenester, men det kan er et godt supplement til de 
kommunale tjenestene. Det tilstrebes økt bruk av frivillighet i løpet av 
handlingsplanperioden 2013-2016. 
 
Beskrivelse av saken 
Rådmannen legger frem en oversikt over det pågående samarbeidet til mellom frivillige  lag 
og organisasjoner og Ringerike kommune.  
Dette er ikke en uttømmende liste, men er ment å vise bredden og omfanget i det frivillige 
arbeidet. 
 
Samarbeid med frivilligsentralen  
 
- Båtvettundervisning, samarbeid med SLT-koordinator, politiet, brann- og 
redningstjenesten.  
- Natteravn, samarbeid med SLT-koordinator, politiet.  
- Zoberzone, frivillige natteravner med som vakter.  
- Flerkulturelle grupper, samarbeid med Læringssenteret.  
- Samfunnstjeneste, samarbeid med Friomsorgen. 
- Matombringing, samarbeid med Ringerikskjøkken.  
- Hjelp på kommunale omsorgssentra, trygdeboliger, omsorgsboliger osv i hele kommunen  
- Utstyrssentral, samarbeid med kommuneoverlegen og folkehelse.  
- Ti-på-topp, samarbeid med folkehelse.  
- Aktiv dag – Heradsbygda, samarbeid med folkehelse og Heradsbygda dagsenteret.  
- Helse- og omsorgskonferanse, samarbeid med kommuneoverlegen og folkehelse.  
- Aksjon rydding av busk og kratt, samarbeid med kommunen og Stiftelsen Gladtvedt 
brygge. 
- Frivillige inn i skolen, strikkeundervisning i samarbeid med Hønefoss skole.  
- Barnevaktkurs, kommunalt ansatt er kursholder, samarbeid med helsetjenesten.  
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- Sorggrupper, samarbeid med diakon i kommunen.  
- Flerkulturelle frokoster, samarbeid med Læringssenteret.  
- Riddergårdsdagen, samarbeid med kulturtjenesten.  
-Telefonkontakt er i ferd med å etableres.  
-Verdens aktivitetsdag,  samarbeid med folkehelse. 

- Mangfoldfestivalen, samarbeid med Voksenopplæringen, Kulturskolen.  
 
Positiv oppvekst:  
- Freezone, Freezone har også en representant i ungdomsrådet.  
- Ungdomscafe, .  
- Talentiade  
- Natt til første mai og andre kulturelle arrangementer  
 
Røde kors:  
- Førstehjelpskurs  
- Båtvett  
- Leksehjelp  
 
SLT koordinator:  
SLT koordinatoren samhandler med nesten alle lokale lag og foreninger.  
Likemannskortet: finne sponsorer til ulike aktiviteter slik at alle kan delta uavhengig av 
økonomi.Bistår enkeltpersoner, barn/unge i risikogrupper, ift idrettskontigenter, utsyr, 
transport osv.  
LMS (lærings og mestringsenteret) og SLT koordinator.  
Samarbeid om pårørende kurs, politi, Ringerike psykiatriske senter og andre lag og 
foreninger, eks landsforeningen mot stoffmisbruk.  
Merkevarebygging ved SLT koordinator:  
Lokalt "Tufte" fotballag i samarbeid med HBK. Mål om oppstart vår 2013.  
 
Folkehelsekoordinator:  
Bedriftidretten Buskerud: "Ti på Topp". I tilegg til bedriftsidretten Buskerud deltar også 
Ringerike O lag, Turistforeningen og syklistenes landsforbund.  
Verdens aktivitetsdag: 
Frivillisentralen, Turistforeningen og "Friskis og svettis".  
Helse om omsorgskonferansen: Frivilligsentralen  
 
"Livsglede for eldre" i regi av elever ved Hønefoss vgs.  
 
"Aktiv 365": Vang skole.  
Opplæring i ulike uteaktiviteter. Ansvarselever lærer opp andre elever. Kommunen støtter 
tiltaket med 25`pr år.  
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Rådmannens vurdering 
Det er et utstrakt samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og Ringerike kommune. Det 
er en formidabel innstas som ytes av lag, foreninger og enkeltpersoner. 
 
Frivilligsentralen er en viktig ressurs og motor i dette arbeidet. Ringerike kommune støtter 
driften til Frivilligsentralen med  kr. 668.000 på år. Det er viktig å understreke at frivillighet 
er en verdi i seg selv. De som er engasjert i frivillig arbeid får en merverdi i sitt eget liv.  
I tillegg er det en ressurs inn i samfunnsutviklingen og et godt supplement til kommunale 
tjenester. 
  
 
En av kommunens  politisk vedtatte langsiktige strategier er å styrke det frivillige arbeidet i 
Ringerike kommune. Dette fordi vi tror at frivillig arbeid på alle måter er med på å gi en 
ønsket samfunnsutvikling. Det legges opp til et tettere samarbeid mellom Frivilligsentralen 
og Ringerike kommunes ordinære organisasjon. Hver sektor har utpekt en kontaktperson for 
det frivillige arbeidet, og det arbeides med å frigjøre ressurser til å opprette en 
Frivillighetskoordinator sentralt som kan lede arbeidet og være kontaktperson inn mot 
frivilligheten 
 
 
 Ringerike kommune, 13.03.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler:  Kirsten Orebråten 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/944-2  Arkiv: 141 F08   

 

Sak: 16/13 
 
SAMARBEID MED FRIVILLIGE  
 
Vedtak i Eldrerådet: 
 
Saken tas til orientering. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 02.04.2013: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/672-3  Arkiv: A10 &30  

 
Sak: 41/13 
 
OPPDRAGSBESKRIVELSE;  BARNEHAGEPLAN I RINGERIKE KOMMUNE  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 
Arbeidet med barnehageplan som det framgår av vedlagte oppdragsbeskrivelse vedtas. 
Arne Broberg (H) velges til nestleder i referansegruppe i «Oppdragsbeskrivelse 
barnehageplan». 
 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.03.2013: 
 
Forslag fra Elsa Lill P. Strande (H): 
 
Arne Broberg (H) velges til nestleder i referansegruppe i «Oppdragsbeskrivelse 
barnehageplan». 
 
Avstemming: 
 
Forslagene fra rådmannen og Strande ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) 
innstilling til formannskapet. 
 
 

Side 142 av 222

evi
Tekst i maskinskrift
FS 46/13

evi
Tekst i maskinskrift



Side 143 av 222



   
 

   
 

OPPDRAGSBESKRIVELSE;  BARNEHAGEPLAN I RINGERIKE 
KOMMUNE  
 
Arkivsaksnr.: 13/672  Arkiv: A10 &30  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 06.03.2013 
41/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.03.2013 
46/13 Formannskapet 09.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Arbeidet med barnehageplan som det framgår av vedlagte oppdragsbeskrivelse vedtas 
 
Sammendrag 
Tilstrekkelig med barnehageplasser er avgjørende viktig for innbyggerne. Antallet 
barnehageplasser må utvides i tråd med målene om befolkningsvekst. Ringerike kommune 
har de siste årene vært på etterskudd og kommet i situasjoner der raske straksløsninger 
løsninger har blitt vedtatt og iverksatt for å imøtekomme lovkravet. 
Vedlagt følger en oppdragsbeskrivelse med mål og framdrift for å utarbeide en 
barnehageplan for Ringerike på kort og lang sikt.  
 
Innledning / bakgrunn 
Våren 2012 ble nedlagte Heggen skole vedtatt å skulle bli midlertidig barnehage. En del helt 
nødvendige arbeider ble utført i høyt tempo slik at barnehagen ble klar til oppstart av 
barnehageåret 2012/2013. 
Kommunen har en lovmessig plikt til å ha barnehageplasser til alle som søker innen fastsatt 
frist, og som fyller ett år innen 1. september det året det søkes barnehageplass. Planlegging 
av barnehageplasser har ikke holdt tritt med behovet.  
For å stå rustet i framtida, er det viktig å ha en barnehageplan som planlegg8ngsverktøy.  
Når kommunestyret i kommunal planstrategi har vedtatt et mål om 40 000 innbyggere i 
Ringerike i 2030, må antallet barnehageplasser i kommunen tilpasses dette. Det betyr minst 
500 nye plasser. 
 
Forholdet til overordnede planer 
Kommunalplanstrategi uttrykker et mål om befolkningsvekst. Det skal planlegges mot 
40 000 innbyggere i 2030. 
  
Juridiske forhold  
Barnehageloven § 12A gir alle barn som fyller vilkårene rett til plass. Kommunen er juridisk 
fortpliktet til at dette blir ivaretatt. 

Lov om barnehager § 12a. Rett til plass i barnehage  
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Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, 
har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med 
forskrifter.  

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.  

Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av 
kommunen.  

Tilføyd ved lov 8 aug 2008 nr. 73 (ikr. 1 jan 2009 i flg. res. 26 sep 2008 nr. 1048). 
 
Økonomiske forhold 
Bygging og drift av barnehager er en betydelig offentlig utgift uavhengig av eierskap. 
Kommunen er pliktig til å dekke kapitalutgifter også til private utbyggere. Når det gjelder 
driftskostnadene, er kommunens utgifter omtrent de samme uavhengig av eierskap.  
 
Behov for informasjon og høringer 
Politikerne legger ut barnehageplanen på høring etter førstegangsbehandling.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener det er viktig for Ringerike kommune å framstå som en attraktiv 
kommune både for innbyggenre og potensielle innflyttere. Å kunne tilby barnehageplasser 
til de som trenger det, er med på gjøre kommunen attraktiv og er positivt i 
omdømmesammenheng. Rådmannen er opptatt av å finne gode løsninger på kort sikt, samt 
å utvikle en mer langsiktig barnehageplan fram mot 2030.  
 
Saksdokumenter 
Oppdragsbeskrivelse elektronisk vedlagt. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 19.02.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Geir Svingheim 
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OPPDRAGSBESKRIVELSE 
BARNEHAGEPLAN 

 
For: Ringerike kommune 
Prosjektnavn: Barnehageplan          
         Planlagt sluttdato:01/05-14 
Utfylt av: Geir Svingheim / Marianne Mortensen   Dato: 19.02.13 
 

A ORGANISERING 
 

OPPDRAG Tittel Navn Virksomhet/enhet 
Oppdragsgiver Hovedkomiteen for 

oppvekst og kultur 
Ringerike kommune Politisk 

Oppdragseier Kommunalsjef Marianne Mortensen Rådm. ledergruppe 
Oppdragsleder Styringsgruppen Marianne Mortensen Rådm. ledergruppe 
Øvrige kontaktpersoner Spesialrådgiver Geir Svingheim Rådmannens stab 
 

PROSJEKTGRUPPE Tittel Navn Virksomhet/enhet 
Prosjektleder Spesialrådgiver Geir Svingheim Rådmannens stab 
Prosjektmedarbeider Økonomirådgiver 1 medarbeider Budsjett og 

analyseavdelingen 
Prosjektdeltakere  1 medarbeider Barnevernet 
  2 medarbeidere Miljø/Areal 
  1 medarbeider Eiendom 
 

STYRINGSGRUPPE Tittel Navn Virksomhet/enhet 
Leder  Marianne Mortensen Rådm. ledergruppe 
Deltakere  Wenche Grinderud Rådmann 
  Knut E Helland Rådm. ledergruppe 
  Kirsten Orebråten Rådm. ledergruppe 
  Torbjørn Hansen Rådm. ledergruppe 
 

REFERANSEGRUPPE Tittel Navn Virksomhet/enhet 
Leder Politiker  HOK 
Nestleder Politiker  HMA 

Tillitsvalgt (pedagogene)   Utdanningsforbundet 
Tillitsvalgt  
(andre ansatte) 

  Fagforbundet 

Ansattsrepresentant Barnehagestyrer  Bestemmes på 
styrermøte 

Kommunalsjef barnehager  Marianne Mortensen Rådm. ledergruppe 
    
 

� Referansegruppen gir innspill til styringsgruppen 
� Prosjektgruppen får oppdrag fra og rapporterer til styringsgruppen 
� Rådmannen lager saksfremstilling og innstilling 
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B PROSJEKTBESKRIVELSE 
Bakgrunn for prosjektet 

PLAN FOR Å FRAMSKAFFE TILSTREKKELIG MED BARNEHAGEPLASSER I 
RINGERIKE KOMMUNE 
 
 Vedtak i HOK Sak: 43/12:   
1. HOK tar informasjonen om barnehageplasser til orientering. 
2. HOK anbefaler at det utarbeides en ”barnehageplan”, som ivaretar  Ringerike kommunes 

strategi i forhold til barnehageutvikling m.h.t. struktur, lokalisering og barnehagedekning 
både på kort og lang sikt. 

EFFEKTMÅL: 
En utredning fram til en barnehageplan som gir grunnlag for politiske vedtak på både kort og lang 
sikt.  

• Lovkravet om barns rett til barnehageplass blir ivaretatt 
• Det vurderes avsatt relevante arealer til barnehager i alle aktuelle reguleringssaker   

RESULTATMÅL: 
En barnehageplan som 

• gir en oppdatert kartlegging av dagens situasjon 
• viser framskrevet behov for barnehageplasser i tråd med befolkningsvekst vedtatt i kommunal  

planstrategi 
• beskriver framtidige løsninger med ulikt eierskap 
• plan på kort sikt; de nærmeste 5 årene 
• plan på lang sikt; innenfor tidsperspektivet for kommunal planstrategi fram til 2030 og 40 000 

innbyggere 
 

C AKTIVITETSPLAN – Tiltak 
 

Fase Start- 
Dato 

Beskrivelse Ansvarlig Evaluering Avsluttet 

Fase 1 mars 
2013 

Politisk behandling - mandat Rådmann  15.03.13 

  Klargjøre mandat og prosess    
      
Fase 2 01.09.13 Prosjektperiode Pr.gr 01.01.14 30.03.14. 
  Kartlegge status og planlegge på kort 

og på lang sikt 
   

      
Fase 3 01.04.14 Politisk behandling/høring Rådmann  April 

2014 
      
Fase 5 01.06.14 Politisk sluttbehandling Rådmann  30.06.14 
 
 
 

� Referansegruppen møtes i september 2013 ved oppstart, og ved overgang til ny fase 
� Styringsgruppen har månedlige møter med prosjektleder, evt. hele prosjektgruppen 
� Politisk behandling 

o Mars 2013 – mandat og prosess 
o April 2014 – Politisk behandling i komiteene + høringsperiode 
o Juni 2014 – endelig behandling etter høringsrunde 
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D RESSURSRAMMER – ØKONOMI 
 

BUDSJETTRAMMER (beløp i 1000 kr) 
Kostnader Inntekter/Finansiering 
Tekst Beløp Tekst Beløp  
Arbeid – tidsforbruk for prosjektleder og øvrige deltakere 
Prosjektleder: 
25 % 15/8-13/ 30.06-14  

 
50 000,- 

   

Prosjektmedarbeidere: 
5 dager  

 
120 000,- 

   

Andre prosjektdeltakere: 
15 dager 

 
25 000,- 

   

Referansegruppe /styringsgr 
 

30 000.-    

Andre kostnader: Kurs, reiser, innkjøp etc. 

Ekstern konsulent vurderes ift 
deler av prosjektet 

25 000,-    

SUM BUDSJETT 250 000,-    
 
 

E AVKLARING 
 

Hva Beskrivelse 
Navn på støtteperson Geir Svingheim 
Støtter i forhold til Prosjektledelse 

Prosess-støtte 
Ønsket resultat Utredning som gir politikerne et godt grunnlag for behandling av 

barnehageplan på kort og lang sikt 
Rolle Prosjektleder 
Levering Oppdragsbeskrivelse  

Prosjektplan 
Evalueringer av prosjektplan 
Sluttrapport 

Tidsbruk Ca. 15 % stilling fra 1/8-13 -30/06-14. 
Avhengig av godt samarbeid med oppdragsgiver, styringsgruppe, 
prosjektgruppe for å kunne gjøre dette innenfor rammen som er skissert.. 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 11/4618-31  Arkiv: REG 368  

 
Sak: 44/13 
 
2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 

1. 0605_368 detaljregulering for Ullerålsgate 9 med tilhørende reguleringsbestemmelser 
vedtas. 

 
2. Deler av reguleringsplan nr. 7 for Hønefoss, stadfestet 18.02.1956, som blir berørt av 

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

Nytt punkt 4 i § 5 Rekkefølgebestemmelser: 
Det skal etableres en sti langs elven som skal være tilgjengelig for allmenheten, før boligene 
er innflytningsklare. 
 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.03.2013: 
 
Forslag fra Steinar Larsen (Ap) til nytt punkt 4 i § 5 Rekkefølgebestemmelser: 
 
Det skal etableres en sti langs elven som skal være tilgjengelig for allmenheten, før boligene 
er innflytningsklare. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Larsens forslag til nytt punkt 4 i § 5 Rekkefølgebestemmelser ble enstemmig vedtatt. 
 
Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 
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2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9  
 
Arkivsaksnr.: 11/4618  Arkiv: REG 368  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
120/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
46/12 Trafikkrådet 13.11.2012 
44/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.03.2013 
47/13 Formannskapet 09.04.2013 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. 0605_368 detaljregulering for Ullerålsgate 9 med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 
 
2. Deler av reguleringsplan nr. 7 for Hønefoss, stadfestet 18.02.1956, som blir berørt av ny 

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

 
Sammendrag 
Intensjonen av planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av 3 eneboliger i Ullerålsgate 9.  
Planforslaget legger opp til 3 eneboliger i en forsiktig kontrast til eksisterende bebyggelse i 
Ullerålsgate når det kommer til arkitektonisk utforming. Ullerålsgate består i dag av flere 
stilarter arkitektonisk, og planforslaget legger opp til en forsiktig brytning og kontrast til 
eksisterende miljø i gaten. Planforslaget har etter 1. gangsbehandling i Hovedkomiteen for 
miljø- og arealforvaltning endret seg noe for å imøtekomme innsigelser fra Fylkesmannen i 
Buskerud. Det er etter PBL § 12-5 lagt inn arealformål 3 grønnstruktur i belte av nedre del av 
planområdet for å sikre allmenn tilgjengelighet til Randselva. Det er gjort vurderinger på 
støy i forbindelse med planarbeidet for å sikre at boenhetene imøtekommer innspill fra 
Fylkesmannen som går på støyutredning. Det skal beskyttes mot støy på uteareal i henhold 
til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, tabell 2. Minimum 50 % av rom til 
støyfølsom bruksformål i hver boenhet, herunder minst ett soverom, må sikres vindu i 
fasade med støynivå i tråd med grenseverdiene i tabell 3 i T-1442. 
     
Innledning 
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for fortetting i et sentrumsnært område 
med opprettelse av 3 nye eneboliger.  
 
Tidligere behandlinger og vedtak 

• Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 08.10.12, sak 
120/12. 
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Beskrivelse av saken  

Planforslaget 
Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Detaljregulering for Ullerålsgate 9” i målestokk 1:500, datert 21.01.13. 
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 18.01.13. 
- Planbeskrivelse datert 24.04.12. 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 7 for Hønefoss, stadfestet 
18.02.1956. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig.  
 

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

• Det er gjort endringer i reguleringsbestemmelser og plankart for å imøtekomme 
innsigelse fra Fylkesmannen I Buskerud.  

 
Planforslaget har etter 1. gangsbehandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
endret seg noe for å imøtekomme innsigelser fra Fylkesmannen i Buskerud. Det er etter PBL 
§ 12-5 lagt inn arealformål 3 grønnstruktur i belte av nedre del av planområdet for å sikre 
allmenn tilgjengelighet til Randselva. Det er gjort vurderinger på støy i forbindelse med 
planarbeidet for å sikre at boenhetene imøtekommer innspill fra Fylkesmannen som går på 
støyutredning. Det skal beskyttes mot støy på uteareal i henhold til 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, tabell 2. Minimum 50 % av rom til 
støyfølsom bruksformål i hver boenhet, herunder minst ett soverom, må sikres vindu i 
fasade med støynivå i tråd med grenseverdiene i tabell 3 i T-1442. 
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 20.10.12 - 29.11.12. I samme periode ble 
forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger som uttrykte vedlegg. 
Hovedtrekkene i uttalelsene er referert nedenfor.  
 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato:21.11.12 
Uttalelsen fra Fylkesmannen i Buskerud går på følgende forhold: 

• Støy på fasade 
• Avklaring av tilknytning til fjernvarme 
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• Grønnstruktur langs elva 
• Naturmangfold og landskap 
• Barn og unges interesser 

 
Fylkesmannen har innsigelse til manglende bestemmelser for å sikre støyforhold utenfor rom 
for støyfølsom bruk. Fylkesmannen har også innsigelse pga. at kommuneplanens 
grønnstruktur langs elva ikke er tilstrekkelig sikret i reguleringsforslaget.  
 
Grøntstruktur langs elven: 
Fylkesmannen mener at planforslaget ikke ivaretar hensynet til overordnet viktig 
grønnstruktur i Kommuneplanens arealdel og føringer for ivaretakelse av allmennhetens 
interesser langs vassdrag. Naboene protesterer også på foreslått løsning, og ønsker at 
allmennhetens interesser sikres iht. kommuneplanen. 
Barn og unges interesser: 
Fylkesmannen påpeker at nærmeste lekeplass ligger 500 m fra planområdet mens 
kommuneplanens retningslinjer sier at nærlekeplass skal ligge maks. 150 fra. Videre vises 
det til RPR for barn og unges interesser det stilles krav om arealmessig erstatning dersom 
omdisponering av areal egnet for lek fører til at behovet for lekearealer ikke oppfylles. 
Støy på fasade: 
Fylkesmannen mener at støyutredningen viser at boligene vil få støy over anbefalte 
grenseverdier ved fasader mot Ullerålsgate, og viser til at kommunen har anledning til å 
vurdere å akseptere avvik fordi området har gangavstand til kollektivknutepunkt. I så fall må 
dette nedfelles i bestemmelsene. 
Statens vegvesen sier at det kan være behov for tiltak mot støy mot vei. 
Energi og klima: 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at tilknytningsplikt til fjernvarme skjer ved at kravet 
inntas i planbestemmelsene. 
Fylkesmannen mener at pga. det begrensede arealet og nærheten til sentrum tilsier at 
kommunen bør vurdere om nye boenheter bør etableres i form av leiligheter i stedet for 
eneboliger. 
Juridiske forhold: 
Fylkesmannen har kommentarer til rekkefølgekrav vedr. nabogavl og manglende samsvar 
mellom plankart og bestemmelser. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Grøntstruktur langs elven: 
Forslagsstiller foreslår at Fylkesmannens innspill ivaretas i planforslaget ved at sonen mot 
elva reguleres til «et grønt arealformål» i tråd med Fylkesmannens innspill. 
Barn og unges interesser: 
Hønefoss skole med sine lekeplasser og ballbaner ligger i ca. 250 meters gangavstand fra 
planområdet.  
Planområdet er ikke benyttet til lek i dag, og forslag til detaljregulering medfører derfor ikke 
behov for erstatning av lekeareal. 
Støy på fasade: 
Forslagsstiller foreslår at reguleringsbestemmelsenes § 2.10 oppdateres som følger: 
§ 2.10 :«Det skal beskyttes mot støy på uteareal i henhold til Miljøverndepartementets 
retningslinje T-1442, tabell 2. Minimum 50 % av rom til støyfølsom bruksformål i hver 
boenhet, herunder minst ett soverom, må sikres vindu i fasade med støynivå i tråd med 

Side 152 av 222



  Sak 47/13 – s. 4 
 

    
 

grenseverdiene i tabell 3 i T-1442. Støy og evt. avbøtende tiltak skal dokumenteres ved 
søknad om rammetillatelse». 
Energi og klima: 
Det fremgår av reguleringsbestemmelsene at det skal varmes opp med vannbåren varme 
(Radiatoranlegg). Hvis Hønefoss fjernvarme legger frem fjernvarmeledninger frem til 
Ullerålsgate vil boligene bli tilknyttet fjernvarmenettet. Alle boliger vil få mekanisk, 
balansert ventilasjonsanlegg med virkningsgrad over 80 %. 
Juridiske forhold: 
Betegnelsene på plankart og bestemmelser må samsvare før 2. gangs behandling. 
Forslagsstiller mener at loven gir grunnlag for rekkefølgekrav som gjelder tiltak utenfor 
planområdet, men forslagsstiller har ingen kommentar til at kravet tas ut av bestemmelsene.
  
Rådmannens kommentar:  
Innspillene er tilstrekkelige kommentert av forslagstiller og er innarbeidet i det reviderte 
planforslaget. Det er gjort endringer i planbeskrivelse og bestemmelser for å imøtekomme 
innsigelsene fra Fylkesmannen. Innsigelsene er nå blitt trukket. Se eget vedlegg. 
 
Uttalelse fra Odd Palerud, dato:24.11.12,  
Asbjørn Gomnes og Tom Pettersen  
Holtangen Vel ved Kari Strand Hjerpseth og Bekkegata Vel ved Cecilie P. Øyen datert 
27.11.12 
Parkering: 
Odd Palerud, Asbjørn Gomnes og Tom Pettersen mener at det vil være til sammen 6 
boenheter innenfor planområdet. Videre mener naboer at manglende parkering for bileilighet 
vil føre til gateparkering som vil vanskeliggjøre utkjøring fra naboens utkjørsel. 
Fortau/trafikksikkerhet: 
Velforeningen og naboene Odd Palerud, Asbjørn Gomnes og Tom Pettersen mener at ut- og 
innkjøring til carport, slik det er vist i illustrasjonsprosjektet er en lite trafikksikker løsning. 
Det etterspørres også snuplass på egen grunn. 
Sol og skyggeforhold: 
Odd Palerud mener at Sol- og skyggediagrammene ikke fanger opp at terrenget er fallende, 
og mener at konsekvensene for Ullerålsgate 11 derfor blir feil.  
Utnyttelse: 
Naboene mener at planen åpner for en for høy utnyttelse, at forslagets arkitektoniske 
utforming ikke harmonerer med strøket for øvrig. 
Odd Palerud har følgende innspill: 

• Flate tak og bebyggelsesstrukturen der 2 av boligene ligger med kortsiden mot gata, 
bryter med eksisterende bebyggelsesmønster og takform i området. 

• Mener boligen nærmest Ullerålsgate burde ligge med langfasaden mot gate, dette ville 
gi en bedre situasjon for hans eiendom i Ullerålsgata 11B. 

• Det bør bygges kun to hus, begge med langsiden mot gata. 
• Terrasser gir uønsket innsyn til hans eiendom i Ullerålsgata 11B, og at en konsekvens 

av dette vil være at det må bygges skjermer, og at en slik fasade, uten åpninger, ikke 
vil bli noen hyggelig nabo. 

• Mener at å bygge nærmere nabogrense krever tillatelse fra nabo. 
• Mener utnyttelsen er for høy i forhold til området for øvrig. 

 
Naboene Asbjørn Gomnes og Tom Pettersen deler Paleruds innspill om utnyttelse og 
bebyggelsens karaktér. 
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Forslagstillers kommentar: 
Parkering: 
Parkeringsbestemmelsene for sentrumsområdet angir krav om 2 parkeringsplasser for boliger 
over 80 m². Innenfor illustrasjonsprosjektet er det mulig å innrede hybelleilighet i 
underetasjen Det er mangel på utleieleiligheter for bl.a. studenter, så det der for viktig at 
planen åpner for etablering av hybel/hybelleilighet dersom fremtidige eiere ønsker det. 
Gateparkering er for øvrig vanlig i området. 
Fortau/trafikksikkerhet: 
Frisiktsforholdene ved utkjøring vil være tilnærmet lik som for utkjøring fra Ullerålsgate 11, 
13 og 15.  
Trafikksikkerhet for myke trafikanter vil bli bedre ved at det på sikt muliggjøres etablering av 
fortau langs Ullerålsgate. 
Tomtas topografi gjør at det ikke er mulig med snuplass på egen grunn. Dette er da heller 
ikke etablert for eksisterende bolig. 
Rent formelt kan ikke forslagsstiller se at det iht forskrift om parkering for Ringerike 
kommune (§ 5)er krav om snuplass på egen grunn. 
Sol og skyggeforhold: 
Diagrammer som viser sol- og skyggeforhold er utarbeidet for tidspunkter som vanligvis 
kreves i plansaker. Soldiagrammer for desember gir lite informasjon om ettermiddagssolen i 
Hønefoss da solen i perioden 1. desember til 15. januar går ned før kl. 15.30 Lokalt i 
Ullerålsgaten går den ned noe tidligere pga. lokale topografiske forhold. (Se vedlegg 1 
soloppgang og solnedgang i Hønefoss) 
Med foreslått bebyggelse vil nabo i Ullerålsgate få noe endrede solforhold, men ikke mer enn 
det som må påregnes i et sentrumsnært område. 
Utnyttelse: 
Vedr. utforming og bebyggelsens karaktér, så vises det til innsendt beskrivelse til 
reguleringsplanen der det er redegjort for at bebyggelsen langs Ullerålsgate ikke har noen 
enhetlig arkitektur, og at den sammensatte arkitekturen gjør at foreslått bebyggelse ikke 
utgjør så stor kontrast som naboene bemerker. Størrelsen på bebyggelsen, høyder og måten 
bebyggelsen danner rom langs gaterommet er i tråd med volumer, høyer og 
bebyggelsesstruktur i området for øvrig. 

 
I samråd med kommunen ble antall enheter før innsending av planen redusert fra 4 til 3. 
Forslagsstiller mener at bebygd areal/utnyttelse av tomta ikke er vesentlig høyere enn for 
enkelte andre tomter i området (For eksempel klagers eiendom i Ullerålsgate11B). 
Utnyttelsen er i tråd med gjeldende føringer for fortetting i sentrumsnære områder, og det 
vises for øvrig også til Fylkesmannen som i sin uttalelse foreslår at kommunen bør vurdere 
om arealet heller skal reguleres til leiligheter. Dette for å få til en høy utnyttelse så sentralt i 
byen. 

 
Ang. avstand til nabogrense, så kan en i reguleringsplan foreslå å bygge nærmere nabogrense 
enn 4 m. Dersom planen godkjennes, kan det bygges i tråd med reguleringsplanen uten 
godkjenning fra nabo. Nabo i Ullerålsgate 11B har for øvrig bygd i nabogrense mot 
planområdet og mot nabo i Ullerålsgate 13. (Det henvises til sak 146/80 i Ringerike 
Bygningsråd som belyser denne saken.) 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillene er tilstrekkelige kommentert av forslagstiller og er innarbeidet i det reviderte 
planforslaget. 
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Innsigelser 
Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter 
ytterligere utredninger og derpå justeringer i reguleringsbestemmelsene og plankart er 
innsigelsene nå trukket. Innkomne innsigelser til planen fremgår av ovenstående 
høringsuttalelser og rådmannens kommentarer til disse. 
 

Forholdet til overordnede planer 
I kommunedelplanens 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. 
 
Økonomiske forhold 
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
Planforslaget legger til rette for at det kan bygges fortau på et senere tidspunkt i 
Ullerålsgate fra Hønengata. Finansiering må utredes og avklares i egen sak. 
 

Rådmannens vurdering: 

Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 
 

Innsigelser 
Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsen fra Fylkesmannen i 
Buskerud. Innsigelsen er nå trukket (se vedlegg) og kommunestyret kan gjøre endelig 
planvedtak. 
 

Samlet vurdering: 
Planforslaget er godt bearbeidet og ved de revideringene som er gjort i planarbeidet vil 
planen bidra til økt tilskudd på boliger i et område som er ettertraktet i Hønefoss sentrum. 
Rådmannen er positiv til utvikling av Ullerålsgaten 9 som vil kunne gi sentrumsnære boliger i 
et ellers godt etablert boområdet.   
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at reguleringsforslaget 
0605_368 ”Ullerålsgate 9” vedtas slik det det nå foreligger. 
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Saksdokumenter: 
 
Trykte vedlegg: 
1.  Plankart 0605_368 Detaljregulering for Ullerålsgate 9, målestokk 1:500, merket 

”2.gangsbehandling” 
2.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merket ”2.gangsbehandling”, datert 18.01.13 
3.  Planbeskrivelse datert 24.04.12. 
4.  Revidert illustrasjonsprosjekt datert 17.01.13. 
5.  Brev fra Fylkesmannen i Buskerud. Innsigelse datert 21.11.12 
6.  Anmodning om trekking av innsigelse datert 31.01.13 
7.  Brev fra Fylkesmannen i Buskerud. Trekking av innsigelse datert 11.02.13 
 
Utrykte vedlegg: 
8.  Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 08.10.12, sak 120/12. 
9.  Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 08.10.12, sak 120/12. 
10. Reguleringsplan nr 7 for Hønefoss stadfestet 18.02.1956 (tidligere plan) 
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. 
 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 25.02.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Lars Magnus Walløe 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning, areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

for reguleringsplan nr. 368 ULLERÅLSGATE 9  
 

2. Gangsbehandling. 

Utarbeidet av Link Arkitektur AS  24.04,2012 

Sist revidert 18.01.13 

 

 

1.gangs behandling i planutvalget 08.10.12, sak 120/12 

Offentlig høring 25.10.12-29.11.12. 

2.gangs behandling i planutvalget  DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01 §1,2 og 3 18.01.13 of 

    

 

§ 1.  Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 
 

1. Bebyggelse og anlegg,   

-Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse (felt BBF1, BBF-2 og BBF-3) 

 

3. Grønnstruktur 

 -Friområde (felt F) 

  

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

-Naturområde i sjø og vassdrag (felt BNS) 

 

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1-14 i 

plan- og bygningslovens § 12-7. 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg  
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse – (felt BBF-1, BBF-2 og BBF-3) 
 

1. Formål (1) 

Området skal nyttes til formål boligbebyggelse (jf. pbl § 12-5, pkt. 1). 
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2. Boligtype (1,5) 

Innen området skal det oppføres 3 boliger i form av frittliggende småhusbebyggelse (jf. pbl § 

12-7, pkt.1). 

       

3. Utnyttingsgrad (1) 

Grad av utnytting beregnes som maks.  BRA. Maks tillat grad av utnytting er angitt på 

plankartet. (jf. pbl § 12-7, pkt. x).  
 

4. Byggegrense og intern avstand mellom eneboligene (2) 

Bygninger, evt. murer og markterrasser skal plasseres innenfor byggegrense og formålsgrense 

mot vei. Trapper og murer i terrenget (jfr. § 4.1) kan ligge utenfor byggegrense, men skal ha 

minimum avstand til nabogrense til gnr. 317 bnr. 12 og gnr. på 1 m. Eneboligenes 

hovedbygningskropper skal ha en intern avstand på min 4,0 m. Avstand mellom garasje og 

tilgrensende bolig skal være på min 1m. 

 

5. Byggehøyde (1) 

Maks gesimshøyder er angitt på plankartet. Over kote 83,3 kan det etableres trappeoppbygg 

for tilgang til uteareal på tak. Trappeoppbygg kan ha en maks. gesimshøyde på 2, 2 m over 

maks. gesimshøyde angitt på plankartet.   

Boliger i felt BBF-2 og BBF-3 skal trappes ned fra 3 til 2 etasjer mot elva. 

 

6. Takform/utforming (1) 

Bygningene skal ha flate tak, men trapp over gesimshøyde på C+ 83,3 kan ha skråtak. 
 

7. Uteareal (2) 

I tillegg til uteareal på bakkeplan kan det etableres uteareal på balkonger, markterrasser og 

takterrasser.  

 

8. Parkering(7)  

Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser for hver eneboligtomt. 

 

9. Vannbåren varme (8) 

Boligene skal tilrettelegges for vannbåren varme. 
 

10. Støytiltak (3 og 4) 

Det skal beskyttes mot støy på uteareal i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-

1442, tabell 2. Minimum 50 % av rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet, herunder 

minst ett soverom, må sikres vindu i fasade med støynivå i tråd med grenseverdiene i tabell 3 i 

T-1442. Støy og evt. avbøtende tiltak skal dokumenteres ved søknad om rammetillatelse. 

Dersom støy på fasade utenfor soverom overskrider grenseverdiene, etableres balansert 

ventilasjon som avbøtende tiltak.  
 

11. Byggesøknad (1 og 2) 

Søknad om rammetillatelse skal sendes inn samlet for alle 3 eneboligene 

 

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det sendes inn en utomhusplan i målestokk 

1:200 som redegjør for den ubebygde delen av tomta inkl. nytt fortau, parkering, frisikt, 

sykkelparkering, utearealer for boligene, vegetasjon og evt. murer, gjerder og lokale 

støyskjermingstiltak. Planen skal også vise at overvann håndteres på egen grunn. 
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Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det fremlegges forslag til tiltak for å 

hindre avrenning til elva under anleggsperioden. 
 
§ 3 Grønnstruktur 
 

§ 3.1 Friområde (2, 4, 6) 
Eksisterende stedegen kantvegetasjon skal bevares. Ved nyplanting skal den stedegne 

kantvegetasjonen forsterkes.   

Det skal etableres en sti langs elva som skal være tilgjengelig for allmennheten. Det kan 

etableres gjerde som avgresning mellom friområdet og boligbebyggelsen. 

 
§ 4 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

 

§ 4.1 Naturområde i sjø og vassdrag  
Det tillates ikke tiltak innenfor naturområde i sjø og vassdrag. 

 

 

§ 5. Rekkefølgebestemmelser   
 
 

1. Brannvern (10 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

 

2. Utomhusarealer (10) 

Før det gis midlertidig brukstillatelse skal utearealene være opparbeidet iht. godkjent 

utomhusplan. Dersom boligene ferdigstilles vinters tid, skal utearealene ferdigstilles senest 

nærmeste1. mai etter at brukstillatelse er gitt. 
 

3. Oppgradering av nabogavl (10) 

Tilstøtende gavlfasade på nabobygg på gnr. 317 bnr. 12 skal oppgraderes med tilsvarende 

fasadematerialer som nabobyggets fasade mot Ullerålsgate. Dette skal være ferdigstilt før det 

gis brukstillatelse for nye boliger. 
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1. Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet 
 
a. Bakgrunn for planarbeidet- historikk 
 Eiendommen ligger langs nordsiden av Randselva og er i dag bebygd med en enebolig. 

Boligen er i dårlig forfatning og er ikke bebodd. Eiendommens har en svært 
sentrumsnær beliggenhet, samtidig som utnyttelsen av tomten er lav. Tomtens 
sentrumsnære beliggenhet, tomtens lave utnyttelse og tomtekvaliteter, gjør at tomten 
anses å være egnet for fortetting. En fortetting som ønsket krever ny detaljplan. 

 
 

b. Hovedintensjonen i planen 
 Eiendommen er i dag bebygd med en enebolig som planlegges revet.  
 Hensikten med detaljplanen er å tilrettelegge for fortetting i et sentrumsnært område 

med 3 eneboliger. Kantvegetasjon langs elva sikres og allmennhetens rett til å gå langs 
elvekanten ivaretas.  

 

c. Forslag til planavgrensning 
 

   
 
 

d. Eiendomsforhold  
 
 Tomten eies av siv.ing MNIF Jan Solberg. 
 
 

e. Tiltakshaver(e)/ konsulent 
 
 Tiltakshaver:  Hole Utbyggings- og Eiendomsselskap AS  
     v/Jan Solberg Fossveien 5, 3510 Hønefoss 
     Tel.:900 13 344. 
 
 Konsulent:  Link arkitektur AS  
    v/Oddveig Foss,  
    Elveveien 81, 1326 Lysaker,  
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    Tel.: 67 12 43 11/91 76 46 31. 
 

 
 
 
 

2. Dagens situasjon 
 

a. Eksisterende bebyggelse og anlegg 
 

Planområdet ligger i nordre bydel i Hønefoss og inngår i et eksisterende boligområde 
beliggende langs elva Randselva. Tomta er i dag bebygd med en enebolig og carport som er i 
meget dårlig forfatning. 
 

 
Bebyggelsesstruktur: 

Bebyggelsen i denne delen av Ullerålsgate er hovedsakelig boliger. Bebyggelsesstrukturen 
langs nordsiden av Ullerålsgata har stor variasjon og fremstår som en 
usammenhengende/uensartet bebyggelsesstruktur, fra frittliggende eneboliger med stor hage 
mot gaten, boliger med forhager og gjerder mot gata og næringsbygg med asfaltflater for 
parkering mot gata. På sørsiden av Ulleråsgata er det med ensartet bebyggelsesstruktur mot 
Ullerålsgate ved at boligene har en tydelig organisering langs gaterommet der de fleste boligene 
ligger med fasadelivet i grensen mot gata. Dette bidrar til en oppstramming og urbanisering av 
gaterommet. Bebyggelsen er delvis sammenhengende, delvis står boligene enkeltvis og gir 
siktlinjer fra gata ut til elvelandskapet.  
 
Felles for bebyggelsesstrukturen på begge sider av gata, er at bebyggelsen har sin 
hovedhenvendelse mot gata. 
For bebyggelsen sør for Ullerålsgate betyr det for enkelte boliger at en vender ryggen til 
Randselva, mens andre boliger også har henvendelse mot elva. 

 

 
Bebyggelsesstrukturen i området 

 
 

Volum, høyder og arkitektonisk uttrykk: 

Boligene langs Ullerålsgate er svært forskjellige mht. antall etasjer, takform, voluoppbygging 
og stilart, og området er preget av at det er bygd ut over tid.  Høydene varierer fra 1 etg. + 
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saltak til 2 etasjer + underetasje + saltak., og takformene varierer fra saltak, valmet tak til 
mansardtak, og takvinkelen er varierer også. Bebyggelsen nærmes Hønengata har flatt tak. Det 
er også stor variasjon i materialbruk; mur/tegl, pussede flater, plater, stående og liggende panel. 

 

 
 

  
Bebyggelsen vis-a-vis planområdet 

 
Ullerålsgata øst for planområdet 
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Ullerålsgate øst for planområdet. Ullerålsgate 11 til høyre (hvitt hus skal rives) 
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Fra Ullerålsgate 11 sett vestover 
 

 

 
b. Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Tomta har i dag direkte atkomst fra Ullerålsgate. Det er opparbeidet et smalt fortau langs deler 
av Ullerålsgata, men langs planområdet er fortau ikke opparbeidet. 
Det er opparbeidet fortau langs Versterngata og Hønengata frem til Hønefoss barneskole, og 
der Ullerålsgate munner ut i Hønengata, er det også opparbeidet egen gangvei fram til skolen.  
 
Parkering i boligområdet langs Ullerålsgate skjer delvis på egen eiendom, delvis i gaterommet. 

 
Det er brannkum i Ullerålsgata like ved planområdet. 

 
 
 

c. Grønnstruktur/ vegetasjonstyper 
Det er frodig og variert vegetasjon kantvegetasjon langs elva. Skråningen ned til elva er bratt 
og lite tilgjengelig. Elveskråningen inngår i de private boligtomtene, og pga. 
eiendomsstrukturen er arealene langs elva privatiserte. 
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Planområdet 

 

d. Vann og vassdrag, strandsone m.v 
Planområdet grenser til Randselva. Randselva danner meandersvinger og planområdet 
ligger i en yttersving. Arealet nærmest elva består av en kombinasjon av opparbeidet 
hageareal og naturlig kantvegetasjon. Elvekanten er vanskelig tilgjengelig, og det er 
ikke tilrettelagt for tilgjengelighet for allmennheten langs elva i dag.  
 

 
       Planområdet 

 
 
 
 

e. Landskap/ landskapskarakter 
Planområdet ligger i overgangen mellom det flate urbane bylandskapet i nordre bydel og i 
hellingen ned mot det blågrønne landskapsrommet langs Randselva.  Tomta har fjernvirkning 
sett fra landskapsrommet rundt Randselva. 
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Oversiktsbilde 

 
 

f. Topografi, høyde, helning/ retning 
 Tomta består av et flatt parti mot Ullerålsgata og en sørvendt skråning med mot elva. Tomta har 

gode boligkvaliteter mht. sol og utsikt.  Høydeforskjell mellom elva og det flate partiet er på ca. 
10 m.  

 

g. Grunnforhold og flomfare 
Se pkt. 4g.  

 

h. Sol-/ vindforhold, lokalklima 
 Planområdet er sørvendt og har gode solforhold. St. Hanshaugen, i vest begrenser kveldssola 

noe vår, høst og vinter. Pga. beliggenheten langs elva, vil kaldluftsdrag langs elva kunne bli 
merkbart vinters tid, samtidig som drenasjen bidrar til utlufting/god luftkvalitet.  

 

i. Miljøforhold (jord, luft, vann, støy) 
 Planområdet ligger i en boliggate med svært begrenset trafikk. 
 Tomta har vært benyttet til boligtomt, og det er derfor lite trolig at det foreligger 

jordforurensning på tomta. 
 

j. Kulturminner 
Iht. Riksantikvarens nettsted askeladden.ra.no er det ingen registrerte kulurminner i eller i 
nærheten av planområdet. 
 

k. Lekeplasser 
Nærmeste lekeplass er på Holttangen sørøst for planområdet, ca. 500 m fra planområdet. 

 

l. Dyre og planteliv 
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I Direktoratet for naturforvaltnings naturbasekart, (artsforekomst og naturtype) er  
Randselva registrert som beiteområde for stokkand vinters tid (merket med mørkegrønn skravur 
på kart over). Artforekomsten og elva er vektet som ”viktig” og av nasjonal interesse. 

 

 

m. Nærhet til kollektivtrafikk 
Hønefoss busstasjon  og jernbanestasjon ligger ca. 1 km i luftlinje fra planområdet.  

 

3. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer  
 

a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 
 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
Retningslinjen stiller bl.a. krav til at det skal tilrettelegges arealer for barn og unge, og at disse 
arealene skal være skjermet for støy, luftforurensing og trafikkfare. 
Utearealer for barn og unge er ivaretatt innenfor tomta. Utearealene er skjermet for støy, 
luftforurensning og trafikkfare. Lekeplass/balløkker for større barn ivaretas på arealer på 
Holttangen og Hønefoss skole. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) 
Retningslinjen gir planmessige føringer som tilsier at det skal tas sikte på å begrense biltrafikk 
ved å prioritere utbygging med høy arealutnyttelse innenfor byggesonen og å legge til rette for 
god tilgjengelighet for kollektive reisemidler. 
Foreslått fortetting i umiddelbar nærhet til sentrumssonen er i tråd med ovennevnte RPR ved at 
forslaget bidrar til å begrense transportbehovet. 

 
b. Nasjonal transportplan 2006- 2015 (se www.ntp.dep.no) 
 Planforslaget har ingen konsekvenser i forhold til Nasjonal transportplan. 
 
c. Stortingsmelding nr. 29 
I Stortingsmeldingen fremgår det bl.a. at i byer og tettbygde områder skal det legges større vekt 
på å utvikle et miljøvennlig utbyggingsmønster og transportsystem, med sikring av grønne 
områder. Byutviklingen må legge til rette for at kollektivtransporten kan ta en større andel av 
transportarbeidet. Boligbygging må i større grad finne sted innenfor allerede bebygde områder. 
Kvalitet i bebyggelse, utemiljø og stedsforming må sikres og sammen med lokale tjenester og 

aktiviteter danne ramme for et godt hverdagsliv og oppvekstmiljø.  
 
Planforslaget ivaretar alle disse målsettingene: 
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- Fortetting i sentrumssonen reduserer transportbehovet 
- Planen legger til rette for at allmennheten kan ferdes langs elva 
- Planlagt bebyggelse vil ha høy arkitektonisk kvalitet 
- Ny bebyggelse vil bidra til en oppgradering av eiendommen. 

  
d. Universell utforming   

Iht. TEK §§ 12-2 og 12-3 er det ikke krav om heis i småhus med én boenhet. Der det ikke er 
krav om heis etter § 12-3 er det etter § 12.2 ikke krav om at boenheten skal ha alle 
hovedfunksjoner på inngangsplanet 
 
Det er ønske om å bygge 3 små eneboliger over 3 etasjer på tomta. Ønsket boligstruktur med 3 
eneboliger gir en for liten boligflate i 1. etg. til at alle hovedfunksjonene kan ligge på 
inngangsplanet slik at boligen kan få universell utforming.  
 
Av hensyn til elvelandskapet bør det gjøres minst mulig terrenginngrep, og de private 
utearealene på bakkeplan vil derfor ikke være universelt utformet. 

 
e. Fylkesdelplan for byggegrenser og avkjørsler 

Ullerålsgate er en kommunal vei og omfattes derfor ikke av denne fylkesplanen. 
 

f. Kommuneplan for Ringerike 
 

 
 

Iht. kommuneplanen for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.07 skal hovedtyngden 
av boligutvikling skje i Hønefoss. 
Nordre del av eiendommen er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel, mens arealet ned mot 
elva er avsatt til friområde/grøntareal som inngår i et sammenhengende grøntbelte langs elva. 
Kommuneplanen inneholder bestemmelser om at det i nye boligområder skal avsettes min. 25 
m² pr. bolig til felles lekeplass (sandlekeplass, nærlekeplass og strøkslekeplass) og at ved 
fortatteing ig innpassing av nye boliger i sentrum kan det dispenseres fra kravet. 
I § 5 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel fremgår det at i byggeområder innenfor 
100m belte tillates ikke utbygging med mindre de inngår i reguleringsplan, jfr. PBL § 20-4, 2. 
ledd. 
 
Iht. § 10.7 skal det ikke etableres ny bebyggelse langs vassdrag lavere enn nivået for en 200 
årsflom, med mindre det etableres flomsikring.  

Planområdet ligger nærmere elva enn 100 m, men tomta er avsatt til byggeområde i 
kommuneplanen, og byggegrense mot elva er foreslått lagt i kommuneplanens 
formålsgrense for bolig, slik at nye boliger vil ligge innenfor byggeområdet i 
kommuneplanen.  
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Boligenes private uteareal dekkes på takterrasse og på bakkeplan sørsiden av 
boligene. Nærheten til Hønefoss barneskole og Holttangen dekker behovet for 
lekearealer og ballbaner for større barn. 
 

g. Gjeldende reguleringsplan 
Arealet inngår i reguleringsplan for Hønefoss, stadfestet 18.02.56, sone 4, der det tillates 
bebyggelse på inntil ¼-del av tomtens totale areal. 2 etasjer eller maks gesimshøyde på 8 m. 
Gjeldende reguleringsplan foreslås opphevet og erstattet med foreliggende forslag til 

reguleringsplanen for planområdet. 

 

h. Grønn plakat 
Planområdet er angitt med stor/meget stor verdi. Elvearealet er angitt som viktig for fugl. 

 

i. Kommunedelplan for gående og syklende  
Planområdet omfattes ikke av tiltak i Kommunedelplan for gående og syklende, men 
planforslaget legger opp til fortau langs planområdet. 

 
 

4. Hovedinnhold i planen 
 

a. Bebyggelse og anlegg (valg av bygningstype, antall, bygningsstruktur, funksjoner, 
kvalitet) 
Det foreslås innpassing av 3 eneboliger med et samlet bebygd areal på 275 m² og et 
samlet bruksareal på 685 m². Det er stilt krav om samlet byggesøknad for alle 3 
boligene.  
Boligene foreslås i 2 etasjer mot Ullerålsgata og underetasje for sikre god 
terrengtilpasning mot elveskråningen.  
 
Eneboligene er lagt i eiendomgrense mot Ullerålsgata, på linje med eksisterende boliger 
mht. byggeavstand til elva (13,5-21 m fra Randselva iht. kart).   
Bygninger og evt. murer og markterrasser skal plasseres innenfor byggegrense. Trapper 
ned fra hver enkelt bolig ned til elva (jfr. § 4.1) kan ligge utenfor byggegrense. 
Eneboligenes hovedbygningskropp skal ha en intern avstand på min 2,5 m. Avstand 
mellom garasjebygg og nærmeste bolig skal være på min 1m. 
 
Illustrasjonsprosjektet viser at enebolig vest i planområdet er lagt langs med 
Ullerålsgata. (Denne har et bebygd areal på 99,5 m² og et bruksareal på 242 m²) mens de 
2 andre boligene er lagt på tvers av terrenget. (Disse har hver et bebygd areal på 87,5 m²  
og et bruksareal på 221,3 m²). Illustrasjonsprosjektet viser at hver enebolig har 
carport/garasje for 2 biler. 
 
 
Uteoppholdsarealer 
Uteoppholdsarealer foreslås delvis på terreng mot sør, delvis på sørøstvendt veranda og 
takterrasse. Også arealer som inngår i kommuneplanens arealdel som friluftsområde, 
inngår i utearealberegningen. Disse arealene relativt bratte og det er derfor lagt vekt på å 
etablere gode balkonger og takterrasser i tillegg. Takterrasser sikrer også gode 
solforhold på ettermiddagstid/kveldstid. 

 Bygg A Bygg B Bygg C 

Takterrasse 24,6 27,0 27,0 
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Balkong 2. etg 9,6 14,9 14,9 

Terrasse på 
terreng 

19,3 10,7 34,8 

Øvrig uteareal 
på terreng 

264,1 201 145 

Sum 317,6 m²  253,6 m²  221,7 m²  

 
Planforslaget foreslår nye tomtegrenser med inndeling i 3 eneboligtomter med arealer på 
henholdsvis ca. 437 m².333 m² og 340 m².  
 

b. Estetikk, 
 Det foreslås et tidstypisk arkitektonisk uttrykk, med bl.a. falte tak, slik det fremgår av 

vedlagte illustrasjonsprosjekt. Bebyggelsen er tenkt oppført i mur/puss som 
hovedmateriale. 

 Da det er et mål å sikre god utnyttelse på en så sentrumsnær tomt, har boligene interne 
avstander på mindre enn 8 m. Avstander til nabobebyggelse er også mindre enn8 m. 
Brannhensyn internt og i forhold til tilgrensende nabo i øst, sikres ved at østfasadene er 
tilnærmet tette, mens boligene åpner seg mot sør og vest. 
Tilstøtende gavlfasade på nabobygg på gnr. 317 bnr. 12 skal oppgraderes med 
tilsvarende fasadematerialer som nabobyggets fasade mot Ullerålsgate. Dette skal være 
ferdigstilt før det gis brukstillatelse for nye boliger. 

 
  

c. Samferdsel og teknisk infrastruktur  
 Det foreslås direkte avkjørsler fra Ullerålsgata for alle de 3 boligene  
 Se nedenfor vedr. fortausløsning langs Ullerålsgate. 
 

d.  Skolevei, gangvei til idrettsanlegg 
 På grunnlag av uttalelse fra Ringerike kommune ved oppstart av planarbeidet, er det 

ikke vist fortau langs eiendommen i planen, men forslagsstiller/grunneier har som del av 
planarbeidet bekostet prosjektering av nytt fortau langs Ullerålsgate med sikte på at 
kommunen både regulerer og opparbeider dette fortauet. Dette vil bl.a. gi en mer 
trafikksikker skolevei og gangatkomst bl.a. til lekeplass/balløkke på Holttangen. Det er i 
dag skiltet 30-sone i området. 

 Planen stiller krav til 2 parkeringsplasser pr. boenhet, iht. forskrift for Ringerike 
kommune (ikrafttredelse 12.11.2012) 

 
e. Grønnstruktur/ ”vegetasjonstypevalg”  
 Areal avsatt til friområde i kommuneplanens arealdel foreslås å inngå som en del av 

boligtomtene, men gjennom regulering til ”hensynssone Grøntstruktur” sikres det at 
kantvegetasjonen langs elva opprettholdes. Det stilles krav om at ved evt. nyplanting 

skal det plantes stedegen vegetasjon.  

 
f. Vann og vassdrag (byggeforbudssone, bruk av strandsone) 
 Foreslått byggegrense/bebyggelse ligger i grense mellom byggeområde og 

friområde/grøntområde i kommuneplanens arealdel. Det forutsette at areal avsatt til 
grøntområde kan benyttes som uteareal for boligene. Med unntak av etablering av 
sti/trapp fra boligene og ned til elva, tillates ingen konstruksjoner i denne sonen. 
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Nærheten til elven tilsier at det må være anledning til å sette opp gjerde i overkant av planlagt 
sti. 
 Elvekanten gjøres tilgjengelig for allmennheten, ref. pkt 4 k nedenfor. 
Bestemmelsene sikrer at det ikke tillates tiltak innenfor naturområde i sjø og vassdrag 
(Randselva). 

 
g. Terrengbehandling, landskapsforming  

Boligenes utstrekning, plassering på tomta og innpassing av underetasje, gir svært god 
terrengtilpasning på tomta For å få til en liten flat uteplass på hver eneboligeiendom, 
viser illustrasjonsprosjektet en mindre støttemur i grensen mot hensynssonen mot elva. 
Utover dette vil det ikke bli behov for utfyllinger mot elva. 

 

h. Samfunnssikkerhet (skred/ ras, flom) 
 

Flomfare:  

NVE Flomsonekart Delprosjekt Hønefoss (rapport nr 7/2003) har utarbeidet 
flomsonekart for Storelva fra Hønefoss sentrum til Busund bru/Sandsætra. Prosjektet 
omfatter ikke Randselva, men det er angitt at for områdene som ligger utenfor 
flomsonekartet, gjelder flomhøyder angitt for tverrprofil i elva og flomhøyder gjeldende 
for Tyrifjorden.  

NVE har i uttalelse til reguleringsvarselet angitt at ny bebyggelse som hovedregel skal 
plasseres sikkert mot en 200-årsflom.  

Beregnet maks. vannstandshøyde på nærmeste profil (34) til Ullerålsgata ved 200 års 
flom er kote + 69,8 iht. NVE sitt flomsonekart.  
 
Høyde på gulv underetasje = ca kote + 73.6.  
Dvs. at laveste gulv i bygningene ligger over 3,5 m over 200 års flommen.  
 
Geoteknikk: 
Eksisterende bygg på eiendommen er besiktiget av Rådgivende Ing. Bygg og 
Geotekniker og eiendommen har ingen setningsskader, nabobygg har heller ingen 
synlige setningsskader.  
Planlagt utbygging vil totalt sett medføre en avlastning av grunnen og på grunnlag av 
foreliggende informasjon, er det ingen grunn til at utbyggingen vil medføre geotekniske 
problemer. 
Utbygger vil likevel i forbindelse med reguleringsarbeidet få gjennomført grunnboringer 
og geotekniske undersøkelser på eiendommen. Firma Multiconsult as vil gjennomføre 
undersøkelsene, og rapport fra firmaet vil bli fremlagt så snart denne er klar, men 
undersøkelsene vil av praktiske årsaker ikke bli gjennomført før i mai 2012.  
Det foreslås derfor at reguleringssaken 1.-gangs behandles uten at geoteknis rapport 
foreligger og den blir tillagt saken før 2. gangs-behandling.  
 

i. Klimatilpasning  
Det er i reguleringsplanen stilt krav om tilrettelegging av vannbåren varme. 
Avrenning vil skje på egen grunn og vil ikke belaste offentlig ledningsanlegg.  
Utredning vedr. geoteknikk vil utrede forholdet mellom økt nedbør og grunnforhold på 
tomta/evt. økt fare for utglidning. 
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j. Forurensning og miljøtilpasning/ funksjons- og kvalitetskrav til bygninger; anlegg 
og utearealer 

 
Støy: 
HUES AS har utført støyanalyse for planlagte tiltak. Fasadene nærmest Ullerålsgata 
overskrider grenseverdiene iht. T-1442, mens fasadene og utearealene mot elva ligger 
godt under grenseverdiene. Støyskjerm mot Ullerålsgate for å skjerme fasadene mot 
Ullerålsgate er ikke ønskelig.  
 Det er ikke behov for ekstra støytiltak i forhold til innendørs støynivå. HUES AS mener 
at krav til uteareal kan dekkes på sørsiden av bebyggelsen og at det derfor ikke er 
nødvendig å støyskjerme takterrassen.  
 
Forurensning i forhold til elva: 
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at overvann skal håndteres på egen 
grunn og at det i igangsettingssøknaden skal redegjøres for tiltak for å minske 
forurensningsfaren i forhold til elva i anleggsperioden. 

 

k. Biologisk mangfold 
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at innenfor hensynssone Grønstruktur 
skal eksisterende stedegen kantvegetasjon bevares. Ved nyplanting skal den stedegne 
kantvegetasjonen forsterkes.   

 

l. Helse og fritid (friluftsliv) 
Planen legger opp til at det innenfor ”hensynssone Grøntstruktur”kan opparbeides en 
gangsti langs elva som skal være tilgjengelig for allmennheten. 

 
Planområdet ligger med kort gangavstand til Hønefoss skole, og utearealene/ballbanene 
på skolen kan derfor benyttes av større barn. 

 

m. Kulturminner/ kulturmiljø 
 Tiltaket berøres ikke av kulturminneverdier. 

  
n. Universell utforming 

Se punkt 3 d over. 

 
o. Sol- og skyyggeforhold 

Boligene er sydvendte og sol- og skyggediagrammene viser at boligene vil få gode 
solforhold både i forhold til sol på fasade og sol på uteareal mot elva og på takterrasse. 
St. Hanshaugen  vest for planområdet er ikke lagt inn i sol- og skyggeberegningene. 
Denne høyden vil kunne påvirke solforholdene vinter, vår og høst, men mest sannsynlig 
ikke sommers tid. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Virkninger av planen 
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a. Byutvikling  
Planforslaget bidrar til måloppnåelse av kommuneplanens føringer om at 
hovedtyngden av boligutviklingen skal skje i Hønefoss sentrum. 

 
b. Byform/bebyggelsesstruktur/forholdet til tilliggende bebyggelse/ 

landskapsvirkning/grøntstruktur 
Enebolig har en grunnflate og et volum som er godt tilpasset høyder og målestokk i 
tilgrensende bebyggelse. (Se vedlagte snitt og oppriss). Mellom bebyggelsen etableres 
siktlinjer som gjør at den visuelle kontakten mellom Ullerålsgate og elvelandskapet 
sikres.  
Foreslått bebyggelsesstruktur der boligene legges i eiendomsgrense mot gata er i tråd 
med eksisterende bebyggelsesmønster og forsterker Ullerålsgate som gaterom.  
 
Bebyggelsen vil ha landskapsvirkning(nærvirkning) sett fra elverommet, fra broen i sør 
og fra motsatt side av elva. De nye boligene har volumer og høyder som glir godt inn i 
bebyggelsen langs elva. Boligene har hovedhenvendelse mot elverommet og 
eksisterende kantvegetasjon er sikret. Til sammen gjør dette at boligene vil ha en 
begrenset landskapsvirkning og vil bli et positivt element i landskapsrommet.  
 
 

 
Skisse til ny bebyggelse, sett fra elvekanten. 
 
Illustrasjonsprosjektets tidstypiske uttrykk er tenkt videreført i byggesaken. Som det 
fremgår av kap 2, består tilliggende bebyggelse av svært sammensatt bebyggelse mht. 
høyder, volum, takform og arkitektonisk uttrykk. Forslagsstiller mener at lite 
homogenitet i eksisterende bebyggelse åpner for at ny bebyggelse kan ha et mer 
tidstypisk uttrykk. Bebyggelsens flate tak begrenser også byggets høyde og åpner for 
utearealer på taket. 
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c. Sol- og skyggeforhold – konsekvenser for tilliggende bebyggelse 
Utbyggingen vil ikke ha konsekvenser for sol- og skyggeforhold for bebyggelsen nord 
for Ullerålsgate, med unntak av tidlig morgen ved vår- og høstjevndøgn. Del av 
eneboligtomt  i Ullerålsgate 11 B vil få noe skygge på kveldstid, men store deler av 
den sørvendte tomta vil fortsatt ha ettermiddagssol både ved midtsommer og 
jevndøgn. 

 
d. Trafikale konsekvenser og trafikksikkerhet 

Trafikkøkningen som genereres av økning fra 1 til 3 boenheter (Utvidelse fra dagens del 
av tomannsbolig til 3 eneboliger) gir ingen merkbare trafikale konsekvenser. Det er i 
dag delvis etablert fortau langs Ullerålsgate, men trafikksikkerheten vil bli forbedret når 
kommunen gjennomfører fortau i Ullerålsgate som er prosjektert av forslagsstiller. 

 

e. Konsekvenser for friluftsliv/ferdsel langs elva  
Planen tilrettelegger for allment tilgjengelig sti langs eiendomsgrense mot elva, men det 
antas at det vil bli svært begrenset bruk av stien før det blir etablert et sammenhengende 
stisystem langs elva. Det forutsettes at utomhusplanen gjør rede for hvordan elvestien 
kan anlegges uten at stien kommer i konflikt med boligenes uteareal og vice versa. 
 

f. Biologisk mangfold, naturverdier i og langs elva, naturmangfoldsloven 
Bestemmelsene innenfor hensynssonen Grønnstruktur varetar at kantvegetasjonen langs 
elva opprettholdes. Reguleringsplanen tilrettelegger ikke for tiltak i elva, med unntak av 
gangsti langs elva.  
 
Randselva er beiteområde for stokkand vinters tid. Stokkand er en av de vanligste 
andeartene, og er en lite sky art som ikke blir spesielt negativt påvirket av menneskelig 
aktivitet (stokkender finnes i dammer og bekker/elver i de fleste byer). Den mest 
kritiske faren er eggelegging/ruging og de første leveukene til ungene, da vil endene 
være litt mer for seg selv.  
(Det er også tillatt å jakte på stokkand). 
Dette området er viktig om vinteren siden fuglene er avhengig av åpent vann. I den 
perioden er menneskelig aktivitet en fordel for arten siden det er vanlig å fôre fugl. Dette 
kan øke vinteroverlevelsen. I denne perioden ser det ikke ut som ender blir 
skremt/negativt påvirket av mennesker. (Det kryr for eksempel av stokkender i 
Akerselva om vinteren like ved mye brukte stier.)  Hunder bør holdes i bånd. 
 
Planen vil derfor ikke ha negative konsekvenser for plante- og dyreliv i og langs elva, 
for eksempel i forhold til stokkandbestanden.  

 
g. Konsekvenser for barn og unge 

Barn og unges interesser er ivaretatt i planen både mht. tilgang til utearealer og 
trafikksikkerhet. Se pkt. 3a, 3f, 4c og 5c ovenfor.  

 
h. Skolekapasitet, barnehagetilhørighet 

Etablering av 3 nye eneboliger vil ikke ha konsekvenser for skole- og 
barnehagekapasitet.  
 

i. Oppsummering av ROS-analyse 
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Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget, dvs. at 
risikobildet i all hovedsak er uendret i forhold til dagens situasjon. 
 
De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være  

• Trafikkulykke i tilknytning til inn- og utkjøring til eiendommene (ulykke mellom bil 
og gående/syklende). 

• Overvann/lekkasjer i VA-ledninger som gir uønsket avrenning/forurensning ut i 
Randselva.  

• Ulykker i anleggsfasen som involverer barn i nærområdet 

• Fare for jordras som følge av stor nedbør mm – avklares i egen utredning. 
 

 
Risikoreduserende tiltak 
For å hindre ulykke med barn på anleggsområdet, må området inngjerdes og ellers være godt 
sikret etter arbeidstid. 
 

For å hindre avrenning i Randselva er det i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at 
overvann skal håndteres på egen grunn, og at det sammen med søknad om 
igangsettingstillatelse skal fremlegges forslag til tiltak for å hindre avrenning til elva under 
anleggsperioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Varsel oppstart av planarbeid og innkomne forhåndsuttalelser 
Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Ringerike blad 05.12.2011. Planarbeidet ble også 
kunngjort på kommunens nettside. Brev til naboer og offentlige instanser ble sendt sammen 
dag. Frist for uttalelser ble satt til 04.01.2012. 
 
Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser 

1. Statens vegvesen     datert 03.01.2012 
2. Fylkesmannen i Buskerud    datert 23.12.2011 
3. NVE       datert 03.01.2012 
4. Ringerike kommune som miljøvernmyndighet/forurensningsmyndighet 
5. Ringerike kommune vedr. fortau og vann og avløp. 
6. Odd Palerud (Ullerålsgate 11 B),  

 Asbjørn Gomnes og Tom Pettersen    datert 28.12.2011 
  
Statens vegvesen  
Statens vegvesen mener at det er viktig at nye byggeområder blir vurdert i en større 
sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Det forutsettes at 
reguleringsplanen utarbeides i samsvar med kommuneplanens arealdel. Forholdet til 
kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. 
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Dersom tiltak i planen medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller 
fylkesveger, må dette avklares i planarbeidet. 
 

Forslagsstillers kommentar:  

Forslag om 3 nye eneboliger er iht. gjeldende kommuneplan. Tomtens sentrale 
beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon og sosial infrastruktur og service, og 
foreslått utnyttelse, gjør at planen er i tråd med RPR for samordnet areal- og 
transportplanlegging. Trafikksikkerhet for myke trafikanter er ivaretatt gjennom 
prosjektering av fortau i tråd med innspill fra Ringerike kommune. 

 
Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen etterspør støyutredning i tråd med MD´s retningslinje T-1442. Ivaretakelse av 
støy må sikres gjennom reguleringsbestemmelsene med krav til dokumentasjon av 
støyforholdene i rammesøknaden/rekkefølgebestemmelser for gjennomføring av evt. 
støytiltak. 
RPR for barn og unges interesser må legges til grunn, med bla. tilstrekkelig lekeareal for barn 
i alle aldre. Evt. arealmessig erstatning må vurderes dersom omdisponering av areal egnet for 
lek fører til at behov for lekeareal ikke blir oppfylt. 
En vurdering av lekemuligheter i planområdet og i nærområdet skal følge planforslaget, og 
tilstrekkelig areal for lek skal sikres i planen.  Skolevei for barn skal vurderes ut fra behov for 
trafikksikkerhetstiltak.   
 
Fylkesmannen viser til St.meld 26 Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og § 1-8 i 
PBL og Fylkesmannen forutsetter at utbyggingen bergrenses til byggeområdet, at grøntbeltet 
med naturlig vegetasjon langs elva ivaretas og at utbyggingen ikke må føre til en privatisering 
av friområdet og strandsonen. Fylkesmannen stiller spørsmål ved om det er mulig å etablere 3 
eneboliger uten at grøntområdet blir uheldig berørt.  
Som en del av planarbeidet må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for 
offentlig beslutningstaking i naturmangfoldslovens §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp.  
Estetiske og landskapsmessige forhold må ivaretas. 
Behov for tilrettelegging for å sikre god tilgjengelighet til ulike servicetilbud og 
kollektivtilbud vurderes for å bla. ivareta RPR for samordnet areal- og transportplanlegging. 
Fylkesmannen ber om at miljøvennlige energiløsninger blir utredet, og at det stilles krav om at 
det skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme.  
Fylkesmannen minner om prinsippene for universell utforming. 
 
Forslagsstillers kommentar:  

Utført støyutredning er vedlagt planforslaget. Boligenes uteareal mot elva vil være 
skjermet for støy. Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at evt. lokale 
støytiltak for eksempel skjerming av takterrasse skal dokumenteres nærmere i 
rammesøknaden og at deg kan etableres balansert ventilasjon for å støyskjerme 
soverom. 
 
Elvekanten består i dag av en kombinasjon av naturlig kantvegetasjon langs Randselva 
og opparbeidet hage. Arealet som i kommuneplanen er avsatt til grøntområde vil 
opprettholdes i all hovedsak som i dag slik at kantvegetasjonen bevares. Det foreslås 
ingen tiltak i elva. Forslagsstiller mener derfor at hensynet bak naturmangfoldsloven er 
ivaretatt i planen. 
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Det er i tegninger og beskrivelser redegjort for at estetiske og landskapsmessige 
forhold er godt i varetatt i planforslaget. 
Fremtidig etablering av fortau langs planområdet bidrar til bedre tilrettelegging for 
myke trafikanter til service/kollektivnettet. 
Planområdet ligger innenfor Hønefoss Fjernvarme sitt konsesjonsområde, og det 
legges opp til vannbåren varme.  
TEK 10 legges til grunn ved planleggingen og gjennomføring av byggesakene, der i 
gjennom også kravene til UU. Egne bestemmelser om UU anses derfor ikke 
hensiktsmessig. 

 
NVE  
Det må gjøres en vurdering av om planområdet er flomutsatt og om det er fare for 
erosjon/skred langs elvekanten.  
Det er i Ringerike kommune mange soner der det er påvist fare for kvikkleiresand, og det 
anbefales at det gjøres en geoteknisk vurdering av området. 
Reell fare for flom, erosjon og jordskrev må vurderes og ivaretas i planen, og det vises til 
NVE sine retningslinjer (2/2011) ”Flaum og skredfare i arealplaner” med vedleggene veileder 
for utredning av kvikkleireskredfare ”Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på 
kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper” og veileder for utredning av 
skredfare i bratt terreng ”Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplaner”. 
Sikkerhetsnivå for ny bebyggelse i forhold til flom, erosjon og skredfare er gitt i TEK 10 §§ 7-
2 og 7-3- Ny bebyggelse skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200-årsflom.  Ny 
bebyggelse skal plasseres slik at sannsynligheten for skred er mindre enn 1/1000. For alle nye 
byggeområder må det vurderes om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan utløse skred 
i planområdet eller om planområdet kan bli utsatt for skred som utløses utenfor planområdet. 
Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er 
vurdert, og flom- og skredutsatte områder må avmekres på plankartet som hensynssoner og 
det må utarbeides bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging. 
 
 

Forslagsstillers kommentar:  

 Se pkt 4 h ovenfor. 
 
 
Uttalelse fra Ringerike kommune som miljøvernmyndighet/forurensningsmyndighet 

Forurensnings/miljøvernmyndigheten stiller seg i utgangspunktet svært positiv til en fornyelse 
av bebyggelsen langs vannveiene i byen. 

Ved nye reguleringsplaner åpner det seg muligheter for å forskjønne og tilgjengeliggjøre 
området og det er derfor viktig å sikre muligheten til allmenn ferdsel langs elvekanten samt 
være obs på en estetisk utforming på boligene både fra land og fra vann. 

Det gås ut ifra at boligene skal tilkobles offentlig vann og kloakk. Tilstand på eksisterende 
stikkledninger må undersøkes.  

Eiendommene ligger svært nærme elvekanten og det bør stilles krav i forhold til å minske 
forurensningsfaren i anleggsperioden. 

Det bør vurderes energieffektive løsninger på boligene.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
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Reguleringsbestemmelsene sikrer allmennhetens tilgjengelighet på planlagt sti langs 
elva innenfor hensynssone grøntstruktur. 
Nybyggene vil knytte seg til VA-anlegget i Ullerålsgt og eksisterende avløpsanlegg vil 
bli sanert på forskriftsmessig måte. 

Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det i IG-søknaden skal redegjøres 
for tiltak for å minske forurensningsfaren i forhold til elva i anleggsperioden. 

 

 

Innspill fra Ringerike kommune vedr. fortau og vann og avløp.  
VANN OG AVLØP 

• Vann og spillvann for tre boliger kan tilknyttes kommunens kummer i Ullerålsgata. Det vil si 

spillvann fra boligene samles i PVC  kum på egen eiendom før spillvannet tilknyttes 

kommunens spillvannskum 5721. Tilsvarende må en felles vannledning for tre boliger 

tilknyttes brannvannskum 5719 i Ullerålsgata. Maks slangeutlegg for brann vann er 100m.  I 

dette tilfellet er maks avstand ca. 40m som er godt innenfor kravet, se vedlegg.  

• Overvann/ drensvann forutsettes blir løst på egen eiendom og ledet til Randselva da 

kommunens overvannsledning i området ikke ønskes tilført ytterligere overvann. 

 
FORTAUSLØSNINGER 

1. I underlag fra LINK ARKITEKTUR pkt. 5 Vurdering av planen skal fortau ferdigstilles av 

utbygger langs eiendommen, ca. 40m. Til det kan det sies at det er etablert delvis fortau med 

kantstein uten asfalt fra Hønengaten og frem til dele mellom Ulleråsgata 5 og 7. Fortauet er 

etablert på sørsiden av Ullerålsgata med en bredde på ca. 1,6 m. Langs eiendom Ullerålsgata 7 

er det ikke opparbeidet noe fortau.  

2. Gjeldende reguleringsplan nr.7 for Hønefoss, stadfestet 18.02.1956,sone 4, omfatter 

bebyggelsen i det aktuelle området. Reguleringsplanen er uklar i forhold til byggelinjer, 

regulerte veibredder, fortaus løsninger osv.  Kommunen vil på sikt sørge for å digitalisere 

gjeldende reguleringsplan. I den prosessen vil det være naturlig at senter linje vei, 

byggelinjer, avsetting av veibredder(kjørevei og fortau) blir definert.  

3. Det at vi nå skal definere dette i forbindelse med regulering av Ullerålsgata 9/11 blir etter vår 

mening feil. Dagens fortaus løsning med ca. 1,6m bredde fyller ikke dagens krav som er 2,5m. 

Det at det bygges fortau med bredde 1,6m nå vil komme i konflikt med eventuelle nye krav og 

beslutninger som måtte tas i forbindelse med reguleringsplanprosess i nevnt i foregående 

punkt 2. 

4. Det foreslås derfor at reguleringsplan nr.368, for Ullerålsgata 9/11,tilpasses i 

eiendomsgrensen/byggegrensen mot Ullerålsgata slik at fremtidig fortau med bredde 2,5m kan 

bygges riktig senere.  

 

Som en kvalitetssikring foreslår vi at utbygger, isteden for å bekoste bygd ett fortau som ikke 

er tilpasset dagens krav på 2,5m bredde, bekoster prosjektering av senterlinjen for 

Ullerålsgata fra Hønengaten til Gullagata med tilhørende fortau med bredde 2,5m. Det vil si at 

fremtidig eiendomsgrense/ byggelinje mot Ullerålsgata 9/11 blir en parallell kurve til 

senterlinjen for Ullerålsgata.  Vi ønsker at en slik prosjektering blir kontrollert/godkjent av 

oss. 
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5. Det er etter vår mening ikke riktig at utbygger av Ullerålsgata 9/11 bekoster opparbeidet nytt 

fortau langs eiendommen nå. Når endelig digital reguleringsplan slik som nevnt i punkt 2 og 4 

foreligger kan kommunen selv bekoste nytt fortau i Ullerålsgata.  

 
Forslagsstillers kommentar:  

Forslagsstiller har imøtekommet innspillet og ny bebyggelse i Ullerålsgate 9 er 
foreslått lagt i eiendomsgrense mot gata, og prosjektert fortau langs Ullerålsgate ligger 
innenfor veiarealet. Med bakgrunn i kommunens notat over, er ikke prosjektert fortau 
lagt inn i reguleringsforslaget. 

 

Odd Palerud (Ullerålsgate 11 B), Asbjørn Gomnes og Tom Pettersen  
1. Naboer mener at det er oppgitt feil adresse på eiendommen ved varsel om oppstart. 

Det opplyses at forutsetningen for merknaden er et foreløpig utkast som biser 4 boligbygg. 
 

2. Dersom gjeldende regulering legges til grunn for planen, der grøntarealet langs 
Randselva ligger nært opp til Ullerålsgate, vil det ikke være mye bebyggbart areal. 
Elveskråningen er svært bratt og ligger i elvas yttersving, og tyngden av 3 hus vil 
kunne føre til utrasing i elva. (Det vises til byggesaker i Arnegårdsbakken og at 
garasjen i Ullerålsgate er 7 er forankret i bolighuset pga. fare for utglidning).  

3. Det vises også til at en innsnevring av elvesnittet, som følge av anlegging av 
fjernvarme til Vesterntangen, gjør at det kan bli dannes nye strømforhold i elva. 

4. Naboer mener at det ikke er plass til mer enn 2 boliger på tomta, og at boligtomter 
ikke kan ha en utnyttelse på mer enn 25% bebygd areal. 

5. Naboer mener at retning på foreslått bebyggelse bryter med det bebyggelsesmønsteret 
langs Ullerålsgate, og at ny bebyggelse derfor må legges med lengderetningen langs 
gaten. 

 

 

Forslagsstillers kommentar:  

• Adresse Ullerålsgt 9 ble angitt av Ringerike kommune. 

• Bebyggelsen går klar av grøntarealet langs elva slik den fremgår av kommuneplanens 
arealdel. Foreløpige vurderinger viser at utgraving for kjeller / u.etg vil avlaste 
grunnen og ikke gi tilleggslast. Det vil før 2. gangs behandling bli gjennomført 
geotekniske undersøkelser for i detalj  undersøke grunnen.  

• Ved forslag til ny reguleringsplan står forslagsstiller fritt til å fremme nytt forslag til 
utnyttelse. Foreslått utnyttelse er basert på tomtens sentrale beliggenhet.  

• Foreslått utbygging forholder seg til gaterommet og bidrar derfor til å forsterke det 
historiske gateløpet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
24.04.12, Lysaker 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning  

Areal- og byplankontoret 
 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 

Postboks 123 Sentrum 

3502HØNEFOSS Storgt. 13 32 11 77 13 32 11 74 00 

 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud 

Postboks 1604, 

3007 DRAMMEN 

v/ Lise Økland  

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

11/4618-26 2473/13 REG 368  31.01.2013 

 

REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9 
ANMODNING OM TREKKING AV INNSIGELSE 

 

Viser til brev av dato 21.11.12 med innsigelse til reguleringsplan Ullerålsgate 9: 

- Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse fordi forslaget ikke sikrer et viktig 

grøntdrag langs Randselva i tråd med kommuneplanen og nasjonale føringer for ivaretakelse 

av allmenne interesser langs vassdrag. 

- Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse ut fra mangelfull ivaretakelse av 

støyforhold i tråd med nasjonal støyretningslinje. 

 

På bakgrunn av brev av 21.11.12 er følgende endringer gjort i reguleringsbestemmelsene og i 

planarbeidet: 

 

Grøntdrag: 
For å sikre allmenne interesser langs vassdrag er det gjort endringer på plankartet av dato 

21.01.13. Det er lagt inn grøntstruktur etter PBL §12-5 nr. 3 i grøntbelte ned mot Randselva. 

Det er i tillegg gjort endringer i reguleringsbestemmelsene for å sikre friområde ned mot elven 

under § 1. reguleringsformål: 3 Grønnstruktur, friområde, felt F.  

Eksisterende stedegen kantvegetasjon skal bevares. Ved nyplanting skal den stedegne 

kantvegetasjonen forsterkes. Det skal etableres en sti langs elva som skal være tilgjengelig for 

allmennheten. Det kan etableres gjerde som avgrensing mellom friområdet og 

boligbebyggelsen. 

 

Støyskjerming: 
Det skal beskyttes mot støy på uteareal i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-

1442, tabell 2. Minimum 50 % av rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet, herunder 

minst ett soverom, må sikres vindu i fasade med støynivå i tråd med grenseverdiene i tabell 3 i 

T-1442. Støy og evt. avbøtende tiltak skal dokumenteres ved søknad om rammetillatelse. 

Dersom støy på fasade utenfor soverom overskrider grenseverdiene, etableres balansert 
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ventilasjon som avbøtende tiltak.  

Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres via støyfaglig utredning at enhver 

boenhet kan oppfylle de her satte bestemmelser for støy. Det kan ikke gis brukstillatelse for 

boliger før det er dokumentert at støy er i tråd med støyretningslinje T-1442/2012. 

 

 

Det er viktig å presisere at støykart for Ringerike ikke viser at Ullerålsgate 9 er utsatt for 

støysone i hverken gul eller rød sone. Ullerålsgate er en gate med lite lokaltrafikk og det vil 

ikke utarte seg noe nevneverdig støy på nye boliger i gaten.  

 

På bakgrunn av disse endringene i reguleringsbestemmelsene og i planarbeidet ber vi om 
at Fylkesmannen i Buskerud trekker sine innsigelser i saken. 

 

Vedlegg: 

Reguleringsbestemmelser av dato: 18.01.13 

Plankart av dato: 21.01.13 

 

 Med hilsen 

 

 

Grethe Tollefsen 

enhetsleder Areal- og byplankontoret 

 

 

Saksbehandler: Lars Magnus Walløe 

telefon: 32 11 74 60 

e-post: lars.magnus.walloe@ringerike.kommune.no 

 

 

Kopi: LINK Arkitektur A/S, Elveveien 81, NO -1366 Lysaker 
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 13/705-8  Arkiv: T32   

 
Sak: 42/13 
 
UTTALELSE TIL STATNETS PROSJEKT "NETTPLAN STOR-OSLO"  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 

1. Det ønskes én og ikke to linjetraseer gående gjennom Ringerike kommune. 
 

2. Linjen Ådal-Sogn er i dag den linjen som er minst gunstig for Ringerike kommune. 
 

3. Da deler av traseen Ringerike-Smedstad fremdeles vil bestå ønskes det at det sees på 
en løsning for en felles linjeløsning med EB nett. 
 

4. Dersom det vurderes å flytte på linjeføringen vil Rådmannen være behjelpelig med å 
finne en passende trase. 
 

5. HMA ber om at linjenettet framføres mest mulig skånsomt i forhold til boligområder. 
 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.03.2013: 
 
Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V) til nytt punkt 5: 
 
HMA ber om at linjenettet framføres mest mulig skånsomt i forhold til boligområder. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Rådmannens forslag punktene 1-4 ble enstemmig vedtatt. 
Øhrens forslag til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 
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UTTALELSE TIL STATNETTS PROSJEKT "NETTPLAN STOR-OSLO"  
 
Arkivsaksnr.: 13/705  Arkiv: T32   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.03.2013 
48/13 Formannskapet 09.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det ønskes én og ikke to linjetraseer gående gjennom Ringerike kommune. 
 

2. Linjen Ådal-Sogn er i dag den linjen som er minst gunstig for Ringerike kommune. 
 

3. Da deler av traseen Ringerike-Smedstad fremdeles vil bestå ønskes det at det sees på 
en løsning for en felles linjeløsning med EB nett. 
 

4. Dersom det vurderes å flytte på linjeføringen vil Rådmannen være behjelpelig med å 
finne en passende trase. 

 
Sammendrag 
Ringerike kommune skal komme med en uttalelse angående Statnetts prosjekt «Nettplan 
Stor-Oslo». Det er to linjer som går på tvers gjennom Ringerike kommune, hvor Statnett nå 
vurderer å oppgradere én og å legge ned den andre. Ringerike kommune har vurdert 
konsekvenser ved de to ulike traseene og rådmannen foreslår en uttalelse basert på det. 
 
Innledning 
Statnett har igangsatt prosjektet «Nettplan Stor-Oslo». Bakgrunnen for dette prosjektet er å 
kunne møte fremtidens krav til forsyningssikkerhet. Dagens sentralnett i og rundt Oslo er 
både gammelt og har nådd sin kapasitet og forsyningssikkerhet. 
 
Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune mottok fra Statnett en alternativ analyse for Nettplan Stor-Oslo. 
Frist for uttalelse var satt 15. februar 2013. Det er avholdt informasjonsmøte mellom 
Statnett, Ringerike kommune og et utvalg av representanter for berørte næringer, 
grunneiere og organisasjoner Statnett innvilget utsettelse av fristen slik at det blir tid til 
tilfredsstillende politisk behandling av saken. 
 
Det går i dag tre høyspenttraseer gjennom Ringerike kommune, men det er kun de to 
søndre traseene som Statnett ønsker uttalelse om med tanke på oppgradering. Dette er 
traseen Ringerike-Smestad og traseen Ådal-Sogn. Disse traseene er del av et større 
forsyningsnett for Oslo. Ved å bygge ut forsyningskapasiteten inn til Oslo vil Statnett kunne 
legge ned den ene linjen, ved å oppgradere den andre. Statnett ønsker derfor innspill på 
hvilken trase Ringerike ønsker å bevare. 
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  Sak 48/13 – s. 2 
 

   
 

 
 
 
 
Videre saksgang 
Statnett vil samle inn alle innspill, og på bakgrunn av det og faglige og samfunnsøkonomiske 
vurderinger vil det bli lagt frem et overordnet valg av løsning.  
Ved neste høringsrunde fra NVE som er konsesjonsgiver vil Ringerike kommune kunne 
komme med ytterlige uttalelser. 
 
Vurderinger 
Dagens to traseer berører i dag ulike interesser i kommunen, alt fra markaområder, 
våtmarksområder, jorder, boligbebyggelse, industri og skog. 
 
De to traseene berører i dag ulike interesser og har derfor ulike konsekvenser. Felles for 
traseene er at de går gjennom store LNF områder i Ringerike kommune, og at de går 
gjennom Hønefoss: 
 

• Ringerike-Smestad traseen (alt. B) berører i dag den søndre delen av Hønefoss, med 
boligområder og Ringerike Sykehus som de mest berørte partene. 

• Ådal-Sogn traseen (alt. A) berører i dag den nordre delen av Hønefoss og Sokna, hvor 
boligområder til en mindre grad blir berørt, men berører flere større interesser innen 
næring og industri. Denne traseen inneholder også to kraftlinjer. 

 
Etter avholdt informasjonsmøte med Statnett 5.2.2013 kom det frem at deler av traseen 
Ringerike-Smedstad som går fra Vaker til Sandaker, ble solgt til EB nett1, og er ikke lenger i 
Statnetts eie. Dette strekket brukes nå i et regionalt nettverk. Dette fører til at uansett valg 
av trase vil Ringerike kommune sitte igjen med linjen som går fra Vaker til Sandaker.  
 
I møtet ble det også lagt frem at det er mulig å endre litt på traseene når man skal sette opp 
den nye linjen. 
 
Det er to alternativer som det ønskes uttalelse på; alternativet Ådal-Sogn, heretter kalt 
alternativ A og alternativet Ringerike-Smedstad, heretter kalt alternativ B.  
 
Konsekvensene hvis alternativ B beholdes og oppgraderes, er at de to kraftlinjene som går i 
alternativ A forsvinner. Alternativ B ligger i et område med en del bolig og sykehuset, og det 
båndlegger forholdsvis sentrumsnære arealer som vil være aktuelle for utvikling i fremtiden. 
Det er også en risiko for at det vil bli to kraftlinjer i samme område fordi EB nett eier deler 
av linja, som igjen vil medføre at enda større arealer blir båndlagt i disse viktige områdene. 
Denne linjen går også over våtmarksområdene i Steinsfjorden som er listet opp i 
Ramsarkonvensjonen. 
Når alternativ B velges, forsvinner de båndlagte områdene og linjene gjennom 
industriarealene i alternativ A. 

                                                      
1 EB Nett eier regionalnettet i Buskerud fylke og tilstøtende områder i Oppland, Vestfold og Hordaland. Videre 
eier selskapet distribusjonsnettene i kommunene Drammen, Kongsberg og Nedre Eiker. 
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Konsekvenser hvis alternativ A beholdes og oppgraderes, er at vi fremdeles vil ha to linjer 
som går gjennom Hønefoss på to ulike steder, de oppkjøpte linjene for EB nett vil fremdeles 
stå, samt at linjen i alternativ A vil være der. Denne linjen båndlegger større industriområder 
både i Hønefoss og på Sokna, som f.eks. Follum, Myrvang pukkverk og Soknabruket. Ved  
 
valg av denne linjen vil det visuelle inntrykket bli noe mindre en dagens, da man vil erstatte 
de to kraftlinjene som går her i dag med en kraftlinje. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen vurderer at det mest ønskelige er at det er kun én trase gående gjennom 
Ringerike kommune uten å anbefale en bestemt trase. På den måten, vil Statnett fortsatt ha 
en viss frihet når de arbeider med sine trasevalg. Forhåpentligvis vil dette også bidra til 
raskere avklaringer.    
 
Linjen Ådal-Sogn er per i dag den linjen som er samfunnsmessig minst gunstig for Ringerike 
kommune.  
 
Dersom linjen Ringerike-Smedstad velges ønsker Ringerike kommune at det sees på en 
løsning for felles linjeføring som tilfredsstiller både Statnett og EB nett. 
 
Dersom Statnett vurderer å flytte litt på eksisterende linjeføring vil rådmannen være 
behjelpelig med å finne en passende trase som påvirker Ringerike kommune minst mulig. 
 
Saksdokumenter 
 
Trykte vedlegg: 

1. Kart over linjer 
2. Høringsbrev fra Statnett: Innspill til alternativanalyse for Nettplan Stor-Oslo 
3. Uttalelse fra Viken Skog SA 
4. Uttalelse fra John Myrvang AS 

 
Utrykte: 

1. Alternativanalyse for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Analysen ligger også 
tilgjengelig på: http://storoslo.statnett.no  

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 Ringerike kommune, 21.02.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
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Saksbehandler: Pål Louis Yarra 
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Statnett SF 
Husebybakken 28B 
0379 OSLO 

Postadresse 
PO Box 5192 Maj. 
0302 OSLO 

Telefon / Telefaks 
23 90 30 00 / 22 52 70 01 

Foretaksregister 
NO 962 986 633 MVA 

www.statnett.no 

 

Ifølge adresseliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innspill til alternativanalyse for Nettplan Stor-Oslo 
 
 
Vedlagt følger alternativanalysen for ny sentralnettsløsning for Oslo og Akershus. Rapporten 
presenterer et utvalg alternative løsninger for fremtidens kraftforsyning i hovedstatsregionen. Etter 
planen skal Statnett våren 2013 velge løsninger for et fremtidig sentralnett slik at vi kan gå videre og 
konsesjonssøke prosjekter etter hvert som det blir behov. 
 
Vi ber med dette om innspill på innholdet i rapporten slik at vi får et best mulig grunnlag for å 
velge hvilke alternativer og prosjekter vi skal søke konsesjon på senere.  
 
Det er spesielt viktig at vi får gode innspill på innholdet i kapittel 9 i rapporten. Her beskriver vi 
alternative løsninger for fire ulike geografiske områder: Hallingdalen, Nordmarka, strekningen Oslo-
Lillehammer, og for Oslo-Øst og tilgrensede kommuner. (For mer detaljerte kart enn de som finnes i 
rapporten, se kartløsningen på nettsiden.) Vi ønsker mest mulig informasjon om arealbruk som kan 
påvirkes av kraftledninger i områdene som beskrives i dette kapittelet.  
 
Skissene er foreløpige, og viser et utvalg av mulige alternativer. Med bakgrunn i innspill fra 
omgivelsene vil Statnett videreutvikle alternativene, og eventuelle andre kombinasjoner av disse, mot 
løsninger for kraftnettet i Stor-Oslo som det skal søkes konsesjon for. 
 
Vi tar også i mot innspill knyttet til mulige tiltak på forbrukssiden eller muligheter for ny produksjon av 
kraft i regionen som er beskrevet i kapittel 7. 
 
Rapporten fra alternativanalysen ligger på prosjektets nettside http://storoslo.statnett.no. 
Ta kontakt dersom dere ønsker å få rapporten tilsendt i papirversjon. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Statnett SF 
                                                             

 
Kyrre Nordhagen 
Prosjektleder 
  

Kristin Melander Vie 
Prosjektutvikling og konsesjon 
 

 
 
 
 

Saksbeh./tlf.nr.:  
Kristin Melander Vie / 
+4723903430 
Deres ref./Deres dato: 
/ 
 
Vår ref./ dok. id.: 
1707513 
Vår dato: 
15.11.2012  
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Vedlegg 1 – Link til rapporten: 
http://storoslo.statnett.no/media/uploads/files/files/Statnett-Nettplan-StorOslo_je.pdf 
 
Vedlegg 2 – Adresseliste: 
Akershus Fylkeskommune 
Asker kommune 
Bellona 
Buskerud Fylkeskommune 
Bærum kommune 
Bærum Natur- og Friluftsråd 
Den norske turistforening 
DNT Oslo og Omegn 
Ringerikes turistforening 
Hadeland Turlag 
DNT Gjøvik og Omegn 
Lillehammer og Omland Turistforening 
Det norske skogselskap 
Direktoratet for Naturforvaltning 
EB Nett 
Eidsiva Energi  
Eidsvoll kommune 
El og It forbundet 
Enebakk kommune 
Flå kommune 
Forum for Natur og Friluftsliv Akershus 
Friluftlivets Fellesorganisasjon 
Frogn kommune 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen i Oppland 
Gjerdrdum kommune 
Gjøvik kommune 
Gol kommune 
Gran kommune 
Groruddalen Miljøforum 
Hurum kommune 
Industri Energi 
Jevnaker kommune 
Jernbaneverket 
Klima - og forurensningsdirektoratet 
Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo 
Lier kommune 
Lillehammer kommune 
Lillomarkas Venner 
Lunner kommune 
Lørenskog kommune 
Nannestad kommune 
Natur og Ungdom 
Natur og Ungdom Oslo  
Natur og Ungdom Akershus 
Nes kommune 
Nes kommune Akershus 
Nittedal kommune 
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Norges Bondelag 
Norges Bondelag, Akershus 
Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Norges Jeger- og fiskerforbund, Oslo 
Norges Jeger- og fiskerforbund, Akershus 
Norges Jeger- og fiskerforbund, Buskerud 
Norges Jeger- og fiskerforbund, Oppland 
Norges Naturvernforbund 
Naturvernforbundet Oslo og Akershus 
Naturvernforbundet i Oppland 
Naturvernforbundet i Buskerud 
Norges skogeierforbund 
Norsk elbilforening 
Oppland Fylkeskommune 
Oslo og omland friluftsråd 
Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune 
Bymiljøetaten, Oslo kommune 
Bydel Alna, Oslo kommune 
Bydel Bjerke, Oslo kommune 
Bydel Grorud, Oslo kommune 
Bydel Nordre Aker, Oslo kommune 
Bydel Stovner, Oslo kommune 
Bydel Ullern, Oslo kommune 
Bydel Vestre Aker, Oslo kommune 
Bydel Søndre Norstrand, Oslo kommune 
Ringerike kommune 
Rælingen kommune 
Røyken kommune 
Ruter  
Selskapet for Oslo Byes vel 
Skedsmo kommune 
Ski kommune 
Skiforeningen 
Statens Strålevern 
Statens Vegvesen Region Øst 
Sørum kommune 
Ullensaker kommune 
Vestby kommune 
Vestre Toten kommune 
Østmarkas Venner 
Ås kommune 

 Norges vassdrags- og energidirektorat 
Miljøverndepartementet 
Olje- og energidepartementet 
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STIFTELSEN GLATVED BRYGGE. SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 
FREM TIL 30. JUNI 2016. 
 
Arkivsaksnr.: 13/850  Arkiv: U63 &18  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/13 Formannskapet 09.04.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Stiftelsen Glatved brygge org.nr 988 598 690 gis alminnelig skjenkebevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 for Glatved Brygge, MS Dronning Tyra og MS 
Slepa. 
 

2. Ragnar Braata f. 21.6.1963 godkjennes som styrer for bevillingen og Nila Haavard 
Tronrud f. 22.4.1951 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 

 
Tyrifjord Cruise AS har innehatt skjenkebevilling for MS Dronning Tyra. Stiftelsen Glatved 
Brygge har overtatt driften og søker nå om skjenkebevilling for MS Dronning Tyra, Glatved 
Brygge og MS Slepa. 
 
Forholdet til overordnede planer 
  
Søknaden er ikke i strid med bestemmelser i alkoholpolitisk handlingsplan for 2012 – 2016. 
 
Juridiske forhold  
  
Søknaden er oversendt skatteoppkrever, Skatt Sør og politiet for uttalelse.  
 
Høringsinstansene har ingen negative merknader til søknaden. 
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Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen ser det som svært positivt for kommunen at driften av MS Dronning Tyra 
fortsetter. Videre er det positivt at man satser på MS Slepa som er en mindre båt. Slepa blir 
et supplement til MS Dronning Tyra.  
Stiftelsen Glatved Brygge har satt seg som mål å utvikle området ved Glatved brygge til en 
kulturell og historisk møteplass for byens befolkning. 
Rådmannen anbefaler at man imøtekommer søknaden om serverings- og skjenkebevilling, 
da dette vil kunne bidra til at stiftelsen oppnår sine målsetninger. 
 
Saksdokumenter 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 20.03.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 rådmann 
 
 
 
virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen 
 
saksbehandler: Kari Véien Denné  
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