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Vi anmoder Ringerike kommune om å stoppe planene om å rasere skogsområdet på
Hensmoen og nekte grusutvinning i et populært LNF-område i den nye kommuneplanen.
Det synes åpenbart for Norges Miljøvernforbund at det tidligere enten er gjort vesentlig
feil i saksbehandlingen eller at det er grove mangler i den.
Undertegnende, som representant Norges Miljøvernforbund sentralt, var på befaring på
Hensmoen 09.05.2013 og kunne med selvsyn se hvilket gigantisk naturinngrep det her er
snakk om. Beboerne benytter området aktivt i dag og det er det eneste
rekreasjonsområdet de har igjen i sitt nærmiljø. Likevel sitter de berørte igjen med
følelsen av at vedtaket om å omgjørere deres rekreasjonsområde fra LNF område til
grustak er forsøkt hemmeligholdt, alternativt unndradd deres innsyn og mulige
medbestemmelsesrett.
Slik Norges Miljøvernforbund ser det, kan Ringerike kommune ikke gjøre rede for
hvorledes et LNF-område på hele 900 dekar, som tilsvarer 150 fotballbaner, ble
omdisponert til grusindustri i en kommuneplan, uten at berørte naboer engang er
kjent med det.
Det siteres nedenfor fra vårt lokallag i Hønefoss sitt brev til medlemmene i
formannskapet:
I Rådmannens notat til HMA datert 10.4. står det : ”Den eldste kommuneplanen som er
funnet er fra 1989. Her ligger området inne som formål masseuttak for stein, grus og
sand.”
Nok et notat fra Rådmannen er sendt HMA med dato 19.4, men her står det at Ringerikes
første kommuneplan ble vedtatt 19.12.91, og at området på Hensmoen ligger inne i et
utkast fra 1989 som masseuttak. Dette såkalte utkastet er for øvrig kun et kart.
Ringerike kommune har altså omdisponert et populært friluftsområde, 100 meter fra
boligfeltet i Storetjernveien, uten å konsekvensutrede, overholde varslingsplikt og
behandle saken politisk, men ved å sette av det enorme området på et kart som dermed
legges inn i kommuneplanen fem år senere.
Rådmannen skriver videre at det er ingen grunn til å tro at arbeidet med planen der
området ble avsatt til masseuttak første gang ikke fulgte gjeldende lovverk om
medvirkning, da arbeid med kommuneplaner følges av Fylkesmannen, ref. notatet fra
Rådmannen datert 10.4.

Det vises derfor til Forvaltningsloven § 11 om veiledningsplikt, og vi krever at
kommunen / fylkesmannen gir Miljøvernforbundet – både lokalt og sentralt - det innsyn
og den veiledning man har krav på:
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-003.html#11
§ 11. (veiledningsplikt).
Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med
veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best
mulig måte. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte forvaltningsorgans situasjon og
kapasitet til å påta seg slik virksomhet.
Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget tiltak vurdere
partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller partens forhold gir
grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om:
a)

gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende sakområde, og

b)
regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. Om
mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i det konkrete tilfellet særlig kan få
betydning for resultatet.
Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å gi veiledning som nevnt i
annet ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i et konkret forhold som har aktuell
interesse for ham.
Dersom noen henvender seg til urette myndighet, skal det forvaltningsorgan som mottar henvendelsen, om
mulig vise vedkommende til rett organ. Inneholder en henvendelse til et forvaltningsorgan feil,
misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen bør rette, skal organet om nødvendig gi
beskjed om dette. Organet bør samtidig gi frist til å rette opp mangelen og eventuelt gi veiledning om
hvordan dette kan gjøres.
Kongen kan gi nærmere bestemmelse om utstrekningen av veiledningsplikten og om den måten
veiledningen skal ytes på.

Vi krever også at Ringerike kommune gir/fremlegger begrunnelser for tidligere vedtak
som skal tilfredsstille kravene som er fastsatt i Forvaltningsloven §§ 24 og 25:
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-005.html#24
http://www.lovdata.no/all/tl-19670210-000-005.html#25
§ 24. (når enkeltvedtak skal grunngis).
Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes.
I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det
innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Det
samme gjelder i saker om fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter. En part kan
likevel kreve begrunnelse gitt etter at vedtaket er truffet. Krav om begrunnelse må framsettes i løpet av
klagefristen eller – om ingen klagefrist løper – senest 3 uker etter at parten mottok underretning om
vedtaket. Bestemmelsene i §§ 29, 30 og 31 gjelder tilsvarende.

Grunngiing kan unnlates i den utstrekning begrunnelse ikke kan gis uten å røpe opplysning som parten etter
§ 19 ikke har krav på å bli kjent med. I tilfelle som går inn under § 19 første ledd bokstav d, skal
begrunnelse på anmodning gis en representant for parten når ikke særlige grunner taler mot det, likevel slik
at muntlig orientering kan tre istedenfor skriftlig grunngiing.
Kongen kan for særskilte saksområder gi bestemmelser om at grunngiing kan unnlates når særlige forhold
gjør det nødvendig. Likeledes kan Kongen bestemme at visse vedtak som går inn under første ledd skal
grunngis etter reglene i annet ledd, eller at visse vedtak som går inn under annet ledd skal grunngis etter
reglene i første ledd.

§ 25. (begrunnelsens innhold).
I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den
utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi
innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på.
I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske forhold
beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere
framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten vedlegges kopi av framstillingen.
De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt
retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig.

Det vises videre til Offentleglova §§ 3 og 11, og på denne bakgrunn kreves det innsyn i
alle relevante dokumenter i saken:
http://www.lovdata.no/all/tl-20060519-016-002.html#3
http://www.lovdata.no/all/tl-20060519-016-002.html#11
Eventuelt avslag på innsynskravet skal tilfredsstille kravene som er fastsatt i
Offentleglova § 31:
http://www.lovdata.no/all/tl-20060519-016-004.html#31
I sakens anledning for øvrig synes det nødvendig å påpeke følgende
tilleggsargumenter for å stoppe raseringen av Hensmoen:
- Det eksisterende grustaket følger neppe reglene for oppbevaring av avfall/farlig avfall.
Det ble registrer relativt mange bilvrak /maskinvrak som står og forfaller inne på
området. Grunnvannet står ikke dypt under grustaket og avrenning kan medføre akutt
forurensning. Se vedlagte bilder.
- Grustaket ligger kloss i en trasse som barn bruker på sin vei når de sykler fra Hen til
sine skolekamerater på Nymoen og Vågård. Bildet viser tydelig hvordan Ringerike
kommune har forsømt sitt samfunnsansvar ved å tillate dette gjennom flere tiår. Kanten er
ikke på noen måte sikret og utgjør en stor risiko for barna! Se vedlagte bilder.
- Hele rekreasjonsområdet er tilrettelagt for handikappede og benyttes også til
idrettsarrangementer for mennesker med funksjonshemming. Man burde være kjent med,
at det har vært og skal igjen avholdes idrettsmesterskap for funksjonshemmede på
Hensmoen.

- Det burde dessuten være kjent for kommunen at de ansatte i en vernet bedrift i området
aktivt benytter skogsområdet. De har fått satt opp sin egen ”Lavvo” og gleder seg over
dette. Bilde vedlagt.
Å knuse alt dette av rene profitthensyn synes uverdig. Barn og funksjonshemmede er
svake som pressgruppe, men skal ikke valses over! Det finnes åpenbart alternative
uttaksmuligheter for grus der konflikten med natur og mennesker blir mindre.
Kopi av dette brev sendes Fylkesmannen i Buskerud, med krav om at denne ser nærmere
på Ringerike kommunes behandling av denne saken.

For Norges Miljøvernforbund

Jon Bakke
Saksbehandler/Jurist.

Vedlegg: Bilder
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