
   
 

   

 

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG 
OPPLEGG FOR GROVSILING  
 

Arkivsaksnr.: 13/1025  Arkiv: 140   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
136/13 Formannskapet 15.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Innkomne innspill til revisjon av kommuneplan tas til orientering.  
2. Innspill om arealbruk grovsiles som angitt i dokumentet "Opplegg for grovsiling av 

arealbruksinnspill".  
3. Temaer i grovsilingen er: 

- Nasjonale, regionale og kommunale mål 
- By- og tettstedsutvikling, herunder nærings- og boligutvikling 
- Landbruk, herunder jordvern 
- Folkehelse  
- Risiko- og sårbarhet  
- Kulturminner 
- Naturmangfold 

 

Sammendrag 
I mars vedtok formannskapet oppstart av revisjon av gjeldende kommuneplan, både 
samfunnsdel og arealdel. Planprogram for revisjon av kommuneplanen ble fastsatt i 
kommunestyret i juni. I samme møte ble revidert kommunal planstrategi vedtatt.  
 
Fristen for innspill til innhold i ny kommuneplan er utgått, og det er mottatt 118 innspill. 
Innspillene omhandler både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt forslag til ny 
visjon for Ringerike. Innspillene legges nå fram for formannskapet til orientering.  
 
Med bakgrunn i planprogrammet har rådmannen utarbeida et opplegg for grovsiling av 
innspill til kommuneplanens arealdel. Innspillene skal vurderes ut fra angitte temaer, og 
med bakgrunn i dette skal det avgjøres hvilke innspill som skal tas med videre i planarbeidet 
og konsekvensutredes (finsiles).  
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Formannskapet, 12.03.13, sak 31/13: 

1. Ringerike varsler oppstart av revidering av gjeldende kommuneplan, både 
samfunnsdelen og arealdelen.  

2. Kommunen vedtar å legge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for 
Ringerike til perioden 2013-2025 ut på høring og offentlig ettersyn.  

3. Det inviteres til å komme med innspill til samfunnsdelen og arealdelen, inklusive 
innspill til ny visjon for Ringerike kommune.  
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4. I forbindelse med planarbeidet bes rådmannen komme tilbake til formannskapet med 
egen sak om eventuelt behov for ekstern planleggingskapasitet.  

 
Kommunestyret, 20.06.13, sak 76/13:  

Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune, datert 28.05.13, 
fastsettes, iht. plan- og bygningsloven § 11-13.   

Beskrivelse av saken 
Innspill 
Fristen for innspill til innhold i ny kommuneplan var 30.08.2013, og det er mottatt 118 
innspill. Av disse er 91 konkrete arealbruksinnspill, hvor innspillskjema fra planprogrammet 
er brukt. De resterende 27 innspillene omhandler samfunnsdelen, visjon, samt mer 
generelle innspill til arealdelen med bestemmelser.  
 
Innspillene i sin helhet, med unntak av dokumenter som er unntatt offentlighet, følger 
saken som vedlegg 1. Følgebrev/e-poster uten opplysninger av betydning for saken er ikke 
tatt med. Innspill til visjon er samlet i eget vedlegg, nr. 2.  
 
I vedlegg 1 er arealbruksinnspillene kategorisert etter geografiske områder i kommunen. 
Hovedtyngden av innspill er i området Haugsbygd. Når det gjelder tema er det ca. 60 % 
boliginnspill. Resten av innspillene omhandler næring, herunder fritidsbebyggelse, 
masseuttak samt kombinerte formål.  

 
Opplegg for grovsiling av innspill om arealbruk  
Med bakgrunn i planprogrammet har rådmannen utarbeida et opplegg for grovsiling av 
innspill til kommuneplanens arealdel. Innspillene skal vurderes ut fra angitte temaer, og 
med bakgrunn i dette skal det avgjøres hvilke innspill som skal tas med videre i planarbeidet 
og konsekvensutredes (finsiles).  
 
Temaer i grovsilingen er: 

- Nasjonale, regionale og kommunale mål 
- By- og tettstedsutvikling, herunder nærings- og boligutvikling 
- Landbruk, herunder jordvern 
- Folkehelse  
- Risiko- og sårbarhet  
- Kulturminner 
- Naturmangfold 

 
Nærmere beskrivelse av opplegg for grovsilingen er beskrevet i vedlegg 3.  
Gjeldende kommuneplan vil være et viktig kunnskapsgrunnlag i planprosessen. Her finnes 
det mye nyttig kunnskap og mange gode intensjoner som bør bygges videre på for å oppnå 
mål om befolkningsutvikling og næringsutvikling, samt en effektiv arealdisponering. 
Gjeldende kommuneplan er også grunnlaget for kommunens forutsigbarhet når det gjelder 
arealbruk.  

 
Forholdet til overordnede planer 
Nasjonale, regionale og kommunale mål er et av temaene som arealbruksinnspillene skal 
vurderes i forhold til. Det går en rød tråd fra de overordna nasjonale føringene, via regional 
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og kommunal planstrategi og til planprogrammet for revisjon av kommuneplanen.  
 

 Nasjonale forventninger, samt diverse statlige retningslinjer 
Nasjonale føringer framgår av dokumentet nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, vedtatt ved kongelig resolusjon 
24.06.11.  

 Fylkesplan og fylkesdelplaner 

 Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016  
Regional planstrategi ble vedtatt 06.12.12, og visjonen her er: Et bærekraftig og 
innovativt Buskerud som fremmer næringsutvikling og bolyst. Dette er i tråd med 
satsingsområdene i kommunal planstrategi for Ringerike.  

 Kommunal planstrategi for Ringerike 
Kommunal planstrategi ble vedtatt i kommunestyret 20.06.13. Satsingsområdene 
her er befolkningsutvikling, næringsutvikling og effektiv arealdisponering. 
Planstrategien fastslår at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres. 
 

Planprogram for revisjon av kommuneplanen  
Mer informasjon om planprosessen for revisjon av kommuneplanen finnes i 
planprogrammet, som ble fastsatt av kommunestyret 20.06.13.  
 
Planprogrammet inneholder blant annet en framdriftsplan for planarbeidet. Iht. 
framdriftsplanen skal det arbeides det med utarbeiding av planforslag, arealdel og 
samfunnsdel, høsten og vinteren 2013/14. Når det gjelder samfunnsdelen er visjon og 
målsettinger noe av det første det jobbes med, og dette vil legges fram som en egen sak for 
formannskapet senere.  
 
I framdriftsplanen står det at formannskapet skal orienteres om innkomne innspill samt 
vedta et opplegg for grovsiling av innspill om arealbruk. Dette skjer i denne saken. Videre 
skal selve grovsilingen legges fram til politisk behandling i formannskapet vinteren 2014.  
 
I planprogrammets kapittel 5.6 er det fastsatt følgende framgangsmåte for behandling av 
innspill om arealbruk:  
  

1. Grovsiling 
Innspill til arealdelen vil først vurderes/siles på et grovt nivå, etter fastsatte kriterier. 
Vurdering og vekting av kriteriene vil avhenge av type innspill, f.eks. nærings- eller 
boligformål. Opplegg for grovsiling og selve grovsilingen vil legges fram som en 
politisk sak til formannskapet. Innspillene vil blant annet vurderes opp mot 
arealpolitikk fastsatt i nasjonale, regionale og kommunale føringer. Det åpnes ikke 
for nye innspill ved offentlig ettersyn av planforslaget. 

2. Konsekvensutredning 
Innspill som gjenstår etter grovsilingen vil finsiles/konsekvensutredes etter temaene i 
kapittel 5.3. ROS-analyse av innspillene inngår i KU.  

3. Forslag til ny arealplan 
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Figur: Illustrerer behandling av innspill ved revideringen av arealdelen til kommuneplanen. 

 
Økonomiske forhold 
Kommuneplanens arealdel setter rammer for framtidig utvikling og utbygging i kommunen. 
Dette har konsekvenser for kommunens økonomi når det gjelder tjenestetilbud og 
infrastruktur. Som eksempler kan det nevnes behov for helsetjenester, skole- og 
barnehagetilbud og teknisk infrastruktur som vei, vann og avløp.  
 
Kommunens egne behov som tjenesteyter og som samfunnsutvikler vil også komme til 
uttrykk i arealplanleggingen. 
 
Kommunens mål er et av temaene som arealbruksinnspill skal vurderes ut fra i grovsilingen. 
Det er viktig å sikre sammenheng mellom kommuneplanens arealdel og kommunens 
økonomi- og sektorplaner.   

 
Behov for informasjon og høringer 
Innkomne innspill til kommuneplanen er lagt ut på kommunens hjemmeside 
http://www.ringerike.kommune.no/kommuneplan.   
 
Alle som har kommet med innspill til kommuneplanen har fått et brev med bekreftelse på 
mottatt innspill, samt informasjon om den videre planprosessen. I brevet gjør rådmannen 
oppmerksom på at kommunen ikke vil tilskrive hver enkelt som har kommet med innspill 
utover dette brevet. Informasjon i kommuneplanprosessen vil i hovedsak formidles i 
lokalavisa og på kommunens nettside. Rådmannen vil legge vekt på å holde nettsida 
oppdatert underveis i planprosessen.  

 
Rådmannens vurdering 
Plan- og bygningsloven stiller krav til konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 
for alle forslag som gjelder omdisponering av områder i kommuneplanens arealdel. Det er 
kommunens ansvar å sørge for at konsekvenser blir belyst. Dette er et ressurskrevende 
arbeid.  
Rådmannen har også et ansvar for å ivareta kommunens egne behov for arealutvikling som 
tjenesteyter og dessuten som samfunnsutvikler, og vil kunne fremme egne innspill til 
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grovsilingssaken. Dette kan f.eks gjelde skole, helseinstitusjoner, gravplasser, friområder og 
teknisk infrastruktur som vei, vann og avløp. 
 
Omfanget av innspill til kommuneplanens arealdel er stort, både i antall og med tanke på 
areal som berøres. For å få en effektiv og oversiktlig vurdering av arealbruksinnspill er det 
viktig med et godt opplegg for denne vurderingen.  
 
Rådmannen mener foreslått opplegg for grovsiling gir en god oversikt over innspillene, og 
vil danne et godt beslutningsgrunnlag for politikerne når de enkelte innspillene skal 
vurderes. I tillegg er dette en effektiv måte å behandle innspill på. Gjennom en grovsiling 
blir en del av innspillene "silt" bort tidlig i prosessen, før det er brukt unødig tid og ressurser 
på å konsekvensutrede hvert enkelt innspill. Grovsilingen vil også være en dokumentasjon, 
slik at vurderingen av innspillene kan etterprøves.  

 
Vedlegg 
Vedlegg med stjerne (*) er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger 

på Ipad og kommunens nettsider 

 
1. * Innspill til arealdel og samfunnsdel, 24.09.13.   
2. Innspill til visjon, 24.09.13 
3. Opplegg for grovsiling av arealbruksinnspill, 24.09.13 

 
Lenker 
Kommunal planstrategi og planprogram er tilgjengelig på denne sida: 
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Planstrategi-og-planprogram-/  
 
 
 
 Ringerike kommune, 24.09.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert rådmann 
 
 
Enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Avdelingsleder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 
Saksbehandler: Guro Skinnes 
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