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1 INNLEDNING 

1.1 Hva er et planprogram 

Forslag til planprogram er det første dokumentet i planarbeidet med Kommunedelplan for 

Steinsfjorden og Kroksund i Ringerike og Hole kommuner. Planprogrammet skal legge 

grunnlaget for arbeidet med kommunedelplaner med konsekvensutredning i begge 

kommuner. 

Planprogrammet redegjør for formålet med planleggingen, hva planen omfatter og hvordan 

planprosessen skal gjennomføres. Informasjons- og medvirkningstiltak legges også frem. 

Videre redegjør planprogrammet for hvilke alternativer som skal vurderes, utredningsbehov 

samt metoder som vil benyttes i utredningene. Planprogrammet skal skape forutsigbarhet og 

synliggjøre hva det planlegges for og hvordan ulike interesser kan delta i planarbeidet. 

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn for å sikre at alle forhold ved 

planarbeidet blir ivaretatt. Innkomne uttalelser vil behandles før planprogrammet fastsettes. 

Fastsatt planprogram vil være bestemmende for omfang og gjennomføring av arbeidet med 

kommunedelplanen.  

1.2 Bakgrunn 

Steinsfjorden og Kroksundet har mange og store brukerinteresser. Hole kommune har en 

sterk befolkningsvekst, og tettstedene Vik og Sundvollen er i sterk utvikling med bolig- og 

næringsareal og tilhørende infrastruktur. Det arbeides for å finne ny trasé for E16 med 

firefelts motorvei forbi Kroksund til Hønefoss. Langs Steinsfjorden og ved Kroksund er det et 

stort antall bolig- og fritidseiendommer som grenser til vannet. Det er stort press på bygging i 

strandlinja, med private båtbrygger, plattinger for utendørs opphold, hotellutbygging og 

lignende. Det er flere felles båtbrygger og badeplasser i området. Antallet fritidsbåter har hatt 

en svært sterk økning de siste årene. Båtene øker også i størrelse og krever større grad av 

tilrettelegging med utsettingsramper og brygger. Friluftslivsinteressene i hele området er 

store. 

Det pågår en verneprosess for Tyrifjorden våtmarkssystem, og Steinsfjorden har store 

naturverdier som Fylkesmannen mener bør sikres gjennom vern. Fylkesmannen tilrår at 

Steinsvika naturreservat og de mindre hekkeholmene, som ligger innenfor planområdet, 

vernes uansett gjennomføring av foreliggende kommunedelplan, men at Steinsfjorden 

biotopvernområde kan frafalles dersom kommunedelplanen blir god nok i forhold til vern. 

Direktoratets tilråding er i hovedsak lik Fylkesmannens, men de tilrår at mer areal innover i 

Steinsvika inkluderes i reservatet. I tillegg mener Direktoratet at Steinsfjorden 

biotopvernområde bør vernes etter naturmangfoldloven. 

Høringsforslaget til verneplanen ligger per dags dato hos Miljøverndepartementet til 

behandling.  



5 
 

 

Asplan Viak AS 

Ringerike kommune og Hole kommune 

Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 

Planprogram  

 

Norge har videre gjennom Ramsar-konvensjonen forpliktet seg til å ta vare på viktige 

våtmarksverdier. Ramsar-konvensjonen skal sikre våtmarker av internasjonal betydning, 

særlig som fuglehabitat og er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av 

våtmarker. Formålet er å begrense tap av våtmarker og bremse det økende presset på 

våtmarksområder. Nordre Tyrifjorden inkl. Steinsfjorden og Kroksund er våtmarksystemer 

som er innlemmet i Ramsar-konvensjonen. Ramsar-konvensjonen og naturmangfoldloven vil 

dermed være et sentralt tema i foreliggende planarbeid.  

Hole og Ringerike kommuner har sett behov for å utarbeide kommunedelplan for 

Steinsfjorden og Kroksund som i tillegg til verneinteressene også tar for seg 

flerbruksinteressene. Kommunedelplanarbeidet er et interkommunalt samarbeid mellom Hole 

og Ringerike. Fylkesmannen tilrår at Kroksund-området og deler av Steinsfjorden som ikke 

foreslås vernet etter naturmangfoldloven, forvaltes aktivt etter bestemmelser om bruk og vern 

i plan- og bygningsloven. Det er derfor arbeidet med en kommunedelplan for de nevnte 

områder er satt i gang.  

1.3 Planprogram januar 2013 

Tidligere forslag til planprogram ble utarbeidet av Hole- og Ringerike kommune i 2011-2012, 

og sendt på offentlig ettersyn i samme periode. Etter høringsperioden og etter møte med 

berørte instanser så som Fylkesmannen, NVE og Fylkeskommunen har Hole og Ringerike 

kommune kommet frem til at planprogrammet skal omarbeides og revideres. Hensikten med 

å revidere planprogrammet er å starte planprosessen på nytt, varsle viktige instanser, og 

involvere berørte myndigheter i en tidlig fase. Her utgjør Fylkesmannen en viktig 

samarbeidspartner som er direkte involvert i kommunedelplanen med tanke på Verneplanen 

for Tyrifjorden. Et viktig ledd i planprosessen er også å involvere brukerne av fjorden og dens 

nærmiljø, grunneiere samt berørte organisasjoner og foreninger.  

Formålet med et revidert planprogram er også å begrense antall utredningstemaer og 

varsle planavgrensning på nytt. 

  

1.4 Mål 

Hovedmål: 

 

Kommunedelplanen for Steinsfjorden skal legge et godt grunnlag for sameksistens mellom 

naturverdiene og befolkningens bruk av området i et langsiktig perspektiv. Planen skal sørge 

for en bærekraftig bruk av vassdragets ressurser, sikre naturverdiene og regulere bruken slik 

at verdiene blir ivaretatt. Ved eventuell konflikt mellom bruk og naturverdier av nasjonal og 

regional verdi skal naturverdiene veie tyngst.   

Delmål: 

 

1. Kommunedelplanen for Steinsfjorden skal være kommunens beslutningsgrunnlag i 

saker som berører Steinsfjorden, inkludert strandsonen. 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6rekraft
http://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5tmark
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2. Planlegging og bruk av arealer i og langs vassdraget og over kommunegrensene skal 

samordnes. 

3. Vern og bruk av vann og vassdragsnære arealer skal sikres. 

 

4. Naturkvalitetene skal ivaretas eller forbedres ved både vern og skjøtsel. 

 

5. Det skal tilrettelegges for utøvelse av friluftsliv ved å fastlegge arealbruk til 

badestrender, bryggeanlegg og annen tilrettelegging for allmennyttige anlegg. 

 

6. Tilgjengelighet til strandsonen skal sikres for allmennheten. Planen skal legge til rette 

for at strandsonen gjøres mer tilgjengelig for allmenn ferdsel. 

 

7. Kommunedelplanen skal legge til rette for at et vern av områder i Steinsfjorden ikke 

blir til hinder for forbedring og opprettholdelse av vannkvaliteten. 

 

1.5 Kommunedelplan som planform 

Planen er organisert som en interkommunal plan etter § 9 i plan- og bygningsloven, og 

består av en juridisk bindende arealdel med bestemmelser og retningslinjer. Planen 

forutsettes vedtatt av de ansvarlige instanser i de ulike kommunene, etter offentlig ettersyn 

og bemerkninger fra dem som har interesser knyttet til planforslaget.  

Hensikten med å benytte plan- og bygningsloven som lovverk er at den tar hensyn til andre 

kvaliteter enn rene vernehensyn, og vurderer eksempelvis friluftsliv, universell utforming og 

barn- og unges behov opp mot verdien av biologiske arter. Måten man oppnår en 

bærekraftig utvikling på må avstemmes mot andre mål i samfunnet. Nærhet, identitet, 

tilhørighet og eierskap til området vil også kunne gi langsiktig plussverdi for forvaltningen. 

Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund er et samarbeidsprosjekt mellom Hole og 

Ringerike kommune. Bakgrunnen for samarbeidet er et ønske om en felles plan for 

Steinsfjorden. Hensikten med planen er å sikre viktige naturverdier samt brukerinteresser av 

fjorden.  
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2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

2.1 Planenes innhold og forslag til planavgrensning 

Planområdet omfatter hele Steinsfjorden. Steinsvika og hekkeholmene som omfattes av 

Verneplan for Tyrifjorden forutsettes ivaretatt som hensynssoner. I tillegg omfatter 

kommunedelplanen vannområdet og strandsone sør for Kroksund avgrenset av brua til 

Storøya i sør og området som omfattes av Verneplan for Tyrifjorden i vest. Med unntak av 

enkelte strekninger er planområdet avgrenset til 100 meter av strandområdene rundt fjorden. 

Se kapittel 3 for nærmere beskrivelse planområdet.  Etter NVE's anbefalinger om å ta 

hensyn til en 200-årshendelse i planen, innarbeides anbefalinger om hensynssoner i 

områder som ikke omfattes av andre områdeplaner og reguleringsplaner (Høyeste regulerte 

vannstand er 63 m.o.h). Planområdet omfatter mindre deler av tettbygde områder som Vik, 

Sundvollen og Åsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til planavgrensning i 
Ringerike og Hole 
kommuner.  
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Nøyaktig planavgrensning 
må vurderes nærmere i det 
videre planarbeidet. 

Fylkesmannen foreslår at de grunne delene av Steinsfjorden vernes som biotopvernområde. 

Forslaget omfatter en stripe vest og nord i fjorden og et mindre areal i sørøst, kun vannareal 

og litt strandsump, øyene er holdt utenom. De dypere delene av Steinsfjorden og området 

sør for Kroksund foreslås ikke vernet selv om det er betydelige verneverdier også her. 

Verneverdiene vurderes ikke som store nok sett i forhold til brukerinteressene og de mange 

inngrepene i området. Det er særlig i disse foreslåtte biotopvernområdene at forholdet 

mellom vern og bruk må avveies, før man avgjør hvilken planstatus områdene skal få.  

 

2.2 Kommunedelplanens forhold til verneplan for Tyrifjorden 

Hensikten med foreliggende planforslag er å utarbeide en kommunedelplan som skal legge 

et godt grunnlag for sameksistens mellom naturverdiene og befolkningens bruk av 

planområdet i et langsiktig perspektiv. Kommunedelplanen skal sørge for at planområdets 

naturkvaliteter ivaretas og sikres gjennom vern i henhold til plan- og bygningsloven. 

Kommunedelplanen skal ta hensyn til forslag til verneplan for Tyrifjorden og sikre viktige 

føringer videre i arbeidet med kommunedelplanen. Forholdet mellom forslag til verneplan for 

Tyrifjorden og forslag til kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund blir et viktig tema i 

det videre planarbeidet.  

Når forslag til verneplan for Tyrifjorden vedtas gjelder verneplanen foran kommunedelplanen 

for Steinsfjorden og Kroksund. Dette på grunn av at verneplan for Tyrifjorden er en 

overordna plan på et statlig nivå.   
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Kartutsnitt fra Forslag til Verneplan for Tyrifjorden 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

Steinsfjorden og Tyrifjorden er adskilt med to øyer og bro og veifylling under E 16 i 

Kroksundet. Det er båtled under broa. Steinsfjorden er naturlig næringsrik og har en 

gjennomsnittsdybde på bare 10 meter. Forurensning i kombinasjon med begrenset 

gjennomstrømning av vann ved Kroksund har skapt utfordringer når det gjelder vannkvalitet i 

Steinsfjorden. En rekke større og mindre øyer, holmer og skjær ligger spredt rundt i 

Steinsfjorden. 

Langs Steinsfjorden og ved Kroksund er det et stort antall bolig- og fritidseiendommer som 

grenser til vannet. Det er stort press på strandlinja, med bygging av private båtbrygger, 

plattinger for utendørs opphold og lignende. Det er flere felles båtbrygger og badeplasser i 

området.  

Planavgrensning: 

Fra Elstangen til Åsa følger planavgreningen i hovedsak offentlig vei (E16 og Fv 156) dog 

ikke lengre inn fra vannkant enn 100 meter. 

Mellom Åsa og Steinsvika følger planavgrensningen 100-meters belte fra vannkant. 

I Steinsvika følger planavgrensningen dyrket mark. 

Fra Steinsvika til Vik følger planavgrensningen 100-metersbelte fra vannkant hvor det ikke 

foreligger reguleringsplaner, I regulerte områder følger planavgrensningen 15-metersbelte fra 

vannkant. 

Fra Vik til Kroksund følger planavgrensningen E16. 

Fra Kroksund til Rudstangen følger planavgrensningen 100-metersbelte fra vannkant. 

Planavgrensningen går i rettlinje på østsiden av Storøysundet fra Rudstangen til Vinterguten. 

Videre ligger planavgrensningen100 meter inn fra østre vannkant på Vinterguten, og rett sør 

for parkeringsområdet for båthavnen og følger deretter broen over til Elstangen.  

  

3.1 Ringerike kommune 

I Ringerike er størstedelen av planområdet avsatt til landbruk-, natur, og friområde i 

kommuneplanens arealdel, ved Åsatangen er det avsatt et friområde. I Åsa ligger det 

boligeiendommer, fritidseiendommer og småbruk helt ned til innsjøen. 

Innenfor LNF- område er det i en sone på 100m fra vassdraget generelt forbudt å iverksette 

nye bygge- og anleggstiltak. 
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Utsnitt fra Kommuneplan Ringerike 
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Ortofoto med plangrense, Ringerike Kommune.  
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3.2 Hole kommune 

I henhold til kommuneplan for Hole kommune består planområdet for en stor del av 

nåværende LNF, med enkelte unntak, særlig konsentrert rundt bebygde områder i Vik, 

Sundvollen og Steinåsen (Rudshøgda). LNF-områdene har noen frittliggendeboliger og 

fritidsbebyggelse, og noe landbruk. Tilstøtende områder er i hovedsak avsatt til 

utbyggingformål og LNF område.  

I Vik er arealene mot innsjøen avsatt til LNF- formål veiareal og parkering og friområde i 

dagens kommuneplan. Deler av LNF-området mellom E 16 og fjorden er bebygd av 

boliger/hytter og anlegg ifm. båtopplag.  

Ved Viksbukta i Steinsfjorden har Statoil en stor bensinstasjon med veikro. I nærheten 

ligger også en båtbrygge. Stasjonen benyttes mye av båtfolket. Også Essostasjonen på 

Sundvollen benyttes av båtfolket. På Garntangen sør i Steinsfjorden, mellom Vik og 

Sundvollen, ligger et gatekjøkken med stor omsetning for bilister og båtfolk. 

Gatekjøkkenet har et lite strandareal med en odde og flytebrygge. 

I Sundvollen er store deler av strandsonen tilgjengelig for allmennheten, avsatt til LNF og 

offentlig bebyggelse. Innenfor dette området finner man Sundvollstranda som er tilrettelagt 

for allmennheten. Noe dyrka mark innenfor LNF område. Sør for Sundvollen ligger det 

boliger mellom Tyrifjorden og E16, helt ned til fjorden. Langs denne strekningen er det 

avsatt område til LNF, friområde og næring. Næringsområde består av campingplass 

med bademuligheter for allmennheten.  

Sundvollen hotell er et kurs- og konferansehotell med overnattingskapasitet til 300 gjester. 

Hotellet ligger øst for E16 ved Sundvollen, og bruker opplevelser ved Tyrifjorden som del av 

sitt tilbud. Sundøya som ligger i Kroksund mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden er regulert til 

hotellvirksomhet. Rørvika Camping sør for Sundvollen har 100 plasser for campingvogner, 

badestrand, brygge og båtplasser. 

Fra Sundvollen til Vik ligger gang- sykkelveien helt inntil vannet, mer eller mindre hele 

strekningen. Det finnes enkelte områder med brygger og friområder nedenfor gang- 

sykkelveien.  

Mellom Viksbukta og Steinsvika er en stor del regulert til boligområde, også helt ned til 

vannet.  Området langs innsjøen består av svaberg og mer allment tilgjengelige områder. 

Kratt og oppsatte gjerder hindrer stedvis allmenn ferdsel. Det er markert en lokal turvei langs 

hele strandsonen. Høyenhallstranden er avsatt til friområde hvor det også er tilrettelagt for 

båtutsetting.  

I Hole kommune legges det opp til fremtidig utbygging i stor grad skal skje rundt Vik og 

Sundvollen. Konsentrasjon og fortetting av boligområder er en viktig strategi for å redusere 

klimautslipp. Begge stedene er nært tilknyttet strandområdene ved Steinsfjorden og 

Tyrifjorden. 
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Storøya er den største øya i Tyrifjorden og ligger fysisk sør for Sælabonn og sørvest for 

Kroksund i Hole kommune, Buskerud. Sundet mellom Storøya og Sælabonn kalles 

Storøysundet. Øya har forbindelse til Elstangen på Utstranda via flytebru, som har 

passasje for småbåttrafikken på fjorden. Veien over brua er forsynt med bom.  På øya 

ligger også Storøen gård, som i middelalderen ble sete for Hamarbispen vest i 

bispedømmet, og en 18-hulls golfbane som drives av Tyrifjord Golfklubb. Sørøst på øya 

er det et større hyttefelt.  

Storøya naturreservat, Vinterguten, (ca. 35 da) er i forslag til verneplan vernet som viktig 

lokaliteter for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter. Vinterguten er et yndet 

badested og er sikret til friluftsformål. 

Ved broa mellom fastlandet og Storøya som utgjør søndre grense for vurderingsområdet 

ligger en småbåthavn. Det er også en mindre småbåthavn ved vegfyllingen øst for 

Kroksund. 
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Utsnitt fra Kommuneplan Hole 
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Ortofoto med plangrense – Hole kommune.  
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4 DAGENS SITUASJON OG PLANSTATUS I BERØRTE OMRÅDER 

4.1 Dagens arealbruk innenfor planområdet 

Deler av Tyrifjorden og spesielt Steinsfjorden har store brukerinteresser mht. rekreasjon. 

Mesteparten av boligområdene i Hole kommune ligger ved Vik / Steinsåsen og Sundvollen, 

og Steinsfjorden er et svært viktig nærområde for disse boligområdene. Rundt fjorden ligger 

også mange hytter som bruker fjorden aktivt. Steinsfjorden er også tiltrekkende for mange 

mennesker fra Hønefoss og Modumområdet i rekreasjonssammenheng.  

Det knytter seg store samferdselsinteresser til områder som kvalifiseres som 

vurderingsområde for vern. Det er igangsatt planprosesser for fremføring av ny E-16 

gjennom området. 

Steinsfjorden har tradisjon for å ha stor båttrafikk. I denne sammenheng er Steinsfjorden en 

rekreasjonsarena for innbyggere i både Hole og Ringerike. 

4.1.1 Kommuneplan Ringerike kommune 

Ringerike er en kommune med store arealer, hvor befolkningen er fordelt på byen Hønefoss 

og de mange tettstedene og bygdene i kommunen. Dette utbyggingsmønsteret er en viktig 

kvalitet ved en kommune av Ringerikes størrelse. Opprettholdelse og videreutvikling av 

lokalsamfunn i tettsteder og bygder er derfor et viktig element i planleggingen. I dette ligger 

det en målsetning om at det skal være tilgjengelige boligarealer i alle tettstedene i 

kommunen, samt nødvendige arealer for servicefunksjoner og næringsarealer der det er 

aktuelt.  

Ringerike kommune har en vedtatt kommuneplan med både samfunnsdel og arealdel fra 

august 2007. Målsettingen i kommuneplanperioden er blant annet å opprettholde 100-

metersbeltet langs vann og vassdrag og fortsette bærekraftig forvaltning av vassdragene. I 

Arealdelen av kommuneplan for Ringerike er det i Åsa- området åpnet for boligbygging i et 

avgrenset område sentralt i Åsa. Her er det i inneværende planperiode avsatt arealer til 21 

boenheter.  

 

Ved Vegård er det i ettertid vedtatt reguleringsplan for Tjyruhjellen nr. 346 med 3 boenheter 

(10 -3).  

I denne kommuneplanen er det ikke avsatt arealer til spredt bebyggelse, verken for hytter 

eller boliger. Eventuelle ønsker om å etablere boliger eller hytter eller fradele til slike formål 

utenfor områder avsatt som byggeområder vil måtte behandles som dispensasjonssaker 

etter §7 i plan- og bygningsloven. 
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4.1.2 Hole Kommune 

Kommuneplan for Hole kommune, vedtatt 02.02.09, revidert 19.05.10 i hht. 

meklingsprotokoll.  

 

De fleste byggeområder i gjeldene kommuneplan er regulert. Disse er stort sett utbygd eller 

under utbygging. Det er laget en del nye bestemmelser og retningslinjer i ny kommuneplan 

for å kunne ivareta de forhold som er vektlagt i planprosessen.  

Hole kommune har i sin kommuneplan byggeforbud i 100m belte til fjorden (LNF). Videre er 

det i retningslinjene satt et forbud mot anleggstiltak i en 15 meter sone fra strandlinje fra 

gjennomsnittlig flomvannstand.  Strandsonen og tilrettelegging for allmennhetens tilgang til 

denne er viktig. Et av satsingsområdene i kommuneplanperioden er å bruke de viktige natur- 

og kulturkvalitetene i kommunen og tilrettelegge for allmennheten.  Videre legges det opp til 

å tilrettelegge for flere områder for rekreasjon spesielt i tilknytning til vann. Dette bør også 

sees i sammenheng med at barn- og unge er et satsingsområde. 

I kommuneplanen ligger også en intensjon om å utarbeide en flerbruksplan for de viktigste 

vannområdene i Tyrifjorden som ligger i Hole kommune. 

Eksisterende kommuneplan for Hole Kommune viser i hovedtrekk LNF-områder, der visse 

LNF-områder domineres av friluftsliv og naturvern. Kommuneplanen viser også eksisterende 

boligområder, områder for næring, fremtidig kontorbebyggelse, eksisterende og fremtidig 

bebyggelse for offentlige formål, samt eksisterende friområder.  

 

 

4.2 Gjeldende planer og retningslinjer som er relevante for 

planarbeidet 

4.2.1 Nasjonale føringer 

Plan- og bygningsloven  

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008.  

 

Denne kommunedelplanen forholder seg til bestemmelsene i den nye loven; i lovens kapitel 

4, 5, og 11, blir blant annet forholdet til planprosess og planinnhold i 

kommuneplan/kommunedelplan behandlet. Kommunedelplanen er utarbeidet som en 

interkommunal plan i samsvar med kapittel 9 i loven. 

Ramsar-konvensjonen 

Konvensjonen skal sikre våtmarker av internasjonal betydning, særlig som fuglehabitat og er 

en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker. Formålet er å 

begrense tap av våtmarker og bremse det økende presset på våtmarksområder. 

Konvensjonen skal utbre kunnskapen om våtmarkenes økologiske betydning og deres 

betydning for forskning og rekreasjon.  

http://no.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6rekraft
http://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5tmark
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Norge har gjennom ”Ramsar konvensjonen” forpliktet seg til å ta vare på viktige 

våtmarksverdier. Gjennom Stortingsproposisjoner og ny lov (Naturmangfoldloven) skal vi ta 

vare på det biologiske mangfoldet i det viktige våtmarksystemet.  Deler av nordre Tyrifjorden 

er innlemmet i Ramsar konvensjonen.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.  

Kgl. res. 24 juni 2011 

 

Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. 

Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir 

ivaretatt. I forbindelse med denne planen er følgende tema særlig vesentlige; vassdrag, 

natur, friluftsliv og landskap.  

Lov om friluftslivet (friluftsloven).  

Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til 

ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en 

helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.  

Naturmangfoldloven  

Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 og Naturvernloven av 19. juni 

1970. 

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 

mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den 

gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for samisk kultur.  

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag av 10. november 1994. 

Retningslinjene gjelder følgende deler av det enkelte verneobjekt avgrenset slik: 

 vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 

meters bredde langs sidene av disse, 

 andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen av 1. 

september 1989. 

I Plan- og bygningslovens § 2, tredje ledd presiseres barns rettigheter i planleggingen.  

Bestemmelsen om medvirkning er en selvstendig bestemmelse som viderefører 

informasjons- og medvirkningsbestemmelsene i tidligere lov, men som også styrker disse 

reglene på flere viktige punkter. Barns interesser i planleggingen skal ivaretas av den enkelte 

kommune i samarbeidet med tiltakshaver. 

Den europeiske lanskapskonvensjonen av 1. mars 2004. 

Formålet med den europeiske landskapskonvensjonen er å verne, forvalte og planlegge 

landskap og organisere europeisk samarbeid på disse områdene.  
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St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

Vassdrag: Unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, 

fisk, kulturminner og kulturmiljø.  

Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann) av 24. november 2000. 

Loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 

grunnvann.  

Forurensningsloven (Lov om vern mot forurensninger og om avfall) av 13. mars 1981. 

Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 

forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall, og 

skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, 

går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 

Forurensningsforskriften av 1. juni 2004:  

Det skal i denne forskriften tas spesielt hensyn til § 22-6.  

§ 22-6. Tillatelse til mudring, dumping og plassering av materiale  

Fylkesmannen kan gi tillatelse til mudring, samt dumping som nevnt i § 22-4 første ledd bokstavene a til d, i sjø 

og vassdrag her i riket. Miljødirektoratet eller den departementet bemyndiger, kan gi tillatelse til dumping som 

nevnt i § 22-4 første ledd e i sjø og vassdrag her i riket, til plassering av materiale som nevnt i § 22-5, samt til 

mudring og dumping i norsk økonomisk sone. 

Søknad om tillatelse til mudring, dumping eller plassering av materiale skal inneholde de opplysninger som er 

nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes, herunder opplysninger om 

avfallet/materialet som skal dumpes/plasseres og om bunnforholdene på mudre- og/eller dumpestedet. 

Ved avgjørelse av søknaden skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt 

med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. 

Lov om laks og innlandsfisk mv. (Lakse- og innlandsfiskloven) av 15. mai 1992. 

Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres 

leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven 

og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor disse rammer skal loven gi 

grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for 

rettighetshavere og fritidsfiskere. 

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag av 15. november 2004. 

Med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk 

Edelkreps er en rødlistet art. Forvaltning og overvåkning av edelkreps i Steinsfjorden har 

derfor et viktig fokus både nasjonalt, regionalt og lokalt. Oppfølging skjer i regi av 

Fylkesmannen gjennom overvåking og forvaltning, og av lokale fiskeinteresser. For 

Steinsfjorden er det viktig at strandsonen med bunnarealer, er beskyttet mot inngrep da dette 

er den viktigeste biotopen for edelkreps. Biotopen bør derfor bevares og det bør ikke åpnes 

for inngrep som kan gi uheldige virkninger for arten. Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag gir i 

utgangspunktet en slik beskyttelse, gitt at det ikke gis dispensasjoner for søknader. 
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Vannforskriften av 15. desember 2006 

 

Vannforskriften er en implementering av EUs vanndirektiv og det norske lovverket og skal 

sikre en helhetlig beskyttelse, bærekraftig bruk og god økologisk tilstand i vannforekomstene 

gjennom regionale forvaltningsplaner. 

Steinsfjorden er en del av vannområdet Tyrifjorden som igjen er en del av Vest-Viken 

Vannregion. Kommunene Modum, Lier, Ringerike og Hole har igangsatt en prosess der 

vannområdet Tyrifjorden skal kartlegges og utarbeide en handlingsplan som er med å sikre 

vannkvaliteten i henhold til Vannforskriften. Pga. utfordringer med giftige blågrønnalger og 

viktighet av rekreasjon, er Steinsfjorden pekt ut som et spesielt viktig område i denne 

sammenheng. Overvåkningsprogrammer for oppfølging av kjemisk og økologisk vannkvalitet 

som tilfredsstiller Vannforskriftens krav, innarbeides som retningslinjer i kommunedelplanen. 

Det innarbeides i kommunedelplanen at overvåkningen av vannkvaliteten i planområdet 

følger Vannforskriftens krav til oppfølging. Buskerud Fylkeskommune er 

vannforvaltningsmyndighet i denne sammenheng. 

TEK 10: § 7-1. Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger 

(1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra 

naturpåkjenninger.  

(2) Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og 

tilstøtende terreng ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som 

følge av tiltaket. 

Forskrift om fredning for Vinterguten naturreservat, Hole kommune, Buskerud 

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 er et område i Hole kommune, 

Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 15. januar 1988, under betegnelsen 

Vinterguten naturreservat. Det fredede området berører gnr/bnr: 198/1 og dekker et areal på 

ca 30 daa. Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets 

fossilførende bergarter. 

Forholdet til naturreservat Vinterguten skal fremgå av planforslaget. 

Forskrift om fredning for Braksøya naturreservat, Hole kommune, Buskerud 

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, er et område i Hole kommune, 

Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 15. januar 1988, under betegnelsen 

Braksøya naturreservat. Det fredede området berører gnr/bnr: 235/8. Naturreservatet dekker 

et areal på ca 40 daa. Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av 

Oslofeltets fossilførende bergarter med verneverdig kalkfuruskog. 

Forholdet til naturreservat Braksøya skal fremgå av planforslaget.  
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4.2.2 Regionale føringer 

Vannbruksplan for Tyrifjorden  

I 1995 ble det utarbeidet en vannbruksplan for Tyrifjorden. Denne har status som en 

fylkesdelplan.  

 

4.2.3 Kommunale føringer 

Kommuneplanene for Ringerike og Hole kommuner. 

Se kapittel 4.   

Ringerike kommune 

Vedtatt kommunal planstrategi for Ringerike 20.06. 2013 

Legger føringer for revisjon av kommuneplanen fra 2007 - 2019 

Fastsatt revisjon av kommuneplanen for Ringerike 20.06 2013 

Her skal hele kommuneplanen fra 2007 revideres med unntak av kommunedelplan for 

Ådalsfjella som ble revidert og vedtatt i 2011. 

Hovedplan for avløp i Ringerike kommune. 

I nylig vedtatt Hovedplan for avløp for Ringerike kommune betraktes Åsa som et eget rense-

distrikt med sine lokale, naturbaserte renseanlegg (KUR- anlegg). Av 210 husstander som 

var planlagt sanert er ca. 150 hus samt en skole, en barnehage pluss flere fritidseiendommer 

tilkoblet lokale renseanlegg. 

Det gjøres nå vurderinger av KUR-anleggenes framtid, ut fra nye data knyttet til 

renseeffekten på anleggene, for å komme fram til en mest mulig optimal renseløsning i 

Steinsfjordens nedbørfelt. 

Landbruksplan for Ringerike, vedtatt 27. juni 2005, i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning. 

Ringerike er en betydelig jordbrukskommune, med ca. 70.000 dekar fulldyrket jord og 350 

bønder på hel- eller deltid. Landbruksplan for Ringerike ble vedtatt 27. juni 2005 og skal 

fungere som et styringsverktøy for videre positiv utvikling av en levedyktig næring. Planen 

har som hovedformål å sikre produksjonsressursene, og miljøet på en best mulig måte for 

fremtidige generasjoner. Den skal også ta vare på flest mulig arbeidsplasser knyttet til 

landbruket i Ringerike, primært og sekundært, samt produsere størst mulig mengde av 

høyest mulig kvalitet av det markedet har behov for, basert på kommunens naturgitte 

forutsettinger. 
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Hole kommune 

Planstrategi 2012-2016 Hole kommune 

Planstrategi 2012-2016 for Hole kommune ble vedtatt 5. november 2012 og har som formål å 

«løfte blikket» og sette fokus på hva som er viktig for å få til en ønsket utvikling for 

kommunen. Den skal legge føringer for hvilke områder det er viktig å følge opp gjennom 

kommuneplanrevisjon eller andre prosesser. 

Kommunedelplaner for Vik og Sundvollen. 

Hole kommune har startet arbeidet med områdeplan for både Vik og Sundvollen. 

Steinsfjorden og Kroksund vil i denne sammenheng ha stor betydning for stedsutviklingen. 

Planene bør bl.a signalisere og synliggjøre ulike hensynssoner, bl a hensyn til flom, etter 

NVE´s regelverk knyttet til flomfare. 

Strategiplan for opprydding i spredt avløp Hole kommune, datert 15.02.11 

Hole kommune utarbeidet en strategiplan i forbindelse med opprydding i avløpsanlegg i 

spredt bebyggelse. Det tas utgangspunkt i at det skal ryddes opp i 75 anlegg årlig. Disse skal 

da enten oppgraderes som privat anlegg eller knyttes til kommunalt avløpsanlegg. Det tas 

sikte på å bygge eventuelle nye kommunale anlegg samtidig med oppgradering av private 

anlegg i samme tiltakssone. I forbindelse med oppryddingsarbeidet er kommunen delt inn i 

hensiktsmessige tiltakssoner. Steinsfjorden er prioritert som tiltakssone. 

 

4.3 Gjeldende reguleringsplaner som grenser til planområdet 

4.3.1 Hole 

Plannr. Område Formål Vedtatt 

201002 Strandveien 21 Boligbebyggelse, naturformål, vern av 

kulturminner 

1.2.2010 

200705 Nedre Rudshøgda nord Frittliggende småhusbebyggelse, tett 

småhusbebyggelse, badeplass/båtutsetting, 

felles lekeplass, friluftsområde, 

friluftsområde i vann 

20.9.2007 

201207 Nedre Rudshøgda syd Frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 

småhusbebyggelse, felles lekeareal for barn, 

friluftsområde 

4.2.2008 

199102 Vik m/E68 

Hovedrasteanlegg 

Forretninger kontor mv. offentlige bygninger 

mv. vegserviceanlegg, brygge, badeplass, 

friluftsområde i sjøen 

29.4.1991 

198403 Kroksund 1 Boliger, offentlige bygninger, 

jordbruk/skogbruk, park/turvei/lekeplass 

16.4.1984 

200803 190/50 Kroksund Boliger, turveg, friluftsområde, felles 

lek/grønt 

10.3.2008 

200002 Hole Bo- og rehab Offentlig bebyggelse 

sykehjem/omsorgsboliger, frittliggende 

småhusbebyggelse 

9.10.2000 
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200602 Ødegårdsstranda Frittliggende småhusbebyggelse, 

friluftsområde, felles lekeplass for barn 

6.2.2006 

199202 Storøen Serviceområde, hytter, 

jordbruk/skogbruk/leskog, friluftsområde, 

verneverdig bebyggelse, naturreservat 

26.6.1992 

198801 Elstangen hotel Hotell mm. 19.12.1988 

200606 E16 Tyriheim Kjøreveg, gang- og sykkelveg, fortau, annen 

veggrunn, landbruk 

19.10.2006 

200603 Sundøya Hotell med tilhørende anlegg, friluftsområde 

i vann, privat båthavn 

3.4.2006 

198301 Sundvollen sentrum Boliger, forretninger kontor mv. Offentlige 

bygninger, landbruk, park/gangsti/lek 

5.9.1983 

200903 Sundvollstranda Offentlig bebyggelse, friområde, 

friluftsområde i vann 

16.3.2009 

00703 Del av Sundvollen 

sentrum 

Kombinerte formål: 

bolig/forretning/kontor/allmennyttig 

formål/hotell/bevertning, hotell med 

tilhørende anlegg, jordbruk, friområde i sjø- 

og vassdrag 

25.6.2007 

201105 Del av B7 Nedre 

Rudshøgda Syd 

Boligbebyggelse – 

frittliggendesmåhusbebyggelse  

20.08.2012 

200704 Tangen Boliger 21.08.2007 

199303 Storøen Båthavn og 

parkering 

Båthavn/-opplag, parkering, friluftsområde 

mm. 

22.11.93 

 

4.3.2 Ringerike 

Plannr. Område Formål Vedtatt 

346-01 Tjyruhjellen Frittliggende småhusbebyggelse, lekeplass, 

friluftsformål  

9.1.2013 

325 Grenda i Åsa Frittliggende småhusbebyggelse, 

jordbruk/skogbruk, jordrenseanlegg, felles 

lekeplass for barn, felles grøntanlegg 

23.4.2009 

245-02 SMÅBRÅTEN-

JOHNSRUD 

Frittliggende boliger, område for 

fritidsbebyggelse, jordbruk/skogbruk, 

jordrenseanlegg, felles lekeområde for barn 

2.5.2005 
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4.4 Pågående planprosesser 

4.4.1 Verneplan for Tyrifjorden 

 
Fylkesmannen i Buskerud fikk i 2007 i oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning å 

utarbeide en verneplan for våtmarksområder og hekkelokaliteter for sjøfugler og andre 

vannfugler i og ved Tyrifjorden.  Tyrifjorden er Norges femte største innsjø i utstrekning og 

ligger sentralt på Østlandet med flere tettsteder og tre kommunesentre inntil. 

Våtmarksområdene i og rundt fjorden har store verneverdier knyttet til fugl, dyreliv og 

vegetasjon generelt. Fra før er det vernet fem mindre våtmarksreservater i Nordre 

Tyrifjorden. Disse er tatt inn i Ramsar-konvensjonen over områder med internasjonal verdi. 

Steinsfjorden som ligger i Hole og Ringerike kommuner, utgjør Tyrifjordens nordøstre del. 

Dette verneforslaget var våren 2011 på høring til grunneiere, lokale, regionale og sentrale 

høringsinstanser. Verneforslaget omfatter 19 delområder, hvorav åtte naturreservater, to 

store biotopvernområder og ni små biotopvernområder (hekkeholmer). Hovedvekten i 

arbeidet er i de nordre delene av fjorden. Verneplanen omfatter hele Tyrifjorden, inkludert 

Nordfjorden, Steinsfjorden, Holsfjorden og Bergsjøen, samt nærliggende områder. 

Et av målene i verneplanen for Tyrifjorden er å verne det ypperste av norsk 

vassdragsnatur og våtmarker. Det er viktig å verne våtmarker som har økologiske 

nøkkelfunksjoner, våtmarker som er leveområder for truede og sjeldne arter og 

våtmarker som sikrer et representativt utvalg av naturtyper for kommende generasjoner. 

Mange av disse har også internasjonal verdi.  

En av grunnene til utarbeidelse av verneplan for Tyrifjorden er å se hele våtmarkssystemet i 

en sammenheng. Steinsfjorden vurderes som en del av dette. I forbindelse med utarbeidelse 

av utkast til vurderingsområde til vern, er det gjort kartlegginger som vil ha betydning for 

utarbeidelse av kommunedelplan. 

Planen venter per dags dato på behandling i Miljøverndepartementet.  

4.4.2 Aksjon Steinsfjorden (handlingsplan)  

Gjennom over 10 år har det vært et samarbeid mellom Ringerike- og Hole kommune med å 

bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden. Det er utarbeidet en handlingsplan som i stor grad er 

utført. Handlingsplanen har i stor grad gått ut på å gjøre tiltak som reduserer fosfor innholdet. 

I grove trekk definerte man 4 viktige årsaker til økt fosforinnhold: 

1: utslipp fra landbruk 

2: utslipp fra hus og hytter 

3: redusert vannutskiftning pga. vegfyllinger ved Kroksund. 

4: kraftig reduksjon av vannutskiftingen i Steinsfjorden som følge av vannkraftreguleringer i 

Tyrifjordens nedbørfelt siden 1950.  
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Det er bygget 10 fangdammer rundt Steinsfjordens vestside for å redusere utslipp fra 

landbruket. Videre er det gjennomført et prosjekt med biologisk rensing av utslipp fra 

husstander rundt fjorden (kloakk uten rør KUR), som i disse dager vurderes i forhold til 

framtidig vedlikehold og renseeffekt. Fjerning av vegfyllinger i Kroksundet som er statens 

bidrag til ”dugnaden” er ikke utført. Ut fra behovet for å øke vannutskiftingen fortsettes 

arbeidet med å bedre vannutskiftingen ved hjelp av et endret reguleringsreglement for 

Tyrifjorden i samarbeid med regulantforeninger og kraftprodusenter. Steinsfjorden utvalget 

består av en valgt styringsgruppe der blant annet ordførerne i Ringerike og Hole er med. 

Styringsgruppa er gitt et mandat av kommunestyrene. Ved behandling av første utgave av 

planprogrammet ble Aksjon Steinsfjorden endret til Steinsfjordenutvalget, og gitt mandat til å 

være styringsgruppe for kommunedelplanen.  

Reguleringsplan Vannutskifting Steinfjorden  

Forholdet til Reguleringsplan Vannutskifting Steinfjorden (bru og mudring i Kroksund) skal 

framgå av planforslaget. Dette tiltaket er ikke omtalt i forslag til ny NTP 2014-23. 

Reguleringsplanen ble påklaget til Fylkesmannen og sendt tilbake for ny behandling i 2009 

på bakgrunn av manglende utredninger av fuglelivet. Som en følge av at det ikke har blitt 

avsatt penger til dette prosjektet i nasjonal transportplan har ikke Statens vegvesen gått 

videre med disse utredningene.  

Gjennom planprosessen vil det bli forsøkt avklart om man skal gå videre med 

reguleringsplan for vannutskiftning i Steinsfjorden. 

Overvåking av Steinsfjorden mht. giftige blågrønnalger 

Norsk Institutt for Vannforskning NIVA har i oppdrag fra Ringerike- og Hole kommune utført 

overvåking av vannkvaliteten i Steinsfjorden mht. giftige blågrønnalger i mer enn 10 år. Det 

er også utført forskningsoppgaver i Steinsfjorden på dette området. NIVA sitter derfor på et 

stort statistisk materiell som har betydning for videre overvåking og eventuelle tiltak i fjorden. 

Utslipp av avløpsvann fra spredt bebyggelse  

Ringerike- og Hole kommune har samarbeidet om lokal forskrift for utslipp. Denne forskriften 

har spesifikke utslippskrav for Steinsfjorden Steinsfjorden er mer sårbar enn 

vannforekomster med større vannutskifting. Steinsfjorden utvalget har anbefalt å vurdere å 

pumpe avløpsvannet ut av Steinsfjordens nedbørfelt, til Hole renseanlegg eller Monserud 

renseanlegg. Det vil på sikt utarbeides handlingsplan for av-kloakkering av hytter og hus 

rundt fjorden.  

Planarbeid for ny E-16  

E-16 mellom Sandvika og Hønefoss passerer forbi Kroksund, og følger langs bredden av 

Steinsfjorden forbi Vikbukta. Vikbukta ble fylt ut for å gi plass til E16. I Nasjonal 

transportplan for 2010-2019, kapittel 10.4.6.1 Riksveginvesteringer, sies det om E16: 

”Den gjenværende strekningen mellom Skaret og Hønefoss har svært variabel standard. 

Det foreligger ingen konkrete planer for utbygging av denne strekningen. Regjeringen 

legger derfor opp til at det i løpet av perioden 2010-2013 blir utarbeidet planer for 

strekningen og at finansieringsløsninger blir vurdert i dialog med lokale myndigheter.” 
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Pågående arbeid med ny E16 vil kunne påvirke kommunedelplan for Steinsfjorden og 

Kroksund. Både med en ny hovedvei utenom Vik, men også med løsninger som innebærer 

trafikk på dagens E 16 trase vil trafikkbelastningen være av betydning for planområdet.  

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, 2013- 2019, Hole kommune 

Merknadsbehandlingen er avsluttet, og planen skal vedtas av kommunestyres i desember 

2013. 

Revisjon av kommuneplanen for Ringerike 

Revisjonsarbeidet er startet opp etter fastsatt planprogram og følger framdriftsplanen i 

planprogrammet. (se evt. kommunens hjemmeside for detaljer).  
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5 KOMMUNEDELPLANENS HENSIKT OG INNHOLD 

Kommunedelplanens hensikt er å fastlegge rammene for en aktiv forvaltning av Kroksund-

området og deler av Steinsfjorden som ikke er foreslått vernet etter naturmangfoldloven. Det 

er bestemmelser om bruk og vern i plan- og bygningsloven som vil komme til anvendelse, 

samt at rammene for arealbruken innenfor planområdet vil bli fastlagt i arealkart og 

bestemmelser.  

Gjennom planprosessen skal en også vurdere behovet for utarbeidelse av temakart for de 

forhold som ikke kan behandles etter Plan- og bygningsloven (se kap. 5.3). 

5.1 Tiltak og temaer som planen skal omhandle 

Kommunedelplanen vil fastlegge arealbruken innenfor planområdet. Arealbruken er knyttet til 

både allmenne og private behov. Nedenfor følger en opplisting over aktuelle tiltak og temaer 

for allmenheten som det forutsettes at planforslaget tar stilling til: 

 Bryggeanlegg for allmennheten 

 Turstier 

 Badestrender 

 Tilgjengelighet i strandsonen 

 Universell utforming 

 Ivaretakelse av naturverdier 

 Overføringsledninger for kloakk og annen infrastruktur 

 Avklare status for reguleringsplan for vannutskiftning Steinsfjorden 

 Behov for juridiske fastsettinger og retningslinjer for forvaltning av planområdet 

Opplistingen over er ikke uttømmende. Det vil kunne komme inn ytterligere temaer og tiltak 

under planprosessen som følge av innspill fra berørte parter; grunneiere, lag- og foreninger 

og interesseorganisasjoner. Slike innspill er det naturlig at det gjennom planprosessen blir 

tatt opp til vurdering og tatt hensyn til i den grad de er i tråd med kommunedelplanens mål. 

Det er også aktuelt å gjennomføre utredning av hvilken påvirkning arealdisponeringene i 

planen vil ha på landskap og strandsonen, samt landbrukets påvirkning på planområdet. 

Gjennom planprosessen skal en også vurdere om det er behov for ytterligere 

temautredninger med tilhørende handlingsplaner, samt om det skal stilles krav om 

reguleringsplan for konkrete områder for å sikre viktige naturverdier. 
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5.2 Særlige sårbare områder 

Fugleliv og våtmarkene, samt truede og sårbare planter på land, må tillegges avgjørende 

vekt ved utarbeidelse av kommunedelplanen.  

 

Temakart biologisk mangfold, Nordre Tyrifjorden, Forslag til verneplan for Tyrifjorden.  
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5.3 Aktuelle tema som skal behandles i hht. annet lovverk  

Under følger enkelte tema som ikke kan gis rettslige bestemmelser etter plan – og 

bygningsloven.  

5.3.1 Fiske/jakt 

FOR 2003-03-14 nr 382: Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til 

Viul, Sokna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike, 

Buskerud. 

http://lovdata.no/for/lf/fv/xv-20030314-0382.html  

FOR 2001-05-04 nr 487: Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, 

Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad, Flesberg og Rollag 

kommuner, Buskerud. 

http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010504-0487.html 

5.3.2 Vassdragsregulering 

Styres av Vannbruksplan for Tyrifjorden.  

5.3.3 Vannkvalitet 

Reguleres i henhold til:  

 Forskrifter om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole og Ringerike 

kommuner. 

 VA-norm for Hole kommune.  

Denne normen inneholder tekniske krav som en nødvendighet for å sikre god teknisk 

kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når kommunen skal 

eie, drive og vedlikeholde anlegget. 

 Forvaltningsplan for Vestviken vannregion.  

 Handlingsplan, Aksjon Steinsfjorden 

 NIVA, overvåkningsprogram 

5.3.4 Motorferdsel 

Ringerike og Hole har vedtatt lokal forskrift knyttet til motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Kommunedelplanen kan eventuelt henvise til disse.  

Forslag til kommunedelplan kan dog legges til grunn for revisjon av kommunens forskrifter 

om motorferdsel.  Sårbare og verdifulle naturområder skjermes mot uønsket eller skadelig 

motorferdsel. 

FOR 2000-06-05 nr 601:Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hole 

kommune, Buskerud. http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20000605-0601.html  

FOR-2001-05-31-745: Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringerike 

kommune, Buskerud  http://lovdata.no/for/lf/mv/mv-20010531-0745.html 

http://lovdata.no/for/lf/fv/xv-20030314-0382.html
http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20010504-0487.html
http://lovdata.no/for/lf/mv/xv-20000605-0601.html
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5.3.5 Edelkreps 

Edelkreps er en rødlistet art, med fokus nasjonalt, regionalt og lokalt. Man må ivareta 

biotopen og ikke åpne for inngrep som kan gi uheldige virkninger for arten. Vannressursloven 

og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag gir slik beskyttelse.  

Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden, Hole, 

Ringerike, Modum og Lier kommuner, Buskerud 

http://lovdata.no/for/lf/fv/fv-20110513-0794.html 

5.3.6 Vasspest og mort 

Forekomsten av svartelistede arter innenfor planområdet behandles i forvaltningsplan 

Vestviken Vannregion og handlingsplan for Aksjon Steinsfjorden.  

5.3.7 Forurensing 

Overvåking av Steinsfjorden vil inngå som del av vannområde Tyrifjordens overvåkingsplan 

som skal utarbeides i regi av Fylkesmannen, Vannregionmyndigheten og Vannområdet 

Miljømålene utarbeides i regi av Vannområdeutvalgene. Fastsetting av miljømål og krav til 

overvåking avklares gjennom disse prosessene og IKKE som en del av arbeidet med 

kommunedelplanen. Konklusjonen kan eventuelt innarbeides hvis den kommer i tide. 

 

http://lovdata.no/for/lf/fv/fv-20110513-0794.html
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6 FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM 

I arbeidet med konsekvensutredningen til kommunedelplanene, er det viktig å legge vekt på 

problemstillinger som er relevant for planen og er viktige som beslutningsstøtte. 

Konsekvensene av tiltaket skal vurderes opp mot 0-alternativet som er tilsvarende dagens 

situasjon uten gjennomføring av tiltak.  

Det forutsettes at metoden i Statens vegvesens håndbok 140 legges til grunn for 

vurderingene av både prissatte konsekvenser og ikke prissatte konsekvensene i den grad de 

passer. For hvert tema beskrives og vurderes verdiene i området, omfang og konsekvens av 

tiltaket og mulige avbøtende tiltak presenteres.  

Erfaringsmessig kan det bli behov for supplerende registreringer og konsekvensutredninger i 

forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner innenfor kommunedelplanenes område. 

Konsekvensene av planen skal sammenfattes og det skal gjøres vurdering av de samlede 

virkningene av planen (jfr. § 10 naturmangfoldloven ang samlet virkning). 

Konsekvensutredningen skal synliggjøre hvordan nasjonal miljøpolitikk og overordna føringer 

er fulgt opp og ivaretatt i planforslaget. 

 

6.1 Prissatte konsekvenser 

Prissatte konsekvenser er konsekvenser som er målbare.  

6.1.1 Trafikksikkerhet 

Situasjonen skal beskrives mht trafikksikkerhet. Det skal redegjøres for konsekvensene av 

planforslaget. Forslag til avbøtende tiltak for å sikre trygg ferdsel på vegnettet.  

6.1.2 Trafikk og framkommelighet   

Trafikksituasjonen skal beskrives mht kapasitet og fremkommelighet for gang/sykkeltrafikk, 

kollektivtrafikk, og ordinær trafikk, samt parkering, atkomster samt forholdet til eksisterende 

og ny E16. Det skal redegjøres for konsekvensene av planforslaget. Forslag til avbøtende 

tiltak for å sikre framkommelighet og kapasitet i vegnettet skal beskrives.  

 

6.2 Ikke prissatte konsekvenser 

Metode 

Metoden i Statens vegvesens håndbok 140, kap 6 legges til grunn i den grad det er 

hensiktsmessig sett i forhold til relevans for hvert enkelt utredningstema. Tre begreper står 

sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke prissatte konsekvenser; verdi, omfang 

og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 

utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtemaet. Verdi rangeres på en tre-delt 
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skala med skriftlig begrunnelse. Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket 

antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne endringen. 

Omfang rangeres på en fem-delt skala med skriftlig begrunnelse. Med konsekvens menes de 

fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre for et fagtema, vurdert med utgangspunkt i 

hvilke verdier som berøres i hvor stort omfang. 

Konsekvenser rangeres på en syv-delt skala med skriftlig begrunnelse. Det skal redegjøres 

for situasjonen i 0-alternativet og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for vurderingene. 

Vurderingene av omfang og konsekvens skal relateres til om situasjonen blir dårligere eller 

bedre i forhold til referansesituasjonen. Ved vurdering av verdi skal det tas utgangspunkt i 

vedtatte planer. Det skal utarbeides kart der områdenes verdi framgår. 

6.2.1 Landskap 

Det skal gjøres en verdivurdering av landskapet i randsonen, samt vurdere hvilke 

konsekvenser planen og de arealdisposisjoner den fastlegger har for landskapsverdiene.  

Tiltakets virkning mht. gradvis forvitring eller nedbygging av landskap, økosystemer, 

naturtyper og arter. Konsekvenser for landskapet belyses utfra en helhetsvurdering.  

6.2.2 Friluftsliv 

Konsekvensene av økt friluftsliv som følge av økt tilgjengelighet og økt utbygging i 

influensområdet skal beskrives. Eventuelle foreslåtte tiltak mht. begrenset/tilrettelagt 

kanalisering av ferdsel skal redegjøres for. Avbøtende tiltak skal beskrives. 

6.2.3 Landbruk 

Konsekvensene av landbruksvirksomheten med hensyn til gjengroing og avrenning skal 

beskrives, og eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.  

6.2.4 Naturmiljø (flora/fauna) 

Konsekvensene av planen beskrives for:  

 Kantvegetasjon.  

 Våtmarksområdene og de miljøfaglige temaer knyttet til disse.  

Det skal i tillegg redegjøres konkret for hvordan prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven 

er vurdert og fulgt opp.  

6.2.5 Nyere tids kulturminner 

Det skal gjøres en kartlegging av registrerte nyere tids kulturminner på bakgrunn av tidligere 

registreringer, samt en overordnet befaring i planområdet. Konsekvensene av planen og de 

arealdisponeringer den fastlegger har for nyere tids kulturminner, skal vurderes. Avbøtende 

tiltak skal beskrives. 
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6.2.6 Automatisk fredete kulturminner 

Det skal gjøres en kartlegging av automatisk fredete kulturminner på bakgrunn av tidligere 

registreringer. Konsekvensene planen og de arealdisponeringer den fastlegger har for 

automatisk fredete kulturminner skal vurderes. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives. 

6.2.7 Utbyggingsmønster 

Det er i følge kommuneplanen og vedtatt klima- og energiplan en strategisk målsetting å 

bidra til at veksten i hovedsak skjer i tettstedene Vik og Sundvollen. Begge stedene er nært 

tilknyttet strandområdene ved Steinsfjorden og Kroksund. 

Åsa er ei lita grend med landbruk og hovedsakelig spredt boligbygging. Fjorden og 

tilgjengeligheten til fjorden er viktige verdier som er med på å gi bygda identitet. Det er åpnet 

for noe mer boligbygging i Åsa. 

For alle tre områder vil det være aktuelt å øke tilgjengeligheten til Steinsfjorden. 

Konsekvensene som følge av endret arealbruk i strandsonen skal utredes.  Avbøtende tiltak 

skal beskrives.  

6.2.8 Strandsonen 

Konsekvenser av planen mht. endret arealbruk i forhold til tilgjengelighet og vern i 

strandsonen. Avbøtende tiltak skal beskrives.  

6.2.9 Universell utforming 

Det skal redegjøres for tiltak som forutsettes innarbeidet i planforslaget. Eventuelle tiltak må 

samordnes med foreslåtte verneområder/naturverdier. Avbøtende tiltak skal beskrives. 

6.2.10 ROS-analyse 

Det skal gjennomføres en ROS-analyse i henhold til Rundskriv T-5/95. Her vil tema som 

samfunnssikkerhet, beredskap og naturfare m.fl. vurderes. Det skal gjennomføres et ROS-

seminar der relevante parter deltar for drøfting av forhold knyttet til samfunnssikkerhet, 

beredskap og naturfare. 

6.2.11 Kraft og rørledninger 

Det skal redegjøres for eksisterende infrastruktur og planlagt ny infrastruktur. Konsekvenser 

av foreslått ny infrastruktur skal beskrives og vilkår for bygging av ny infrastruktur innenfor 

planområdet skal fastsettes. Avbøtende tiltak skal beskrives.  

6.2.12 Juridiske forhold 

Kommunen må ta stilling til hvilke tema og forhold som kan fastsettes juridisk og hva som 

skal være retningslinjer.  
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7 INFORMASJON, SAMARBEID OG MEDVIRKNING 

Allmennheten og berørte vil bli sikret informasjon først og fremst gjennom varsling og 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning.  

Kommunene ønsker en åpen prosess der alle interessenter inkludert Fylkesmannen i 

Buskerud skal kunne delta i planprosessen. Det vil derfor bli avholdt åpne informasjonsmøter 

under høringsperiodene og involvering av aktuelle lag og organisasjoner. Behovet for 

informasjon vil bli vurdert fortløpende.  

Kommunikasjonsplan 

Kommunenes hjemmeside oppdateres jevnlig 

Informasjonsmateriell utarbeides i forhold til utviklingen av prosjektet og 

etter behov 

Møtevirksomhet avholdes med tanke på medvirkning med 

interessenter etter behov; åpne folkemøter, vel og 

andre organisasjoner, media 

 

7.1 Oppsummering av innkomne merknader i forbindelse med 

offentlig ettersyn av tidligere planprogram 

Det tidligere planprogrammet ble sendt på offentlig ettersyn under 2011/2012 av Hole- og 

Ringerike kommune. I forbindelse med høringsperioden, innkom uttalelser fra følgende 

parter: 

1.  Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 26.09.2012 

2.  Statens Vegvesen, brev datert 26.09.2012 

3. Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 08.10.2012 

4. Jernbaneverket, brev datert 28.08.2012 

5  Norsk Ornitologisk Forening Lokallag v/Viggo Ree, brev datert 10.09.2012 

6 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brev datert 17.09.2012. 

 

Hovedpunktene fra uttalelsene er referert nedenfor med påfølgende kommentarer. 

Uttalelsene i sin helhet følger som eget vedlegg. 
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1. Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 26.09.2012. 

 

Innehold - hovedpunkter 

Nasjonale og internasjonale føringer og regelverk må legges til grunn for arbeidet, og 

tas med i planprogrammet.  

 

- Det savnes en klar målformulering med arbeidet.  

- Planprogrammet bør være mer konkret med hensyn til å klargjøre eksisterende 

kunnskap og peke på tema der det eventuelt er behov for nye utredninger. 

Fylkesmannen ber også om at planprogrammet i enda større grad tydeliggjør hvilke 

tema som skal konsekvensutredes. 

- Konsekvensene må utredes spesielt der det foreslås arealbruksendringer. De må 

også sammenfattes og det må bli gjort vurderinger av de samlete virkningene av 

planen. 

- Fylkesmannen viser til lovkommentaren til plandelen for plan- og bygningsloven (krav 

til reguleringsplan) og mener at kommunen må i det videre arbeid ta stilling til hvilke 

tema og forhold som kan fastsettes juridisk og hva som er best egnet som 

retningslinjer. Det må også gjøres vurderinger av om eventuelle spesielt verdifulle 

lokaliteter i tilstrekkelig grad ivaretas i kommunedelplanen. 

- I planprogrammet må det spesielt bli nevnt at det skal redegjøres konkret for hvordan 

prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

- Fuglelivet og våtmarkene var et sentralt utgangspunkt for verneplanarbeidet for 

Tyrifjorden, og temaet må legges avgjørende vekt ved utarbeidelsen av 

kommunedelplanen. 

- Arbeidet med kommunedelplanen må ivareta hensynet til edelkrepsen ved å ivareta 

biotopen og ikke åpne for inngrep som kan gi uheldige virkninger for arten. 

- Fylkesmannen ber om at landskap tas inn i planprogrammet som et tema som skal 

tas med i planarbeidet.  

- Fylkesmannen anbefaler at Hole og Ringerike primært bruker sine lokale forskrifter 

om motorferdsel for å regulere motorferdselen. Kommunedelplanen kan henvise til 

forskriftene. 

- Fylkesmannen anser at en viktig del av kommunedelplanarbeidet må være å 

begrense mulighetene for nye brygger og båtopplag. Eventuelle fellesbrygger kan 

imidlertid vurderes. 

- Det bør vurderes om serviceanlegg for båter og muligheter for mudring for å lette 

tilgangen med båt til eksisterende brygger bør tas inn som aktuelle tema i 

planarbeidet.  

- Fylkesmannen påpeker at tema som fiske, jakt og vassdragsregulering er tema som 

det ikke kan gis rettslige bestemmelser om etter plan- og bygningsloven.  

- Endring av vassdragsregulering og tappereglement er heller ikke forhold som kan 

fastsettes juridisk i en kommunedelplan.  

- Fylkesmannen anbefaler at fastsetting av miljømål og krav til overvåking av i 

forbindelse med forurensning og vannkvalitet avklares gjennom andre prosesser enn 

kommunedelplanen.  
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- Det anbefales at kommunedelplanarbeidet sikrer mulighet til å skjøtte viktige 

historiske og biologiske arealer som kan miste sin verdi på grunn av gjengroing.  

Kommentar: 

Samtlige synspunkter fra Fylkesmannen er innarbeidet i forslag til revidert 

planprogram. 

 

2. Statens vegvesen, brev datert 26.09.2012 

- Tilrettelegging for bruk av fritids-/nærområder innebærer økt transportbehov på det 

offentlige vegnettet. Tiltak for å sikre trygg ferdsel på dette vegnettet må inngå i 

planen og være sikret gjennomført med rekkefølgekrav. Tilrettelegging for gående og 

syklende, samt bruk av kollektivtransport må vurderes. Det forutsettes at parkering 

skjer utenfor vegbane og at adkomster utformes/utbedres i tråd med vegnormalene. 

- Trafikksikkerhet er viktig ved kommunal planlegging. Statens vegvesen ber om at 

dette tas inn som et gjennomgående tema på alle nivåer og områder. 

- Forholdet til ny og eksisterende E-16 forutsattes ivaretatt i planarbeidet. 

- Eksisterende E-16 vil, i tråd med gjeldende fylkesdelplan for avkjørsler og 

byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud, fortsatt være underlagt en streng 

holdning. 

- Eventuelle konsekvenser for sommer- og vintervedlikehold av riks- og fylkesvegnettet 

må fremgå. Det forutsettes at framtidig vedlikehold og drift kan skje innenfor normale 

rammer.  

- Hole kommune – kommunedelplan for Steinsfjorden – forslag til planprogram har ikke 

vært oversendt Statens vegvesen for uttale ved offentlig ettersyn. 

Kommentar:  

Samtlige synspunkter fra Statens vegvesen skal tas hensyn til i kommende 

planarbeid der det er aktuelt. Revidert planprogram skal sendes ut på ny offentlig 

høring til berørte myndigheter. Statens vegvesen får da en ny mulighet å komme med 

innspill til planarbeidet. 

 

3. NVE, brev datert 08.10.2012 

NVEs innspill til oppstart og planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden er 

delt i to temaer, vassdrag og naturfare. 

- Vassdrag 

NVE mener det er positivt at Hole og Ringerike kommuner skal utarbeide en felles 

kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Vassdragenes flerbruksverdi bør 

komme frem i planen, bl.a. vassdragenes verdi som landskapselement og ressurs for 

rekreasjon og friluftsliv, biologisk mangfold, vannforsyning og energiproduksjon m.m. 

NVE mener at god avstand til vassdragene er den beste måten å ivareta sikkerheten 

og naturmiljøet på. Derfor anbefaler NVE at kommunen bruker arealbrukskategorien 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, jf. PBL § 11-7 nr. 6 til å merke alle vann, elver og 

bekker inkludert kantsoner. 
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- Naturfare 

NVE viser til at samfunnssikkerhet og naturfare er helt fraværende i planprogrammet. 

De mener at kommunedelplanen også bør omhandle tema knyttet til 

samfunnssikkerhet. Det benevnes at sikkerhetskravene i byggeteknisk forskrift 

(TEK10) kap 7 gjelder for all utbygging i kommunen, uavhengig av reguleringsstatus, 

arealformål i plan, om det er nye utbyggingsområder eller fortetting. Hensynssoner er 

nevnt som et viktig virkemiddel for å synliggjøre ulike hensyn som skal tas med i 

videre planlegging og behandling av enkeltsaker. Her nevnes at Hole og Ringerike 

må innarbeide alle områder som potensielt kan være utsatt for flom- og skredfare i 

kommuneplankartet som hensynssoner med tilknyttende bestemmelser. NVE viser til 

deres flomsonekart for Hønefoss, der vannstanden i Tyrifjorden er en 

grensebetingelse. Ved høy vannstand i Steinsfjorden vil strandområder kunne 

oversvømmes. Ved en 200 års hendelse i Tyrifjorden kan vannstanden nå opp til kote 

65,6. For vurdering av skredfare for nye byggeområder, bør aktsomhetskartene og 

lokalkunnskap benyttes. Det nevnes at området ikke er godt nok undersøkt til å 

utelukke soner med fare for kvikkleireskred. Dersom kommunen har kjennskap til 

områder der det er fare for slike typer skred må disse merkes av i kommunedelplanen 

som hensynssone. NVE mener at kommunen bør i planarbeidet ha en særlig 

oppmerksomhet på små bratte vassdrag som kan føre med seg masse i form av snø, 

jord/stein og vegetasjon. Dette på grunn av fare for flommer i mindre vassdrag som 

følge av klimaendringer. 

Kommentar: 

I forbindelse med planarbeidet skal det utarbeides en ROS-analyse. Ros-analysen 

skal blant annet behandle samfunnssikkerhet, naturfare og flom. Det anses ikke å 

være nødvendig å behandle samfunnssikkerhet som eget utredningstema i 

kommunedelplanen. Hensikten med foreliggende plan er å utarbeide en flerbruksplan 

med fokus på naturvern og friluftsliv. Dersom det er aktuelt skal flom- og skredfare 

vurderes og innarbeides som hensynssoner, i tråd med NVEs innspill. 

 

4. Jernbaneverket, brev datert 28.08.2012 

Jernbaneverket viser til høringsdokumentet til planprogrammet, punkt 4.4 samferdsel, 

der det står at det er igangsatt planprosess for fremføring av ny E16 gjennom Hole. 

Det forutsettes derfor at både Ringerike og Hole kommuner er kjent med at det pågår 

planarbeid for to store samferdselsprosjekt i området, Ringeriksbanen og E16 Skaret-

Hønefoss. En forutsetning er at disse planene skal sees i sammenheng. 

Jernbaneverket er av Samferdselsdepartementet bedt om å samarbeide med 

Vegvesenet for å utrede en felles transportkorridor for E16 og Ringeriksbanen, for 

dermed å redusere både utbyggingskostnader og areal- og miljøbelastninger. Videre 

planlegging av Ringeriksbanen ligger pr i dag inne i forslag til NTP 2014-23. Endelig 

trasé for Ringeriksbanen blir nærmere detaljert i det videre planarbeidet. 

Jernbaneverket legger til grunn at kommunedelplanen for Steinsfjorden tar i 

betraktning planstatus for en ny Ringeriksbane. Dette gjelder både for eventuell 

utbygging og vern av areal i området. Jernbaneverket vil ikke kunne akseptere planer 

som stenger for en fremtidig jernbanetrasé for Ringeriksbanen. De mener at 
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samfunnsnytten av en Ringeriksbane i form av miljøgevinst og reisetidsbesparelse 

må veie tungt i forhold til andre behov. 

Kommentar:  

Hole- og Ringerike kommuner er kjent med planarbeidene for ny trase for E-16 samt 

med Ringeriksbanen. Foreliggende planarbeidet vil høyst sannsynlig ikke berøre eller 

komme i konflikt med de nevnte planene for Statens vegvesen og Jernbaneverket.  

 

5. Norsk Ornitologisk Forening, Hole og Ringerike lokallag, brev datert 

10.09.2012 

NOF uttrykker overraskelse over Fylkesmannens strategi i forhold til ivaretakelsen av 

de store natur- og miljøverdiene i Steinsfjorden og Kroksund, da de mener vern etter 

naturmangfoldloven har sin styrke i at vedtaket skal gjelde for svært lang tid, mens et 

vedtak etter plan- og bygningsloven lettere kan endres. NOF mener Hole og 

Ringerike kan gjennomføre en kommunedelplan for disse delene av Tyrifjorden 

våtmarkssystem selv om de viktigste arealene blir vernet ved kongelig resolusjon 

(primært biotopvernområder).  

NOV ser for seg at kommunedelplan for Steinsfjorden heller utarbeides med 

utgangspunkt i at de viktigste naturområdene allerede er sikret gjennom verneplanen 

(som biotopvernormåder). De har liten tiltro til at verdiene i våtmarkene i Steinsfjorden 

og Kroksund vil bli skikkelig og profesjonelt ivaretatt via en kommunal forvaltning.  

Manglende informasjon om Ramsar-konvensjonen 

NOV påpeker manglende opplysninger om og forpliktelsene i tilknytning til Ramsar-

konvensjonen. Det savnes utdypende informasjon om at Nordre Tyrifjorden 

våtmarkssystem ble innlemmet i Ramsar-konvensjonen for 16 år siden, og at dette 

skal være en bærebjelke i forvaltningen av disse naturverdiene i årene som kommer. 

Det påpekes at også tilgrensende områder til Ramsarlokalitetene skal forvaltes ut i fra 

et helhetssyn. Dette fordi eventuelle negative faktorer i eksempelvis en lokalitet uten 

Ramsarstatus (eksempelvis en nabolokalitet til et reservat med Ramsarstatus) lett 

kan påvirke vernete områder og helheten i økosystemet (hele våtmarkssystemet). 

Derfor er alle våtmarkslokaliteter i systemet viktige.  

Kommentar: 

Verneplan/kommunedelplan 

Hole og Ringerike kommuner har sett behov for å utarbeide kommunedelplan for 

Steinsfjorden og Kroksund som i tillegg til verneinteressene også tar for seg 

flerbruksinteressene. Fylkesmannen har tilrådt at Kroksund-området og deler av 

Steinsfjorden som ikke foreslås vernet etter naturmangfoldloven, forvaltes aktivt etter 

bestemmelser om bruk og vern i plan- og bygningsloven. Det er derfor arbeidet med 

en kommunedelplan for de nevnte områder er satt i gang.  

Under planprosessen for kommunedelplanen vil det være av stor vekt å vurdere om 

eventuelle spesielt verdifulle lokaliteter i tilstrekkelig grad ivaretas av 
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kommunedelplanen eller om det vil være behov for å stille krav om reguleringsplan for 

enkelte områder. Naturmangfoldloven vil uansett stå sentralt i planarbeidet. Videre vil 

fugleliv, våtmarksfugler og våtmarker ivaretas spesielt i planarbeidet.  

Under planprosessen vil det være viktig å involvere sentrale høringsinstanser, både 

lokale og overordnede myndigheter, lag og foreninger på et tidlig stadium. 

Fylkesmannen i Buskerud vil være en essensiell samarbeidspartner i planarbeidet, 

fremfor alt med hensyn til Verneplan for Tyrifjorden. Hole- og Ringerike kommune 

ønsker også å ha et tett samarbeid med NOF. Under planarbeidets gang vil det 

arrangeres folkemøter og finnes gode muligheter for å komme med innspill til 

planforslaget med tilhørende bestemmelser.  

Ramsar-konvensjonen 

Ramsar-konvensjonen og de forpliktelser som konvensjonen medfører vil være et 

sentralt tema i foreliggende planarbeid.  

 

6. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brev datert 17.09.2012. 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne foreslår at den nylige opparbeidete 

fyllingen ved Garntangen bør benyttes til å lage en universelt utformet gangvei langs 

vannet. 

Kommentar: 

Kommentaren er tatt til etterretning og skal vurderes i kommende planarbeidet.  
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9 VEDLEGG 

9.1 Høringsuttalelser til forrige planprogram 
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9.1.1 Fylkesmannen i Buskerud og Statens Vegvesen, brev datert 26.09.2012.  
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9.1.2 Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 08.10.2012 

9.1.3 Jernbaneverket, brev datert 28.08.2012 

 

9.1.4 Norsk Ornitologisk Forening, Hole og Ringerike lokallag, brev datert 10.09.2012 
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9.1.5 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, brev datert 17.09.2012. 

 



54 
 

 

Asplan Viak AS 

Ringerike kommune og Hole kommune 

Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund 

Planprogram  

 

 


