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KOMMUNEPLANREVISJON - STATUSOVERSIKT  

 

Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over status for ulike deler av planarbeidet. I kolonnen til høyre er det vist til kapittel i planprogrammet, 

der det er aktuelt. Det meste av planarbeidet har direkte utganspunkt i planprogrammet, mens noen oppgaver har kommet til i etterkant.  

 

HMA=Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. FS=Formannskapet. ABY=Areal og byplankontoret. Pbl.=Plan- og bygningsloven.  

1 Kommunal planstrategi Vedtatt av kommunestyret.  20.06.2013 

2 Planprogram Fastsatt av kommunestyret.  20.06.2013 

3 Informasjon og medvirkning     
3.1 Kommunens nettside www.ringerike.kommune.no/kommuneplan - oppdateres jevnlig   
3.2 Kommunens facebookside Brukes ved behov.    
3.3 Annonsering i Ringerikes blad  Bruker lørdagsannonsen ved annonsering, i tillegg kommer egne 

oppslag.  
  

3.4 Åpne kontordager I høringsperioder. Hittil gjennomført ifm. invitasjon til innspill i 2013.    
3.5 Direkte kontakt med næringsliv og 

grunneiere, herunder 
referansegruppa for næringslivet.  

- Møte med referansegruppa for næringslivet 18.04.13. 
- ABY orienterte om kommuneplan på frokostmøte i regi av Rnf 
29.05.13 og på bransjedag for byggebransjen 12.02.14.  
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3.6 Egne møter med aktuelle aktører, lag 
og organisasjoner.  

Ifm. Utviklingsprosjektet Ringerike 2020 og kommuneplanrevisjon 
hadde rådmannen møte med lokale foreninger 25.03.14. 
Representanter fra Sokna, Tyristrand/Ask, Haugsbygd, Heradsbygda, 
Hallingby og Nes deltok. Dette er de områdene som er prioritert i sak 
om livskraftige lokalsamfunn. I tillegg er Hønefoss prioritert, men ble 
ikke invitert til dette møte i og med at Hønefoss og de mindre 
lokalsamfunna har helt ulike problemstillinger.  

  

3.7 Folkemøter Avholdes i høringsperioden når planforslag er lagt fram.    
3.8 Innspill - Invitert til innspill til innhold i ny plan våren 2013, med frist 30.08.13.  

- Mottatt ca. 120 innspill, både generelle innspill til areal- og 
samfunnsdel og konkrete innspill om ny arealbruk (92 arealinnspill 
totalt, av disse er ca. 60 % boliginnspill). Det er også kommet inn flere 
innspill til ny visjon.  
- FS har fått innspillene til orientering, og vedtatt opplegg for 
behandling av innspill.  

 
 
 
 
15.10.2013 

3.9 Gjestebud - Gjestebudverter ble rekruttert ved direkte henvendelse, annonsering 
på  kommunens nett- og facebookside, lørdagsannonse og eget 
oppslag i Ring blad.  
- 16 gjestebudverter fikk tilsendt materiell, 6 referat ble sendt inn.  
- Formannskapet får rapport fra gjestebudene 16.09.14.  

  

3.10 Barn og unge  Det er utarbeida et eget opplegg i samarbeid med skolene, som blir 
gjennomført høsten 2014. Det vil gjennomføres en test av opplegget 
på Hov ungdomsskole i juni. FS vil bli nærmere orientert i en egen 
referatsak.  

  

4 Samfunnsdelen      
4.1 Utarbeide overordna mål og 

strategier.   
Rådmannens første forslag til mål og strategier i samfunnsdelen blir 
presentert i sak til formannskapet 16.09.2014.  

  

5 Arealdelen      
5.1  Plankart oppdateres Plankartet må oppdateres til pbl. 2008 og gjeldende kartstandard. 

Dette er en omfattende jobb, konstruktør ved ABY jobber med dette.  
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5.2 Hensynssoner Aktuelle hensynssoner er fjernvarme, kulturminner, ras og støy.    
5.3 Arealendring fra byggeområde til 

LNF 
Arealplankartet skal gjennomgås, med tanke på om gamle 
utbyggingsområder som ikke er realisert skal få et annet arealformål 
(LNF). Dette må vurderes nærmere, og vil inngå i rådmannens forslag. 
Endring må konsekvensutredes.  

  

5.4 Bestemmelser Bestemmelser må oppdateres til pbl. 2008.    
5.5 Lokale forskrifter - 

parkeringsforskrifta 
Kommunale forskrifter og vedtekter gitt med hjemmel i pbl. skal 
innarbeides i kommuneplanbestemmelsene. Dette gjelder bl.a. 
parkeringsforskrifta. Denne bør revideres noe, og det kommer en 
egen politisk sak om dette.  

  

5.6 Lokale forskrifter - 
fjernvarmeforskrifta  

Kommunale forskrifter og vedtekter gitt med hjemmel i pbl. skal 
innarbeides i kommuneplanbestemmelsene. Dette gjelder bl.a. 
fjernvarmeforskrifta.  

  

5.7 Oppheving av gamle 
reguleringsplaner  

Jf. planprogrammet skal det vurderes å oppheve noen av de eldste 
planene. Dette gjelder først og fremst 64-planen, hvor Vesttangenten 
inngår. Våren 2014 ble det gjennomført en forhåndshøring om 
oppheving, samt møte med regionale myndigheter. Kommunestyret 
vedtok 24.04.14 å avvente oppheving i påvente av avklaringer i 
overordna plan- og utredningsarbeid knytta til byutvikling og 
transportbehov (Ringeriksbane, E16 og KVU).  

  

6 Temautredninger og andre 

planer/utredninger 

Temautredningene skal bl.a. ligge til grunn for forslag til 
kommuneplan, sammen med andre planer som er vedtatt som 
førende  

  

6.1 Handels- og byutviklingsanalyse for 
Hønefoss 

Vedtatt som innspill til kommuneplanarbeidet, med prinsipper som 
skal legges til grunn. Analysen kan bl.a. brukes som grunnlag for å 
vurdere områder for handel, avgrensning av senterområder og 
formulering av bestemmelser.  

13.12.2012 
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6.2 Ringeriksregionen mot 2030 Rådet for Ringeriksregionen har fått utført noen analyser som blant 
annet kvantifiserer regionens vekstpotensial, og synliggjør 
samferdselsprosjektenes betydning for vekst og utvikling. Analysene 
er "Fortettingsanalyse for Hønefoss Nesbakken og Vik" og "By- og 
stedsutvikling i Ringeriksregionen 2030" (samferdselsanalyse). Disse er 
vedtatt som innspill til kommuneplanarbeidet.  

13.12.2012 

6.4 Livskraftige lokalsamfunn  Vedtatt som innspill til kommuneplanarbeidet. 7 området er prioritert 
for utvikling og vekst: Nes, Hallingby, Haugsbygd, Heradsbygda, 
Hønefoss, Tyristrand/Ask og Sokna.  

14.05.2013 

6.5 Folkehelsemeldingen 2012-2030 Mål, visjoner og føringer i meldinga skal innarbeides i 
handlingsprogram, kommuneplan og styringssystemer i kommunen.  

21.02.2013 

6.6 Energi & Klimaplan  Vedtatt, og skal tas med i det strategiske arbeidet med revisjon av 
kommuneplan.  

02.12.2010 

6.7 Støy  Under arbeid. Omfang må vurderes nærmere.   
6.8 Mineralske råstoffer Under arbeid. Utredninga vil gi innspill til arealdelen når det gjelder 

områder for råstoffutvinning, bestemmelser (plankrav og krav om 
konsekvensutredning). Råstoffutvinning er også aktuelt i 
samfunnsdelen, da dette er en viktig del av næringslivet i kommunen. 
Tar sikte på politisk behandling høsten 2014.  

11.06.2013 

6.9 Bynære friluftsområder Utredninga gir en oversikt over bynære friluftsområder, og gir forslag 
til retningslinjer for saksbehandling og områder som bør settes av til 
friområder i arealdelen. Utredninga ble lagt fram for politisk 
behandling i april. HMA utsatte behandlinga, og ba om at utredninga 
legges fram på nytt, slik den framstår i dag etter at grunneierne er 
informert. Varsling er gjennomført, og det er mottatt en del innspill. 
Utredninga vil bli lagt fram til ny behandling.  

12.03.2013 

6.10 Gravplassutredning  Vedtatt som innspill til kommuneplanarbeidet, og vil først og fremst 
gjelde arealdelen og områder for utvidelse av eksisterende 
gravplasser. Utredninga redegjør for dagens situasjon og hvor 
behovene er.  

12.02.2013 
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6.11 Jordpolitisk arealvurdering (JAV) - Gjeldende JAV ble vedtatt i 1994, og det er behov for revidering.  
- Nye jordkvalitetskart er lagt inn i kommunens kartmodell.  
- Utredninga avgrenses til Hønefoss-området, med Heradsbygda og 
Haugsbygd. Begrunnelsen for dette er at det er her utbyggingspresset 
og konfliktene er størst. - Utredninga blir et grunnlag for å vurdere 
forslag til byggeområder, samt å eventuelt sette noen langsiktige 
utbyggings- eller jordvernsgrenser.  
- Utredninga vil legges fram til politisk behandling i HMA og FS høsten 
2014. - Avholdt møte med areal og landskap.  

  

6.12 Kulturminner - Under arbeid. Det er innhenta uttalelse fra Buskerud 
fylkeskommune. 
- Utredninga vil legges fram til politisk behandling i HMA og FS.  

11.06.2013 

6.13 Samfunnssikkerhet og risiko- og 
sårbarhet (ROS) 

- Overordna ROS-analyse etter Sivilbeskyttelsesloven ble vedtatt i 
2013.  
- I kommuneplanarbeidet er samfunnssikkerhet særlig aktuelt når det 
gjelder arealdelen, og områder som settes av til utbyggingsformål.  
- Aktuelle tema: kvikkleire, skred, flom, støy og radon. Det skal lages 
temakart, som viser status. Dette vil være grunnlag for vurdering av 
byggeområder.  
- Det kan også etableres hensynssoner med 
bestemmelser/retningslinjer for ulike temaer, f.eks. med krav om 
videre utredninger på reguleringsplannivå.  
- Det skal gjøres en ROS-analyse av de enkelte byggeområdene som 
foreslås i arealdelen, samt en ROS-analyse av planens samlede 
virkninger.  
 

  

6.14 Byleik Mulighetsstudie er ferdig, og tar for seg aktuelle områder for byleik i 
Hønefoss. Rapporten er sendt som innspill til kommunedelplan for 
idrett og friluftsliv. Rapporten vil være nyttig i framtidig arbeid med 
detaljert byplan for Hønefoss.  
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6.15 Kommunedelplan for Steinsfjorden  - Nytt planprogram ble fastsatt i august 2014.  
- Når planen er vedtatt vil den formelt inngå i kommuneplanens 
arealdel.  

  

7 Samferdsel      
7.1  Ringeriksbanen Utredning og planlegging er i gang. Neste rapport kommer i oktober. I 

desember 2013 fikk Jernbaneverket et oppdragsbrev fra regjeringa 
v/samferdselsdepartementet om planlegging. Etter nyttår er mandat 
og framdriftsplan utarbeida. Realisme og framdrift knytta til 
Ringeriksbanen er endra siden arbeidet med kommuneplanrevisjonen 
ble starta. Sporinnføring og stasjonsplassering vil være avgjørende for 
byutviklingen i Hønefoss. Bo- og arbeidsmarkedsregionene vil endres.  

  

7.2 KVU Hønefoss 
(konseptvalgutredning) 

Samferdselsdepartementet har bestilt KVU-en etter forespørsel fra 
Ringerike kommune og Buskerud fylkeskommune. Statens vegvesen er 
ansvarlig for utredninga, som skal være ferdig innen utgangen av 
2014. Videre skal KVU-en på høring og til ekstern kvalitetssikring (KS1), 
før regjeringa tar endelig beslutning om konsept og eventuell 
finansering.  

  

7.3 E16 Sandvika-Hønefoss, 
kommunedelplan 

Ringerike kommune har behandla kommundelplanen, men pga. 
innsigelser er planen til avgjørelse i kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Ifm. med konsekvensutredningen er 
det laget en analyse av hvordan 2 av traseene påvirker Hønefoss by.  

31.10.2013 

7.4 E16 Nymoen-Eggemoen, 
kommunedelplan 

Forbindelsen er anbefalt i KVU for rv35 Hokksund-Jevnaker, men det 
er ikke gitt bevilgninger. Vegvesenet har fått bestilling på å starte 
planlegginga. Dette skal ses i sammenheng med Eggemoen-Olum.   

  

7.5  Situasjon sykkel Statens vegvesen har i samarbeid med Ringerike kommune og 
Buskerud fylkeskommune kartlagt dagens situasjon for myke 
trafikanter i Hønefoss. Kartlegginga består av 3 delrapporter. 
Evalueringsmøte avholdt 25.03.14. Kartlegginga brukes i 
kommuneplanarbeidet og annet planarbeid, og som grunnlag for en 
sak om prioritering av tiltak, kommer til FS.  
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